OWSKIE
K
RA

TECHNICZN

E

K

Organ
Krakowskiego
Towarzystwa
Technicznego

Z
WAR YSTW
TO

O

TKT CZASOPISMO
TECHNICZNE

18 77

MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM TECHNIKI
Nr 108-113 Rok 124

Kraków 2004 r.

Nr Indeksu 334006

31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28/13
tel./fax: (12) 422 30 83

lipiec-grudzień
ISSN: 1425-8390

http://www.pzitb.org.pl/krakow
e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Jest dalekosiężna strategia…
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. jest drugim w Polsce producentem koksu dla potrzeb
hutnictwa stali. Oferujemy koks stabilizowany suchochłodzony, niezbędny komponent w procesie wielkopiecowym, a także wyroby węglopochodne. Będąc jednym z największych polskich
eksporterów zaopatrujemy w koks wiele hut na naszym kontynencie. Chcemy długofalowo
współpracować ze wszystkimi dużymi producentami stali na światowym rynku.
Aby sprawnie kierować przedsiębiorstwem konieczne są dalekosiężne strategie, efektywne
metody zarządzania i nowoczesne technologie wytwarzania. W ten sposób można osiągnąć
wysoką jakość koksu i wyrobów węglopochodnych, zmniejszać negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz stwarzać coraz lepsze warunki pracy załodze. Do tych wszystkich
problemów odnosi się przyjęta ostatnio Strategia Rozwoju Koksowni do roku 2016 r.
Po pomyślnym zakończeniu długotrwałego procesu restrukturyzacji finansowo-organizacyjnej chcemy technicznie zmodernizować przedsiębiorstwo. Baterie koksownicze pracują już
od 18 lat, musimy więc konsekwentnie dążyć do utrzymania naszych zdolności produkcyjnych
i odtworzenia zdekapitalizowanych urządzeń. Wytwarzamy i chcemy wytwarzać przecież
rocznie ok. 2,5 mln ton koksu. Polityka remontowa i inwestycyjna jest dla nas kwestią zasadniczą. Zapadła m.in. decyzja o budowie nowej baterii nr 5, co umożliwi sukcesywne remonty
istniejących baterii koksowniczych. Na rozwój firmy będą także wpływać inwestycje na
Wydziale Produkcji Węglopochodnych i Wydziale Energetycznym. Wszystko to sprawi, że
poziom produkcji zostanie utrzymany. Również m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków do
końca 2005 roku pozwoli wprowadzić najnowsze zdobycze techniki i być w zgodzie z unijnymi normami. Skomplikowana i niełatwa operacja technicznej modernizacji, nie mówiąc już
o bieżących remontach, stanowi dla nas wielkie wyzwanie. Będzie przeprowadzana w czynnym
zakładzie produkcyjnym, co podwyższa próg trudności. Niemniej jest absolutnie konieczna.
Konsolidacja zakładów czy branż przemysłowych jest obecnie popularna w światowej
gospodarce bowiem z reguły zwiększa standing ekonomiczny podmiotów gospodarczych.
Znalazła ona wyraz w projekcie powołania Grupy Węglowo – Koksowej. W jej skład weszliby
zarówno producenci węgla koksującego, jak i koksu: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o, Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. i Zakłady Koksownicze „Wałbrzych”. Umożliwi to prowadzenie długofalowej, jednolitej polityki inwestycyjnej oraz handlowej na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych. Powstanie nowy,
potężny organizm gospodarczy, trwale związany wewnętrznie, o wielkich możliwościach
produkcyjnych i rynkowych.
Lucjan Noras
p.o. Prezesa Zarządu
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Celem priorytetowym Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. jest osiąganie wysokiej jakości wyrobów
oraz uzyskanie odpowiedniego stopnia zaufania klienta co do spełnienia jego wymagań
jakościowych. Podstawowym narzędziem w osiąganiu stabilnego poziomu jakości są wdrożone,
utrzymywane i doskonalone Zintegrowane
Systemy Zarządzania.
W ich skład wchodzą:
• System Zarządzania Jakością zgodny
z wymogami normy ISO 9001:2000.
• System Zarządzania Środowiskowego
zgodny z normą ISO 14001:1996.
• System Zarządzania Bezpieczeństwem
i Higieną Pracy zgodny z normą
PN-N-18001: 1999.
Działanie ww. systemów potwierdziła niezależna jednostka certyfikująca BVQI (Bureau
Veritas Quality International) przyznaniem odpowiednich certyfikatów.
Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością,
Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydane przez renomowaną, niezależną jednostkę są wizytówką naszej firmy
(czytaj także str. 5).
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mgr inż. Tadeusz Morawski*

Powstanie Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”
– przedsiębiorstwa państwowego, jego
funkcjonowanie i konieczność naprawy
* Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Słowa kluczowe: koks, produkcja koksu, program naprawczy przedsiębiorstwa państwowego, restrukturyzacja

Streszczenie
Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej wkrótce po wyodrębnieniu ze struktury Kombinatu
Metalurgicznego „Huta Katowice” w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe popadły w nadzwyczaj głębokie kłopoty finansowe. Dzięki wieloletnim działaniom naprawczym, prowadzonym we wszystkich obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstwa, odzyskały równowagę ekonomiczną i znaczącą pozycję na rynku.

Od pierwszego koksu …

dzielona ze struktury Kombinatu Metalurgicznego

Decyzję o budowie koksowni w ramach funkcjo-

„Huta Katowice” i stała się samodzielnym przedsię-

nującego Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowi-

biorstwem pod nazwą Zakłady Koksownicze „Przy-

ce” w Dąbrowie Górniczej podjęła Rada Ministrów

jaźń” w Dąbrowie Górniczej.

w 1977 roku. Inwestycja została rozpoczęta w 1978

Koksownia Przyjaźń należy do najnowocześniej-

roku lecz zła sytuacja ekonomiczna kraju spowodo-

szych zakładów w Polsce, charakteryzujących się wy-

wała wstrzymanie budowy w 1981 roku. Prace inwes-

sokim poziomem techniki i technologii wytwarzania

tycyjne wznowiono po uzyskaniu kredytu z ZSRR

koksu. Produkty firmy posiadają najwyższe parametry

w 1983 roku. Pierwszy koks został wyprodukowany

jakościowe, nieosiągalne przez innych producentów.

27 stycznia 1987 roku. Pełną zdolność produkcyjną,

Poziom i stan techniczny rozwiązań zastosowanych do

gdy pracowały już 4 baterie koksownicze, Koksownia

produkcji koksu w Koksowni Przyjaźń reprezentuje

osiągnęła w 1988 roku.

standard światowy obowiązujący w tego typu zakła-

W sierpniu 1989 roku Koksownia została wy-

dach na różnych kontynentach.
Tabela 1

Zdolności produkcyjne i podstawowe produkty
Koks
w tym

2 624 470,0 ton
stabilizowany
gruby

79,5%

80–25 mm
pow. 40 mm

orzech II
groszek

5,5%
5,4%

40–20 mm
25–10 mm

144 345,8 ton
141 978,8 ton

koksik
Koksik (pył)

7,0%
2,6%

10–0 mm
3–0 mm

183 721,4 ton
68 263,2 ton

wyroby węglopochodne
smoła
benzol
siarczan amonu
gaz koksowniczy
energia elektryczna
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2 086 453,6 ton

123 000 ton
36 000 ton
39 000 ton
1 200 min m3
157 680 MWh
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Tabela 2
Podstawowe parametry jakościowe produkcji koksu
koks
stabilizowany

koks orzech II

koks groszek

koksik

koksik 0–3

20–40

25–10

10–0

3–0

min 29 500

min 29 500

min 28 500

min 28 500

25–80
Granulacja (mm)

30–80
pow. 40

Wartość opałowa (kJ/kg)

min 29 500

Zawartość wilgoci całkowitej (%)

maks 0,5

maks 0,5

maks 0,5

maks 0,5

maks 1,0

Zawartość części lotnych (%)

maks 0,8

maks 0,7

maks 0,7

maks 0,8

maks 1,8

Zawartość popiołu (%)

maks 9,5

maks 10,5

maks 11,0

maks 12,8

maks 12,5

Zawartość siarki całkowitej (%)

maks 0,6

maks 0,7

maks 0,7

maks 0,8

maks 0,95

Tabela 3
Struktura zatrudnienia w Koksowni
Stanowisko

Liczba zatrudnionych wg stanu na:
31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

Kierownicze

113

99

90

89

90

100

nierobotnicze

472

398

356

329

336

338

bezpośrednio produkcyjne

782

770

769

742

746

743

pośrednio produkcyjne

1 469

881

654

631

611

596

Razem

2 836

2 148

1 869

1 791

1 783

1777

W swojej działalności Koksownia uwzględnia wy-

51–60, których było 330 tj. 18,5%.

sokie wymogi ochrony środowiska naturalnego. Wysokie i stabilne parametry jakościowe produkowanego

Pozostali, to pracownicy dwóch grup: do 30 lat
i powyżej 60 lat, stanowiący 5% ogółu zatrudnionych.

koksu są osiągane dzięki zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań techniczno – technologicznych.

W tabeli 4 zestawiono szczegółową strukturę
zatrudnienia według płci oraz wieku pracowników

Według stanu na koniec 2004 r. w Koksowni

Koksowni.

zatrudnionych było 243 kobiety oraz 1 534 mężczyzn.

Spośród ogółu pracowników (wg stanu na dzień

Struktura wiekowa wskazuje na dominację w wie-

31.12.2004) 202 posiada wykształcenie wyższe, 644

ku 41–50 lat. Łącznie w tej grupie wiekowej zatrud-

średnie. W grupie zatrudnionych z wykształceniem

nionych było 1 017 osób, co stanowi 57% ogółu za-

wyższym 133 legitymuje się dyplomem technicznym,

łogi.

22 ekonomicznym, 8 prawniczym oraz 39 innymi.
Drugą dominującą grupę stanowią pracownicy

Wśród osób z wykształceniem średnim 447 posiada

w wieku 31–40 lat. Było ich 340, co stanowi 19%

specjalizację techniczną, 49 ekonomiczną oraz 148

ogółu zatrudnionych.

inną.

Mniejszą grupą są pracownicy z przedziału lat
Tabela 4
Struktura wieku oraz płci zatrudnionych (stan na 31.12.2004r.)
Kobiety

do – 30 lat

14

69

83

31 – 40 lat

54

286

340

41 – 50 lat

132

885

1 017

51 – 60 lat

43

287

330

powyżej 60 lat
Razem

4

Mężczyźni

Wiek pracownika

Razem

0

7

7

243

1 534

1 777

CZASOPISMO TECHNICZNE

Obecnie (wg stanu z dnia 31.12.2004 r.) w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. zatrudnionych jest 1 777
pracowników. Wśród zatrudnionych dominującą grupę
stanowią pracownicy bezpośrednio produkcyjni.

– węglu gazowo – koksowym typu 34.2, 34.1.

Zintegrowane systemy zarządzania
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. jako jedyna koksownia w Polsce posiada zintegrowany, trójelemento-

Rynek

wy system zarządzania obejmujący:

Rynek zbytu koksu zarówno w kraju jak i w eks-

• System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-

porcie to przede wszystkim hutnictwo żelaza. Sektor

EN ISO 9001

koksowniczy jest silnie uzależniony od koniunktury

W ramach funkcjonowania tego systemu Koksow-

w branży hutniczej oraz wielkości produkcji stali, któ-

nia dąży do zrealizowania wszelkich działań tech-

ra ulega silnym wahaniom koniunkturalnym. Wzrost

niczno-produkcyjnych, których celem jest osiąga-

produkcji stali jest ściśle związany ze wzrostem pro-

nie jakości niedostępnej dla konkurencji.

dukcji surówki w procesie wielkopiecowym. Prognozy

• System Zarządzania Środowiskowego zgodny z nor-

wskazują na stałą tendencję wzrostu globalnej pro-

mą PN-EN ISO 14001

dukcji surówki co z kolei skutkować będzie wzrostem

W ramach funkcjonowania tego systemu Kok-

zużycia koksu. Wzrost ten nie jest wprost proporcjo-

sownia dąży do tego, aby być konkurencyjnym

nalny do wzrostu produkcji surówki z powodu coraz

i niezawodnym producentem koksu i wyrobów

szerszego stosowania metod ograniczających zużycie

węglopochodnych, jednocześnie stale zmniejsza-

koksu. Koksownia Przyjaźń to obecnie bardzo dobra

jąc uciążliwość produkcji dla środowiska.

marka handlowa. Koks produkowany w Przyjaźni jest

• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną

produktem o wysokich i stabilnych parametrach poz-

Pracy zgodny z normą PN-N 18001

walających na poszerzanie i utrzymanie orientacji eks-

W ramach funkcjonowania tego systemu Koksow-

portowej.

nia dąży do kształtowania bezpiecznych warunków pracy dla każdego pracownika. Wynika to

Krajowa baza surowcowa

z troski o utrzymanie wysokiego standardu bez-

Największym producentem węgla koksowego w kra-

pieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i warunków

ju jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., a w przy-

socjalnych, jako istotnego elementu dążenia do

padku węgla typu 35 (podstawowego surowca w Kok-

osiągnięcia podstawowego celu firmy.

sowni Przyjaźń) jest monopolistą.

Definiując cele swojej działalności w ramach

Węgiel koksujący produkowany przez Jastrzęb-

istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ską Spółkę Węglową S.A. stanowi surowiec dla pol-

przedsiębiorstwo wskazuje na osiąganie zysku dzięki

skich koksowni oraz wysyłany jest na eksport.

zaspokojeniu potrzeb klientów poprzez dostarczanie

Dostawcami węgli koksujących typu 34 są ko-

na rynek wyrobów o oczekiwanych walorach użyt-

palnie zgrupowane w Kompanii Węglowej S.A. oraz

kowych. Poszczególne systemy zarządzania, wzajem-

KWK Budryk (rys. 1).

nie się uzupełniające i regulujące kompleksowo za-

W przypadku Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. bazą

rządzanie przedsiębiorstwem w obszarach jakości,

surowcową do wytwarzania koksu są mieszanki oparte

ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny

na:

pracy, mają umożliwić osiągnięcie tego celu.

– węglu ortokoksowym typu 35.1, 35.2

węgiel pozostały

691 254

węgiel z JSW S.A.
tony

2 862 687
0

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000
Rys. 1. Struktura zużycia węgla
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o korekcie wysokości funduszu założycielskiego miała

Trudna sytuacja ekonomiczna koksowni
Przyjaźń po 1989 r.

więc znaczny negatywny wpływ na kondycję ekono-

Kłopoty finansowe Koksowni datują się od po-

miczną Przedsiębiorstwa. Warto również wspomnieć,

czątku jej powstania, tj. od 1989 roku. Najważniejsze

że na początku lat dziewięćdziesiątych kilkukrotnie

przyczyny tych kłopotów to:

dokonywano przeszacowania wartości majątku trwa-

– utworzenie przedsiębiorstwa z ujemnym kapitałem własnym (1989),

łego, co dodatkowo zwiększyło wartość funduszu założycielskiego.

– spłata kredytów inwestycyjnych w okresie o najwyższym oprocentowaniu (lata 1990 -1991),
– niekorzystne relacje cen węgla i koksu, zwłasz-

Spłata kredytów inwestycyjnych w okresie
o najwyższym oprocentowaniu (lata 1990–1991)

cza po 1993 roku,

Przemiany gospodarcze w Polsce zainicjowane na

– brak przeprowadzenia we właściwym czasie res-

początku lat dziewięćdziesiątych diametralnie zmieni-

trukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa w za-

ły warunki działalności przedsiębiorstw. Urynkowie-

kresie obniżki kosztów własnych produkcji.

nie gospodarki ujawniło istniejące w niej niedobory,

Utworzenie przedsiębiorstwa z ujemnym kapitałem
własnym (1989)

czego skutkiem był m.in. gwałtowny wzrost wartości
inflacji oraz związanych z nim stóp procentowych.
W początkowym momencie wysoki poziom oprocen-

Zgodnie z prawem obowiązującym na początku

towania spowodował, że banki podawały jego wartość

lat dziewięćdziesiątych wszystkie przedsiębiorstwa

nie w skali roku lecz jednego kwartału lub nawet

państwowe zobligowane były do odprowadzania na

miesiąca. Mocno odczuli to zwłaszcza kredytobiorcy,

rzecz Skarbu Państwa dywidendy, której wartość usta-

którzy zmuszeni byli zwrócić do banku kwoty kilka-

lana była od wartości funduszu założycielskiego.

krotnie wyższe od wcześniej pożyczonych. W takiej

Wspomniana płatność następowała niezależnie od te-

sytuacji znalazła się również Koksownia Przyjaźń.

go, czy dane przedsiębiorstwo wygenerowało w danym roku zysk, czy stratę.

Poziom oprocentowania kredytu refinansowego
NBP w latach 1989 ÷ 2003 – stan na koniec l kwartału

W momencie utworzenia Koksowni wartość fun-

każdego roku [%] przedstawiono na rys. 2.

duszu założycielskiego została ustalona na poziomie

Budowa Koksowni prowadzona była przez Kom-

wyższym od prawidłowego, przez co w pierwszych

binat Metalurgiczny „Huta Katowice” ze środków po-

latach działalności przedsiębiorstwo odprowadzało

zyskanych z Banku Śląskiego. Z kredytu powstawały

większą niż powinno kwotę dywidendy. O skali tego

jednak również obiekty nie związane bezpośrednio z tą

problemu może świadczyć fakt, że w 1991 roku

inwestycją. W momencie wyodrębnienia samodziel-

obowiązkowa płatność Koksowni stanowiła aż 2,4%

nego podmiotu gospodarczego, do Koksowni przeka-

wszystkich wpływów budżetowych z tego tytułu.

zano majątek niezbędny do produkcji koksu oraz całą

Łącznie w latach 1990-1995 kwota nadpłaty dywi-

kwotę kredytu inwestycyjnego (mimo sprzeciwów Dy-

dendy bez uwzględnienia odsetek wyniosła 37,4 mln

rekcji Przedsiębiorstwa). W latach 1990–1991 łączne

PLN. Spóźniona decyzja organu założycielskiego

obciążenia Koksowni z tego tytułu wyniosły 51,9 mln

250

231,8

200
150
100
50

72,0
44,0

40,0

35,0 35,0

35,0
26,0

25,0

27,0

17,0

21,5

21,0

13,5

8,0

0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Rys. 2. Poziom oprocentowania kredytu refinansowego NBP w latach 1989 ÷ 2003
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Rys. 3. Poziom zobowiązań ogółem oraz kosztów finansowych Koksowni w latach 1991-2003

PLN, z czego 20,7 mln PLN stanowiła kwota kredytu,

głębiła się strata netto Koksowni. Z tego powodu

a pozostałe 31,2 mln PLN to naliczone odsetki.

Przedsiębiorstwo zmuszone było już na początku swo-

Spłata kredytów była o tyle trudniejsza, że Koksownia dopiero rozpoczynała działalność i nie osiągnęła jeszcze pełnych zdolności produkcyjnych. Należy również podkreślić, że wśród przejętego majątku

jej działalności przeprowadzić postępowanie układowe
z wierzycielami.
Niekorzystne relacje cen węgla i koksu

znajdowały się obiekty niedokończone. Przy braku

W przypadku Przyjaźni źródłem generowania

zdolności kredytowej przedsiębiorstwa zakończenie

zysku była premia przerobowa, czyli różnica po-

wszelkich niezbędnych prac finansowane musiało być

między kosztem zakupu węgla i jego dostarczeniem

z kapitału obrotowego. W konsekwencji nastąpił gwał-

do Koksowni, a możliwą do uzyskania średnią ceną

towny wzrost zobowiązań i pogorszenie płynności

sprzedaży koksu. Od jej wysokości zależy bowiem ile

finansowej. W wyniku opóźnień w regulowaniu zobo-

środków pozostanie w Przedsiębiorstwie na pokrycie

wiązań dostawcy naliczali odsetki karne, przez co

stałych kosztów jego bieżącej działalności oraz czy

znacząco wzrosła wartość kosztów finansowych i po-

w danym okresie możliwe będzie generowanie zysku.

koks

115
110

węgiel

109
108,5

105
101,7
100

101,5
100,1

98,5
95
94,6
90
85

85,4

80
1994

1995

1996

1997

Rys. 4. Cena koksu w obrocie krajowym na tle kosztu zakupu węgla (wraz z transportem) w latach 1994–1997 [USD/tonę].
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W latach 1994–1997 nastąpiło wyraźne pogorsze-

Koksowni po naprawie tj.: Wydziału Produkcji

nie relacji cen węgla i koksu, co dodatkowo wpłynęło

Koksu, Wydziału Produkcji Węglopochodnych

na pogorszenie kondycji ekonomicznej Koksowni.

i Wydziału Energetycznego. Stanowią one obecnie

W 1994 roku różnica pomiędzy możliwą do uzyskania

główne centra kosztów. Umożliwiło to wdrożenie

(na rynku krajowym) ceną sprzedaży jednej tony kok-

systemów budżetowania i kontrolingu kosztów.

su, a kosztem zakupu wraz z transportem niezbędnej

• tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, do

do jej wyprodukowania ilości węgla wyniosła 13,1

których wniesiono następnie aportem zorganizo-

USD. Na przestrzeni kolejnych trzech lat wartość ta

wane części majątku przedsiębiorstwa.

uległa zmniejszeniu do zaledwie 1,4 USD. Kwota ta

W wyniku tych działań powstały spółki:

powinna wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów

• Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.

działalności Przyjaźni, co jednak w praktyce nie było

(udziałowcem został również Krajowy Urząd

możliwe. W konsekwencji niekorzystne tendencje ryn-

Pracy — Fundusz Pracy poprzez podwyższenie

kowe niezależne od Koksowni wpłynęły dodatkowo na

gotówką kapitału założycielskiego). W chwili

pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przed-

rozpoczynania działalności Spółka zatrudniała

siębiorstwa.

384 osoby. Podstawowy przedmiot działalności

Działania naprawcze
Gwałtowne załamanie sytuacji finansowej przed-

to: remonty mechaniczne, elektryczne, budowlane, produkcja części zamiennych i wykonawstwo konstrukcji stalowych,

siębiorstwa w 1996 r. było przyczyną podjęcia przez

• Baza Transportu Samochodowego Sp. z o.o. —

Ministra Skarbu Państwa 1 marca 1997 roku decyzji

początkowe zatrudnienie 146 osób, przedmiot

o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowie-

działalności: świadczenie usług przewozu osób

niu zarządu komisarycznego.

i towarów, usługi sprzętem specjalistycznym,

Strategicznymi założeniami programu naprawczego były:
• obniżka kosztów własnych produkcji (restrukturyzacja wewnętrzna),
• poprawa relacji cen węgla i koksu (negocjacje i renegocjacje umów),

utrzymanie dróg i zieleni, wywóz nieczystości,
• Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. — o początkowym zatrudnieniu 73 osób, przedmiot działalności: administracyjno – gospodarcza, handlowa i gastronomiczna, dozór portierski budynków i parkingu,

• oddłużenie przedsiębiorstwa w drodze dokapitali-

• Zakład Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp.

zowania przedsiębiorstwa na kwotę ok. 200 mln zł

z o.o. — w chwili rozpoczynania działalności

przez jego wyposażenie (niedokonane wcześniej)

zatrudniał 160 osób, przedmiot działalności to:

przez organ założycielski (propozycja Rady Nad-

realizacja dyspozycji wysyłkowych do odbior-

zorczej zawarta w Aneksie Nr 1 do Programu

ców krajowych i zagranicznych, zarządzanie

Naprawczego — nie zostało zrealizowane),

przewozami kolejowymi na terenie całej bocz-

• uzyskanie trwałych trendów bieżącej rentownej
sprzedaży produktów i usług,
• prywatyzacja przedsiębiorstwa.

nicy,
• Zakład Analityczno – Badawczy LABOR-KOKS
Sp. z o.o. — początkowo zatrudniał 90 osób.

Zatwierdzenie do realizacji przez Ministra Skarbu

Zajmuje się: kontrolą jakości surowców, mate-

Państwa programu naprawczego nastąpiło w listopa-

riałów i wyrobów gotowych, kontrolą między-

dzie 1997 r., jednakże z zastrzeżeniem, że: „zagadnie-

operacyjną, jakością wody i ścieków.

nia związane z dokapitalizowaniem przedsiębiorstwa

Zlikwidowano dotychczasową Straż Przemysło-

wymagać będą oddzielnych rozwiązań”. Kwestia ta

wą, a pracowników tej jednostki przekazano do zew-

nie została sprecyzowana.

nętrznej firmy ochroniarskiej GEMES Sp. z o.o.,

Restrukturyzacja wewnętrzna obejmowała:

której zlecono usługę ochrony mienia Koksowni.

• reorganizację Wydziałów Produkcyjnych (uprzed-

Zlikwidowano również komórkę radców prawnych,

nio rozdrobnionych) w celu utworzenia dużych

a obsługę prawną zlecono zewnętrznej kancelarii

jednostek produkcyjnych, mających wg założeń

prawniczej KANON.

programu naprawczego pozostać w strukturach
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Zakład
Remontów
Mechanicznych
sp. z o.o.

Zakład
Usług
Gospodarczych
sp. z o.o.

Baza
Transportu
Samochodowego
sp. z o.o.

Zakłady
Koksownicze
Zakład
Przewozów i Spedycji
Spedkoks
sp. z o.o.

PRZYJAŹŃ

Zakład
Analityczno-Badawczy
Labor-Koks
sp. z o.o.

Przekazanie dotychczasowych pracowników Straży Przemysłowej
zewnętrznej firmie ochroniarskiej, której zlecono obsługę ZK “Przyjaźń”

Rys. 5. Schemat procesu restrukturyzacji zatrudnienia Koksowni Przyjaźń

Restrukturyzacja majątku

• przeniesienie 15 listopada 2001 r. prawa użytko-

Powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście

wania wieczystego zabudowanej działki o po-

przez Koksownię uległa zmniejszeniu o 17,0315 ha

wierzchni 0,1707 ha na rzecz Bazy Transportu

i 30 czerwca 2002 r. wyniosła 259,5585 ha.

Samochodowego Sp. z o.o.,

Na zmniejszenie powierzchni użytkowanych gruntów złożyły się:
• sprzedaż 5 czerwca 1998 r. prawa użytkowania

• geodezyjna korekta powierzchni gruntu (zmniejszenie o 0,0344 ha) wykazana w trakcie podziału
działek zatwierdzonego decyzją Prezydenta Mias-

wieczystego niezabudowanej działki o powierzchni

ta Dąbrowa Górnicza z 29 sierpnia 2000 r.

0,6924 ha na rzecz Przedsiębiorstwa Wielobran-

Działania restrukturyzacyjne dotyczące gospodar-

żowego EKOWAT Sp. z o.o.,

ki nieruchomościami objęły cztery kierunki:

• sprzedaż 29 stycznia 1999 r. prawa użytkowania

• sprzedaż gruntów nieobjętych granicami KSSE,

wieczystego niezabudowanej działki o powierzch-

gdzie zbyto działki spółkom EKOWAT, WIENIAWA

ni 5,0389 ha na rzecz FINAL S.A.,

i niewielką działkę HOBAS System Polska, o łącz-

• sprzedaż 18 maja 2000 r. prawa użytkowania wie-

nej powierzchni 3,8339 ha,

czystego działki o powierzchni 2,8815 ha na rzecz

• sprzedaż gruntów objętych granicami KSSE, tu

Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Han-

spółki FINAL i HOBAS System Polska nabyły

dlowo – Wydawniczego WIENIAWA s.c.,

części kompletne C i D Obszar „Koksownia”

• sprzedaż 8 czerwca 2001 r. prawa użytkowania

o łącznej powierzchni 8,2257 ha,

wieczystego dwóch niezabudowanych działek

• przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nie-

o łącznej powierzchni 3,4468 ha na rzecz HOBAS

ruchomości gruntowych o łącznej powierzchni

System Polska Sp. z o.o.,

4,9325 ha wraz z własnością budynków i budowli

• przeniesienie 15 listopada 2001 r. prawa użytko-

na nich posadowionych na rzecz spółek – córek

wania wieczystego jedenastu zabudowanych dzia-

w charakterze aportów, którym pokryto objęte u-

łek o łącznej powierzchni 4,7618 ha na rzecz

działy w podwyższonych kapitałach zakładowych,

Zakładu Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.,
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technicznych niezbędnych do prawidłowej działal-

A obejmującej obszar o powierzchni 11,1480 ha oraz

ności spółek – córek (między innymi: laborato-

części E złożonej z działek o łącznej o powierzchni

rium centralne z magazynem chemikalii, parking

19,1427 ha zgodnie z granicami ewidencyjnymi dzia-

samochodowy, plac postojowy BTS, myjnia sa-

łek. Tym samym całkowita powierzchnia Obszaru

mochodowa i niemal cała bocznica kolejowa wraz

„Koksownia" znajdująca się w użytkowaniu wieczys-

z torami łącznicowymi).

tym Koksowni wynosi 30,2907 ha.

W sumie zbyto majątek nieruchomy o wartości

W wyniku działań restrukturyzacyjnych zmniej-

9 960 965 zł, w tym o wartości 6 434 211 zł w zamian

szony został trwały majątek ruchomy o wartości

za udziały w spółkach – córkach. Restrukturyzacja ma-

4 833 320 zł, którym pokryto udziały w podwyższo-

jątku nieruchomego wymagała przeprowadzenia po-

nych kapitałach zakładowych w spółkach – córkach.

stępowania porządkującego kwestie granic działek

Efekty wdrażania programu naprawczego

zarówno wchodzących w skład KSSE, jak i przeznaczonych do wniesienia do spółek zależnych. Na mocy

• Zmniejszono zatrudnienie w Koksowni z 3 071 pra-

rozporządzenia Rady Ministrów z 21 sierpnia 2001 r.

cowników (koniec lutego 1997 r.) do 1 791 na ko-

zmieniono granice Obszaru „Koksownia” KSSE,

niec grudnia 2002 r., czyli o prawie 42% (rys. 6).

z którego wyłączono najmniej atrakcyjnie gospodarczo

• Zwiększono wydajność produkcji (w tonach koksu

części B i F. Podziały geodezyjne przeprowadzone

rocznie na jednego zatrudnionego) do 1,38 tys. ton

w 2000 r. doprowadziły do uregulowania granic części

w 2003 r. (rys. 7).
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Rys. 6. Zmniejszanie wielkości zatrudnienia
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Rys. 7. Wzrost wydajności produkcji
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Rys. 8. Spadek jednostkowych kosztów przerobu (Wykonane koszty przerobu w 1999 r. przyjęto
jako bazę w wys. 100 punktów procentowych)

Wynik na działalności operacyjnej

Wynik netto

tys. zł
100 000
73 274
0
-81 438

-74 081

9 632
-84 314

-100 000

13 734

-75 547

-168 695

-113 024

14 620

-27 704

-149 405

-200 000
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Rys. 9. Zmiana wyników finansowych

• Zmniejszono znacznie wartość kosztów przerobu

wień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na

netto węgla/1 tonę koksu w latach 1999 – 2003

okres realizacji „Planu Restrukturyzacji” w 2003

o około 70%. (rys. 8).

i 2004 r. (ograniczenie funduszu płac).

• Osiągnięto zysk na działalności operacyjnej w ro-

• Uzyskano w październiku 2002 r. (jako pierwsze

ku 2001 (po raz pierwszy od 1992 r.) w wysokości

przedsiębiorstwo branży koksowniczej) trzy cer-

9 632 tys. zł. W roku 2002 zysk operacyjny wy-

tyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami

niósł 14 620 tys. zł, strata 75 547 tys. zł. W roku

ISO: zarządzania jakością w oparciu o zaktuali-

2003 zysk operacyjny wyniósł 73 274 tys. zł,

zowaną normę PN-EN ISO 9001, zarządzania śro-

a zysk netto 13 734 tys. zł. (rys. 9).

dowiskowego PN-EN ISO 14001 oraz zarządzania

• Dokonano reorientacji strategii handlowej w kie-

bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z nor-

runku zdobycia i utrzymania zachodnich rynków

mą PN-N 18001 (podkreślić należy, że certyfikat

zbytu (aktualnie poziom sprzedaży na eksport wy-

zarządzania jakością przedsiębiorstwo posiada od

nosi 85% ogółu produkcji).

kwietnia 1996 r.).

• W ciągu całego okresu Zarządu Komisarycznego

Mimo podjętych działań nie udało się zrealizować

zapewniono terminową wypłatę wynagrodzeń —

podstawowego warunku powodzenia programu na-

przy czym nigdy nie przekroczono dopuszczalne-

prawczego, czyli restrukturyzacji zadłużenia. Problem

go wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego

ten, mimo osiągania bieżących zysków operacyjnych,

wynagrodzenia.

skutkował utrzymywaniem się wysokiej straty netto,

• Utrzymany został spokój społeczny w Przedsię-

brakiem płynności finansowej, egzekucjami admini-

biorstwie. Zawarto ze związkami zawodowymi

stracyjnymi i sądowymi, brakiem środków na finan-

porozumienia o zawieszeniu niektórych postano-

sowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, w tym
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zakupy

węgla,

mediów,

prowadzenie

bieżących

wcześniejszej pozytywnej opinii KERM-u z 25 maja

remontów maszyn i urządzeń — co mogło grozić nie-

2000 r. W wyniku przeprowadzonych procedur pry-

odwracalnym zniszczeniem podstawowych linii tech-

watyzacyjnych (oferty wstępne, due dilligence, oferty

nologicznych Zakładów.

wiążące) do rokowań dopuszczeni zostali przez Mi-

Powstałe w wyniku restrukturyzacji wewnętrznej

nistra Skarbu Państwa dwaj najwięksi wierzyciele

przedsiębiorstwa „spółki – córki” nie uzyskały pełnej

Koksowni: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i Polskie

samodzielności ekonomicznej. Powodami m. in. były

Koleje Państwowe S.A.

działania osłonowe dla pracowników przejętych przez

Postępowanie prywatyzacyjne przeciągnęło się

spółki, formalnie ujęte w postanowienia Paktu

w czasie i w końcu utkwiło w martwym punkcie, po-

Gwarancji Pracowniczych dla Pracowników Zakładów

nieważ inwestorzy zajęli stanowisko, iż sprywatyzo-

Koksowniczych „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej

wana Koksownia obciążona bagażem zadłużenia pu-

z 3 kwietnia 2000 r., obowiązującego do końca 2003 r.

blicznoprawnego, którego nie udźwignie, już na starcie

Również zawarte umowy generalne gwarantowały

będzie skazana na niepowodzenia.

pierwszeństwo na wykonawstwo usług i realizację

Rozwiązaniem dla tej sytuacji okazała się ustawa

dostaw na rzecz Koksowni, zleconych w sposób cią-

z 30 sierpnia 2002r „o restrukturyzacji niektórych na-

gły, bez konieczności brania udziału w przetargach.

leżności publicznoprawnych od przedsiębiorców” (Dz.

W 2002 r uznano, że jedyną metodą restruktu-

U. z 2002 r. nr 155, poz. 1287), a następnie ustawa

ryzacji finansowej przedsiębiorstwa i umożliwienia

z 30 października 2002 r. „o pomocy publicznej dla

dalszego bytu ekonomicznego będzie jego sprywaty-

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku

zowanie przez utworzenie „Spółki Wierzycieli”.

pracy” (Dz. U. nr 213, poz. 1800), które stworzyły

Dopełniono wszelkich leżących po stronie Kok-

możliwość restrukturyzacji zobowiązań publicznopraw-

sowni działań związanych z przygotowaniem przed-

nych i dokończenia wszczętych procedur prywatyza-

siębiorstwa do prywatyzacji bezpośredniej, na którą

cyjnych. Restrukturyzacji finansowej i prywatyzacji

w czerwcu 2000 r. wyraziła zgodę Rada Ministrów, po

Koksowni poświęcony jest odrębny materiał.

ESTABLISHMENT OF THE COKEWORKS “PRZYJAŹŃ” AS STATEOWNED ENTERPRISE, ITS FUNCTIONING AND NECESSITY OF ITS
REFORMING
Key words: Coke, coke production, programme for reforming of state- owned cokeworks, restructuring

Abstract
The state-owned cokeworks “Przyjaźń” in Dąbrowa Górnicza had became an independent enterprise after
separation from “Huta Katowice” steelworks. Shortly after that Przyjaźń Ltd run into serious financial
problems. Fortunately, reforming actions of the enterprise were undertaken by introduction long lasting
repairing processes into many areas of the cokeworks functioning. As a result of these processes Przyjaźń Ltd
finally gained economic stability and market position.
RECENZENT: prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE
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mgr inż. Tadeusz Morawski*

Przekształcenie Zakładów Koksowniczych
„Przyjaźń” w Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o.
* Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Słowa kluczowe: Koksownia Przyjaźń – powstanie spółki z o.o., koks, prywatyzacja, restrukturyzacja, spółka
wierzycielska

Streszczenie
W wyniku sfinalizowania wieloletnich procesów restrukturyzacji i prywatyzacji Zakładów Koksowniczych
„Przyjaźń” powstała Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., której udziałowcami zostali najwięksi dotychczasowi
wierzyciele.

Podstawowym problemem Koksowni Przyjaźń
(Zakładów Koksowniczych „Przyjaźń”) był balast hi-

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Sosnowcu – Inspektorat w Dąbrowie Górniczej);

storycznych długów, których wielkość była zbyt wy-

• Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej;

soka, aby przedsiębiorstwo mogło je spłacić.

• Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;

Skalę oczekiwanej restrukturyzacji obrazują licz-

• Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

by. 30 czerwca 2003 r. zadłużenie Koksowni wynosiło

Niepełnosprawnych.

ogółem 1 097 725 tys. zł. Zobowiązania cywilnopraw-

Na podstawie wydanych przez te instytucje de-

ne wynosiły 806 288 tys. zł czyli 73,2%, zaś zobo-

cyzji, przedmiotem restrukturyzacji zostały objęte zo-

wiązania publicznoprawne 291 437 tys. zł, co stano-

bowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT,

wiło 26,8%.

ubezpieczeń społecznych, podatku od nieruchomości

Dwie ustawy
Aby wyjść z tej trudnej sytuacji trzeba było do-

i opłat PFRON. Łączna kwota wierzytelności objętych
postępowaniami restrukturyzacyjnymi wg stanu na
30 czerwca 2003 r. wynosiła 122.056 tys. zł (tab. 1).

kończyć rozpoczętą w 2000 r. prywatyzację Koksowni

30 października 2002 r. ukazała się ustawa „o

(zgoda Rady Ministrów na prywatyzację bezpośred-

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczegól-

nią) przy wykorzystaniu zapisów uchwalonych w 2002

nym znaczeniu dla rynku pracy” (Dz. U. z 2002 r. Nr

roku ustaw: „o restrukturyzacji niektórych należności

213 poz. 1800), która przedsiębiorstwom dawała moż-

publicznoprawnych od przedsiębiorców” i „o pomocy

liwość dalszej restrukturyzacji ich zadłużenia. Kok-

publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znacze-

sownia postanowiła skorzystać z jej zapisów. 20 sty-

niu dla rynku pracy”.

cznia 2003 r. został złożony Prezesowi Zarządu

30 sierpnia 2002 r. została opublikowana ustawa

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wniosek o wszczę-

„o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-

cie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyj-

prawnych od przedsiębiorców” (Dz. U. z 2002 r. Nr

nego na mocy tej ustawy.

155, poz. 1287), która stworzyła możliwość restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych Koksowni,
a tym samym usunięcia zasadniczej przeszkody w rokowaniach i zakończeniu prywatyzacji.
W oparciu o tę ustawę wszczęte zostały wobec
Koksowni postępowania restrukturyzacyjne przez:
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Zasadniczymi skutkami złożenia powyższego
wniosku były:
– zawieszenie postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy „o restrukturyzacji należności publicznoprawnych od przedsiębiorców”,
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Tablica 1
Struktura zobowiązań publicznoprawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2003 r.
Wartość
zobowiązań razem
z odsetkami

Wyszczególnienie

Wartość zobowiązań
podlegająca
restrukturyzacji
(umorzeniu)

Wartość zobowiązań nie
podlegająca
restrukturyzacji
(umorzeniu) – do spłaty

Zobowiązania objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi (tys. zł):
ZUS

137 441

77 333

60 108

36 685

36 685

—

PFRON

3 183

3 183

—

Podatek od nieruchomości

4 855

4 855

—

182 164

122 056

60 108

Urząd Skarbowy

Razem

Zobowiązania nie objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi (tys. zł):
Ekologiczne
Wieczyste użytkowanie gruntów

70 232

—

70 232

3 382

—

3 382

ZUS

15 354

—

15 354

Urząd Skarbowy (VAT)

12 018

—

12 018

6 529

—

6 529

1 758

—

1 758

109 273

—

109 273

Podatek od nieruchomości
Pożyczka z FGŚP
Razem

Zobowiązania publicznoprawne razem (tys. zł):
291 437

– wstrzymanie biegu terminów w niej przewidzianych,
– zawieszenie obowiązku uiszczania opłat restrukturyzacyjnych.

Plan restrukturyzacji i projekt ugody

122 056

169 381

 zobowiązań cywilnoprawnych,
• restrukturyzacji majątku,
• restrukturyzacji zatrudnienia,
• restrukturyzacji organizacyjnej.
Ponieważ pierwotnie zakładane dokapitalizowanie Koksowni kwotą 80 mln zł okazało się nierealne,

20 lutego 2003 r. Prezes Zarządu Agencji Roz-

w ostatecznej wersji planu wraz z aneksem przyjęto

woju Przemysłu S.A. postanowieniem ARP/UPP/05/03

wskazane przez Skarb Państwa jako niezbędne do-

wszczął postępowanie restrukturyzacyjne wobec Kok-

datkowe działania wspomagające. Założono zawarcie

sowni.

porozumień ratalnych dotyczących nieobjętych do-

Przedsiębiorstwo opracowało zgodny z wymogami ustawy plan restrukturyzacji i projekt ugody

tychczas ustawową restrukturyzacją zobowiązań Zakładów wobec:

restrukturyzacyjnej, które wraz z zestawem wyma-

• ZUS-u z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń

ganych informacji uzupełniających przedłożyło Pre-

Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Zdrowot-

zesowi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

nego, Fundusz Pracy FGŚP,

18 kwietnia 2003 r. Plan restrukturyzacji podlegał

• Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody

szczegółowym uzgodnieniom, w wyniku czego zostały

Śląskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzy-

opracowane dwa aneksy, które ostatecznie 4 sierpnia

stanie ze środowiska,

2003 r. zostały zastąpione jednolitym aneksem do

• Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT,

planu restrukturyzacji.

• Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z tytułu po-

Okres realizacji planu restrukturyzacji zaplano-

datku od nieruchomości.

wano na dwa lata, a głównymi założeniami były, zgod-

Dlatego też Koksownia wystąpiła do tych or-

nie z wymogami ustawy, działania w następujących

ganów o dodatkową restrukturyzację zobowiązań pu-

obszarach:

blicznoprawnych — w postaci układów ratalnych, po-

• restrukturyzacji finansowej:

 zobowiązań publicznoprawnych,
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łączonych z częściowym umorzeniem zaległości.
W wyniku złożonych wniosków i po przeprowadzeniu
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szeregu rozmów, decyzję o dodatkowej restruktury-

Realizując zadania określone w Zarządzeniu

zacji zobowiązań podjął Zakład Ubezpieczeń Społecz-

o prywatyzacji, 22 listopada 2003 r. Pełnomocnik wez-

nych i Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza. Pozostali

wał wszystkich wierzycieli ujawnionych w przygoto-

wierzyciele nie wyrazili zgody na dodatkową, poza-

wanym przez Koksownię „Spisie wierzycieli Zakła-

ustawową restrukturyzację zobowiązań publiczno-

dów Koksowniczych PRZYJAŹŃ z tytułu wierzytel-

prawnych Koksowni.

ności cywilnoprawnych wg stanu bieżącego i na dzień

Kluczowym założeniem planu restrukturyzacji

30 czerwca 2002 r.” — będącym załącznikiem do

Koksowni Przyjaźń był fakt, iż zobowiązania cywil-

wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania

noprawne powstałe do 30 czerwca 2002 r., czyli te

restrukturyzacyjnego oraz wykazanych w spisie wie-

które mogły być przedmiotem ugody restrukturyza-

rzycieli, którzy kwalifikują się do objęcia ugodą (na

cyjnej nie będą spłacone, ale konwertowane na kapitał

dzień rozsyłania niniejszych powiadomień), do pod-

spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Spółka ta została

pisania ugody restrukturyzacyjnej.

utworzona 31 lipca 2003 r. przez Jastrzębską Spółkę
Węglową S.A. (kluczowego wierzyciela Koksowni),

Powstanie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości

15 grudnia 2003 r. została podpisana ugoda res-

50. tys. zł i sądownie zarejestrowana 24 października

trukturyzacyjna pomiędzy Koksownią, a największymi

2003 r.

jej wierzycielami tj. Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

15 października 2003 r. po uprzednim zaopinio-

i Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Tym samym

waniu planu restrukturyzacji przez Prezesa Urzędu

został spełniony warunek ważności tej ugody okre-

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Zarządu

ślony w ustawie, której zapisy stanowią, że ugoda

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wydał decyzję

restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się

o warunkach i trybie restrukturyzacji Koksowni. Wy-

za nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych

daną decyzją Prezes ARP S.A.:

mający łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytel-

• zatwierdził do realizacji plan restrukturyzacji,

ności przysługujących wierzycielom wymienionym

• wskazał złożenie przez Koksownię w ARP S.A.

w spisie oraz, że ugoda restrukturyzacyjna wiąże

zabezpieczenia realizacji kosztów postępowania

wszystkich wierzycieli wierzytelności cywilnopraw-

restrukturyzacyjnego w postaci wystawienia wek-

nych wymienionych w tym spisie.

sli in blanco na kwotę 300 tys. zł w okresie 2 lat
od doręczenia decyzji restrukturyzacyjnej,

19 grudnia 2003 r. Pełnomocnik zawiadomił Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o fak-

• ustalił termin złożenia zabezpieczenia realizacji

cie zawarcia ugody restrukturyzacyjnej oraz, że do

kosztów postępowania restrukturyzacyjnego na

tego dnia za jej zawarciem opowiedziało się 16 wie-

dzień 14.11.2003 r.,

rzycieli, których wierzytelności stanowią łącznie

• ustalił termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na dzień 15 października 2005 r.
Stosowne zabezpieczenie zostało złożone przez
Koksownię 13 listopada 2003 r.

Prywatyzacja bezpośrednia

76,63% ogólnej liczby wierzytelności określonych
w ww. spisie.
29 grudnia 2003 r. Jastrzębska Spółka Węglowa
S.A., działając jako Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę

30 października 2003 r. Minister Skarbu Państwa

95 000 000 zł (wynikającą z umowy prywatyzacyjnej).

wydał Zarządzenie Nr 105 w sprawie prywatyzacji

31 grudnia 2003 r., działając w imieniu Ministra

bezpośredniej Koksowni jako przedsiębiorstwa pań-

Skarbu Państwa, Pełnomocnik złożył oświadczenie

stwowego i ustanowił Pełnomocnika ds. prywatyzacji

o objęciu w imieniu Skarbu Państwa, udziałów w pod-

bezpośredniej, który przejął funkcje dotychczasowych

wyższonym kapitale zakładowym Koksowni oraz pod-

organów przedsiębiorstwa. Tym samym sfinalizowane

pisał akt notarialny wniesienia Koksowni jako przed-

zostały przez Ministerstwo Skarbu Państwa procedury

siębiorstwa państwowego, jak również przeniesienia

prywatyzacyjne, wszczęte jeszcze w 2000 r. (zgoda

własności przedsiębiorstwa na Spółkę ze skutkiem

Rady Ministrów na prywatyzację bezpośrednią przed-

rozporządzającym z dniem 1 stycznia 2004 r. 31 grud-

siębiorstwa).

nia 2003 r. sporządzone zostało sprawozdanie finan-
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sowe zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, któ-

prawnych na szczególnych zasadach. Do wniosku za-

re zostało przyjęte i zatwierdzone decyzją nr 14 Mi-

łączony został uaktualniony plan restrukturyzacji pt.

nistra Skarbu Państwa z dnia 31.03.2004 r.

„Zmiany wprowadzone do Planu Restrukturyzacji

Ostatecznie, 11 maja 2004 r. Sąd Rejonowy

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.”, który nowelizował po-

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego

przedni dokument wskazując zamierzone działania

Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wykreśle-

mające na celu naprawę sytuacji ekonomicznej przed-

niu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakła-

siębiorstwa, w tym w zakresie restrukturyzacji ma-

dy Koksownicze PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej

jątku. Wniosek zawierał:

w prywatyzacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Po-

1. Wskazanie składników majątku proponowanych do

stanowienie to jest prawomocne.

Dalsza restrukturyzacja należności
publicznoprawnych
Od 15 stycznia 2004 r. zaczęły obowiązywać

przeniesienia na własność Operatora (wartość przenoszonego majątku wyniosła prawie 20 mln zł tj.
28% wartości księgowej zobowiązań publicznoprawnych przeznaczonych do restrukturyzacji na
szczególnych zasadach).

przepisy znowelizowanej ustawy „o pomocy publicz-

2. Spis zobowiązań publicznoprawnych proponowa-

nej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla

nych do objęcia restrukturyzacją na szczególnych

rynku pracy”, które stworzyły dodatkowe możliwości

zasadach, ze wskazaniem Wierzycieli oraz zabez-

restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach, znanych na dzień 30
czerwca 2003 r.:
• z tytułu podatku od towarów i usług (VAT),
• z tytułu wpłat z zysku – na podstawie art. 32a, pkt.
1 Ustawy,

pieczeń tych zobowiązań.
3. Aktualizację określenia stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
Spółka Operator ARP Sp. z o.o. — wytypowana
przez ARP S.A. do przeprowadzenia procesu restruk-

• z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w czę-

turyzacji Koksowni — nawiązała kontakt ze Spółką

ści finansowanej przez płatnika, Fundusz Pracy

celem pozyskania szczegółowych danych na temat

i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowni-

zaproponowanych do przekazania składników majątku

czych,

Spółki jako zabezpieczenia postępowania restruktury-

• z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska,

zacyjnego. Po ustaleniach wprowadzono korekty do
wykazu składników majątkowych a ostateczna, sko-

• z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

rygowana wersja zestawienia została przez Operatora

Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód

ARP Sp. z o.o. zaakceptowana. Spółka wyraziła zgodę

budżetu państwa.

na pełnienie funkcji operatora dla Koksowni.

W przypadku Koksowni kwota możliwych do res-

Należy jednak podkreślić, iż do restrukturyzacji

trukturyzacji należności publicznoprawnych wynosiła

na szczególnych zasadach niezbędna była zgoda wie-

71 406 tys. zł. Największą część (56%) stanowiły zo-

rzycieli (część z nich wyraziła ją wstępnie w pro-

bowiązania ekologiczne. Istotą znowelizowanej ustawy

wadzonej przez Koksownię korespondencji, nie była

było to, iż przeprowadzenie określonych w niej do re-

to jednak formalna akceptacja dla propozycji restruk-

strukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych byłoby

turyzacyjnych), a Marszałek Województwa Śląskiego

realizowane poprzez instytucję tzw. Operatora, do któ-

pismem nr OS.0724. F-224/04/MP z 27 kwietnia skie-

rego byłaby przekazana część majątku Koksowni jako

rowanym do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wyklu-

zabezpieczenie przeprowadzenia takiego postępowa-

czył w ogóle możliwość wyrażenia zgody na taką

nia. Po dokonanych uzgodnieniach pomiędzy Koksow-

restrukturyzację.

nią i ARP S.A. podjęto rozmowy z wierzycielami zo-

Dodatkowo, w wyniku poprawy sytuacji finanso-

bowiązań publicznoprawnych w kwestii uzyskania ich

wej Spółki — osiągającej zysk netto, wierzyciele za-

wstępnej zgody na dokonanie takiej restrukturyzacji.

częli usztywniać swoje stanowiska (czego dowodem

15 marca 2004 r. został złożony wniosek, kiero-

jest negatywne stanowisko Urzędu Skarbowego w Dą-

wany do Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

browie Górniczej oraz podtrzymane negatywne stano-

S.A. o dalszą restrukturyzację należności publiczno-

wisko Marszałka Województwa Śląskiego).
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Tablica 2
Specyfikacja zobowiązań publicznoprawnych restrukturyzowanych na mocy ustawy „o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców”
Stan na 30.06.2003 r. [w tys. zł]
Wyszczególnienie

zobowiązania
ogółem
(z odsetkami)

zobowiązania
podlegające
restruktury.
(umorzeniu)

Stan na 31.10.2004 r. [w tys. zł]

zobowiązania
nie podlegające
restrukturyz. –
do spłaty

zobowiązania
ogółem
(z odsetkami)

zobowiązania
podlegające
restrukturyz.
(umorzeniu)

zobowiązania nie
podlegające
restrukturyz. –
do spłaty

Zobowiązania objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi
ZUS
Urząd Skarbowy (VAT)

137 441

77 333

60 108

89 918

89 918*

0

36 685

36 685

—

41 485

41 485*

0

PFRON

3 183

3 183

—

3 183

3 183

0

Podatek od nieruchomości

4 855

4 855

—

4 855

4 855

0

182 164

122 056

60 108

139 441

139 441

0

RAZEM

Zobowiązania nie objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi
70 232

—

70 232

0

—

0

3 382

—

3 382

0

—

0

ZUS

15 354

—

15 354

0

—

0

Urząd Skarbowy (VAT)

12 018

—

12 018

0

—

0

Podatek od nieruchomości

6 529

—

6 529

0

—

0

Pożyczka z FGŚP

1 758

—

1 758

0

—

0

139 441

0

Ekologiczne
Wieczyste użytkowanie
gruntów

Zobowiązania publicznoprawne ogółem
291 437

122 056

169 381

139 441

* organy restrukturyzacyjne skorygowały w międzyczasie wyliczone kwoty w stosunku do określonych w pierwotnych decyzjach
i zawartych w Planie Restrukturyzacji.

Prawdopodobieństwo wyrażenia przez wierzycie-

turyzacji poprzez umorzenie w oparciu o ustawę

li ostatecznej zgody na restrukturyzację wierzytelności

„o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-

na szczególnych zasadach stało się znikome. Jedno-

prawnych od przedsiębiorców”.

cześnie poza zgodą wierzycieli konieczna byłaby po-

W chwili obecnej Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

zytywna opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

terminowo i w pełnej wysokości wywiązuje się

i Konsumentów (możliwa po uzgodnieniach z Komisją

z płatności wszystkich bieżących zobowiązań.

Europejską), co znacząco wydłużyłoby proces. Oczekiwanie na uzyskanie wszystkich zgód, niezbędnych

Udziały dla pracowników

dla przeprowadzenia restrukturyzacji na szczególnych

W międzyczasie 22 kwietnia 2004 r. Koksownia

zasadach, działało o tyle niekorzystnie, że cały czas

podpisała z Ministerstwem Skarbu Państwa umowę na

naliczane byłyby odsetki od zobowiązań, które miały-

dokonanie czynności technicznych związanych z nie-

by być przedmiotem restrukturyzacji.

odpłatnym udostępnianiem udziałów uprawnionym

Mając na względzie przedstawione wyżej uwa-

pracownikom, określonych w rozporządzeniu Ministra

runkowania, Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o

Skarbu Państwa z 29 stycznia 2003 r. w sprawie

zadecydował o wycofaniu wniosku z 15 marca 2004 r.

szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracow-

o restrukturyzację na szczególnych zasadach i uregu-

ników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających

lowaniu zaległości wobec wierzycieli publicznopraw-

na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez

nych (pismo do Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu

uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).

S.A. nr D/FR/073/1470/04 z dnia 29 lipca 2004 r.).

Zgodnie z postanowieniami powyższego rozporzą-

Ogółem w 2004 r. Koksownia spłaciła zobowią-

dzenia dwukrotnie publikowane były wezwania do

zania publicznoprawne nie podlegające restruktury-

składania oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego na-

zacji na łączną kwotę 163 mln zł. Tak więc, z zo-

bycia udziałów w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym

bowiązań publicznoprawnych Koksowni pozostały je-

(„Gazeta Wyborcza” z 31.01/01.02.2004 r. i „Rzecz-

dynie zawieszone zobowiązania podlegające restruk-

pospolita” z 28 maja 2004 r.) oraz w gazecie lokalnej
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(„Dziennik Zachodni” z 31.01/01.02.2004 r. i 27 maja

do daty konwersji wierzytelności głównych na

2004 r.). Ponadto o trybie składania oświadczeń pra-

kapitał w Spółce. Przedmiotem umowy były zobo-

cownicy byli informowani dodatkowo za pośrednic-

wiązania cywilnoprawne Koksowni na łączną kwotę

twem Rozgłośni Zakładowej „FAMA” oraz przez opu-

54 964 109,23 zł. Tego samego dnia odbyło się Nadz-

blikowanie stosownego Zarządzenia Prezesa Zarządu

wyczajne Zgromadzenie Wspólników Koksowni, które

Nr 4/04 z 30 stycznia 2004 r.

m.in. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapi-

Termin składania oświadczenia o zamiarze nie-

tału zakładowego Spółki o wartość wierzytelności

odpłatnego nabycia akcji wynosił 6 miesięcy od dnia

wynikających z zawartej ugody restrukturyzacyjnej

wniesienia przedsiębiorstwa do Spółki, czyli od

i umowy warunkowej oraz wyłączenia prawa pier-

1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r.

wszeństwa dotychczasowego wspólnika — Skarbu

Na podstawie złożonych oświadczeń sporządzona

Państwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapi-

została „Lista uprawnionych pracowników, którzy zło-

tale zakładowym. 11 lutego 2004 r. rozpoczęto proce-

żyli oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia

durę powiadamiania wierzycieli objętych ugodą re-

od Skarbu Państwa udziałów w kapitale zakładowym

strukturyzacyjną o podjętej uchwale o podwyższeniu

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.”, która została wy-

kapitału i wezwano ich do złożenia oświadczeń o przy-

wieszona w siedzibie Spółki 30 lipca 2004 r. Osoby

stąpieniu do Spółki i do objęcia udziałów w jej ka-

pominięte na liście lub te, którym wadliwie określono

pitale zakładowym.

zatrudnienie w przedsiębiorstwie państwowym mogły

1 kwietnia 2004 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie

złożyć reklamację w ciągu miesiąca od dnia wywie-

Wspólników Koksowni podjęło uchwałę w sprawie

szenia listy. Reklamacje rozpatrzyła komisja powołana

zmiany

przez Zarząd Spółki Uchwałą Nr 561/2004 z dnia

Wspólników z dnia 4 lutego 2004 r. Korekta polegała

3 sierpnia 2004 r.

na zmianie sposobu objęcia udziałów z formy nie-

uchwały

Nadzwyczajnego

Zgromadzenia

Następnie, zgodnie z § 6 ust. 4 wspomnianego

pieniężnej, w postaci bezspornej i wymagalnej wierzy-

wyżej rozporządzenia, Spółka dokonała odpowiedniej

telności na formę pieniężną, w wyniku konwersji

korekty listy uprawnionych pracowników, którzy zło-

wierzytelności poprzez umowne potrącenie bezspornej

żyli oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia

wierzytelności przysługującej wierzycielowi wobec

udziałów i przesłała ją do Ministerstwa Skarbu Pań-

Spółki, z wierzytelnością tej Spółki z tytułu należnych

stwa oraz wywiesiła w siedzibie Spółki, do wglądu

wpłat na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale

osobom uprawnionym.

zakładowym. Zmiana ta wynikała z faktu, iż zapis

Po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych udzia-

zawarty w dotychczasowym brzmieniu nie odzwier-

łów na zasadach ogólnych Minister Skarbu Państwa

ciedlał w należyty sposób postanowień zawartej ugody

poinformuje niezwłocznie Spółkę o liczbie udziałów

restrukturyzacyjnej. Konsekwencją tej zmiany było za-

przeznaczonych do nieodpłatnego udostępniania pra-

warcie umów w sprawie potrącenia wzajemnych wie-

cownikom, co pozwoli Koksowni na wszczęcie dalszej

rzytelności pomiędzy Koksownią Przyjaźń Sp. z o.o.,

procedury udostępniania udziałów uprawnionym pra-

a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. – 5 kwietnia 2004 r.

cownikom.

i Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. – 7 kwietnia

Restrukturyzacja zobowiązań
cywilnoprawnych – ukształtowanie
struktury właścicielskiej

2004 r. 16 kwietnia 2004 r. ponownie pisemnie wystąpiono do wierzycieli objętych postępowaniem ugodowym zawiadamiając ich o tym fakcie oraz z prośbą
o zawieranie umów o konwersji wzajemnych wie-

4 lutego 2004 r. pomiędzy Koksownią a jej wie-

rzytelności i sprostowanie spisanych już aktów nota-

rzycielami tj. Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Pol-

rialnych — do tych którzy zdążyli już tego dokonać,

skimi Kolejami Państwowymi S.A. została podpisana

lub o akty notarialne w nowym brzmieniu — do tych

umowa warunkowa w sprawie konwersji wierzytel-

którzy jeszcze tego nie uczynili.

ności przysługujących tym wierzycielom z tytułu

19 kwietnia 2004 r. NZW Koksowni podjęło

odsetek od należności głównych powstałych przed

uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki

dniem 30 czerwca 2002 r. i objętych ugodą res-

o wartość udziałów wynikających z wierzytelności

trukturyzacyjną, a naliczonych od dnia 1 lipca 2002 r.

odsetkowych, liczonych od zobowiązań głównych —
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w stosunku do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

do Spółki przystąpiło 24 wierzycieli. Siedmiu wierzy-

i Polskich Kolei Państwowych S.A., objętych umową

cieli, których wierzytelności były niższe niż wartość

odsetkową — za okres od 1 grudnia 2003 r. do dnia

jednego udziału, czyli 500 zł, zostało spłaconych

ich konwersji na kapitał w Spółce.

gotówką. Wierzytelności innych siedmiu wierzycieli

Aby wykonać uchwałę Nadzwyczajnego Zgroma-

zostały przejęte przez kontrahenta Spółki i to on

dzenia Wspólników z 19 kwietnia, 6 maja 2004 r.

w zamian za nich stał się stroną ugody restruktu-

została podpisana z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

ryzacyjnej. Pozostali nie objęli udziałów w związku

umowa w sprawie konwersji wierzytelności odsetko-

z powyższym ich wierzytelności zostały umorzone.

wych od zobowiązań głównych objętych ugodą res-

1 lipca 2004 r. NZW Koksowni podjęło uchwały

trukturyzacyjną za okres od 1 grudnia 2003 r. do 5

weryfikujące ostatecznie wysokość kapitału zakłado-

kwietnia 2004 r. Natomiast Polskie Koleje Państwowe

wego Spółki i ustalające 26 jej udziałowców. Dzień

S.A. zajęły stanowisko, iż podpiszą taką umowę po są-

później został złożony wniosek do Sądu Rejonowego

dowej rejestracji pierwszego podwyższenia kapitału za-

w Katowicach o zarejestrowanie podwyższenia kapita-

kładowego Spółki, co uczyniły 7 października 2004 r.

łu zakładowego Spółki o wielkość udziałów objętych

12 maja 2004 r. podpisana została z Kompanią

przez wspólników w wyniku realizacji ugody restruk-

Węglową S.A. umowa w sprawie konwersji na kapitał

turyzacyjnej i częściowej realizacji umowy warun-

w Spółce zobowiązań odsetkowych. Obejmuje ona

kowej w sprawie konwersji wierzytelności. Sto-

okres od 1 lipca 2002 r. do dnia konwersji należności

sowne postanowienie Sąd wydał 6 września 2004 r.

głównych na kapitał w Spółce tj. do 18 marca 2004 r.

Zarejestrowana wysokość kapitału Spółki wynosi

Spośród ogólnej liczby 56 wierzycieli, którzy byli ob-

831 698 500,00 zł.

jęci postępowaniem restrukturyzacyjnym ostatecznie
Tablica 3
Udziałowcy spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. i struktura kapitału
po dokonanej rejestracji jego podwyższenia 6 września.2004 r.
Lp.

Nazwa udziałowca

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
PKP S.A.
Skarb Państwa
Kompania Węglowa S.A.
Mittal Steel Poland S.A.
HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o.
Huta „Małapanew” S.A. w upadłości
ENION S.A.
„SPRETECH” J.K.
PPRS „Chemokor”
Huta „Batory” S.A. w upadłości
Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki
„Energopomiar” Sp. z o.o.
Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw
Inżynierii Środowiska
Huta Zabrze S.A.
Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw
„Bumar Fablok” S.A.
Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych
i Urządzeń Górniczych PEMUG S.A.
Huta Katowice, Walcownia Blach Grubych Sp. z o.o.
Instytut Materiałów Ogniotrwałych – Gliwice
Firma Handlowa Import – Eksport „TAKO”
A. Kowacki, S. Wolski Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo „ESKLAR” S.C.
Przedsiębiorstwo Prywatne „ZETA – Chem”
Wojciech Zawadzki
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi
i Usług Technicznych „Metalzbyt” Będzin
Zakłady Mechaniczne „Bumar Łabędy” S.A.
Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.
Inowrocławskie Zakłady Chemiczne
SODA MĄTWY S.A.
Zakłady Mechaniczne „Chemitex” Sp. z o.o. w Sieradzu
RAZEM:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Wartość udziałów
(w złotych)
384 553 000,00
307 472 500,00
95 000 000,00
42 307 000,00
1 872 500,00
228 500,00
53 500,00
32 000,00
31 500,00
22 500,00
18 000,00

Wartość 1 udziału
(w złotych)
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

Ilość
udziałów
769 106
614 945
190 000
84 614
3 746
457
107
64
63
45
36

Udział w kapitale
Spółki (%)
46,231
36,9692
11,4224
5,0868
0,2251
0,0275
0,0064
0,0038
0,0038
0,0027
0,0022

16 500,00

500,00

33

0,0020

15 000,00

500,00

30

0,0018

14 500,00

500,00

29

0,0017

12 000,00

500,00

24

0,0014

12 000,00

500,00

24

0,0014

8 500,00
7 500,00

500,00
500,00

17
15

0,0010
0,0009

5 000,00

500,00

10

0,0006

4 500,00

500,00

9

0,0005

3 500,00

500,00

7

0,0004

3 000,00

500,00

6

0,0004

3 000,00
1 500,00

500,00
500,00

6
3

0,0004
0,0002

500,00

500,00

1

0,0001

500,00
831 698 500,00

500,00
500,00

1
1 663 397

0,0001
100,0000
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Przyspieszenie działań restrukturyzacyjnych

Rozwoju Przemysłu S.A. kwartalne sprawozdania

Wykorzystując korzystniejsze realia ekonomiczne

z realizacji obowiązków wymienionych w pkt 1-4.

Koksownia wypełniła wszystkie warunki określone

Działania sanacyjne Koksowni Przyjaźń Sp.

w decyzji nr ARP/UPP/5/03 Prezesa Zarządu Agencji

z o.o. zostały w pełni wykonane. Spółka uzyskała

Rozwoju Przemysłu S.A., jak również wszystkie obo-

długookresową zdolność do konkurowania na rynku

wiązki wymienione w art. 41 ustawy „o pomocy

— co było podstawowym założeniem ustawy „o po-

publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znacze-

mocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym

niu dla rynku pracy”, w szczególności:

znaczeniu dla rynku pracy”. Zaistniały zatem przesłan-

1.

zrealizowano plan restrukturyzacji,

ki do wcześniejszego wydania przez Prezesa Zarządu

2.

wykonano ugodę restrukturyzacyjną,

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. decyzji o zakoń-

3.

terminowo regulowane są bieżące zobowiązania

czeniu postępowania restrukturyzacyjnego Koksowni.
W związku z tym 9 listopada 2004 r. Zarząd

publicznoprawne,
nieprzekroczony

4.

roczny

Spółki zwrócił się z takim wnioskiem do Prezesa Za-

wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego

rządu ARP. Decyzja o zakończeniu postępowania res-

wynagrodzenia, ustalony na zasadach określonych

trukturyzacyjnego Koksowni została wydana 9 grudnia

w

systemie

2004 r. Skomplikowany i trudny proces dobiegł szczę-

kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń

śliwego końca i otworzył przed Spółką nowe perspek-

u przedsiębiorców,

tywy.

przepisach

został

o

maksymalny

negocjacyjnym

terminowo składano Prezesowi Zarządu Agencji

5.

TRANSFORMATION OF THE STATE-OWNED “PRZYJAŹŃ”
COKEWORKS INTO A PROPRIETY LIMITED COMPANY
Key words: “Przyjaźń” Cokeworks – establishment of cokeworks Company Przyjaźń as a propriety limited
company, coke, privatisation, restructuring, creditors` company

Abstract
As the result of the long restructuring and privatisation processes the state-owned Coke Plant “Przyjaźń” was
incorporated into the Przyjaźń Ltd Cokeworks company where most of the creditors became sharcholders.
RECENZENT: prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE

Rozgłośnia Zakładowa FAMA
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Działa od 1988 r. Audycje emitowane są trzy razy w ciągu doby o godzinach 9, 15,30 i 23.
Zawierają komunikaty, ogłoszenia, wywiady, informacje bieżące, reportaże z ważniejszych wydarzeń
np. imprez organizowanych przez związki zawodowe czy też kolonii dla dzieci pracowników
Koksowni. Dużą popularność zyskały konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, których sponsorami są
związki zawodowe, firmy współpracujące z koksownią i zarząd koksowni. W konkursach „rozdano” już
m.in.; telewizory, DVD, sprzęt AGD, rowery, książki, kuchenki mikrofalowe i wiele innych nagród.
Stałymi punktami audycji są koncerty życzeń oraz ogłoszenia reklamowe firm. Audycje są emitowane
na terenie całego zakładu i w „spółkach córkach”.
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mgr inż. Andrzej Farmas*
mgr inż. Bogusław Smółka*

Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne,
technologia jutra w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
* Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Słowa kluczowe: Best Available Technique (BAT), bateria koksownicza o zdolności produkcyjnej 0,7 mln ton
koksu rocznie, katalityczny rozkład amoniaku, utylizacja siarkowodoru metodą Clausa

Streszczenie
Realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych zapewni Koksowni trwałe i wieloletnie funkcjonowanie jako
przedsiębiorstwa spełniającego wszelkie standardy techniczno-technologiczne i wymogi prawa ekologicznego.

1. Wprowadzenie

2. Produkcja koksu

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. została urucho-

Podstawą technologii koksowania jest proces od-

miona w 1987 r. Podczas projektowania Koksowni za-

gazowania węgla, czyli termiczny jego rozkład prowa-

stosowano nowoczesne i proekologiczne rozwiązania

dzony bez dostępu powietrza w piecach zbudowanych

techniczne: suche chłodzenie koksu połączone z od-

z materiałów ceramicznych i ogrzewanych oczyszczo-

zyskiem ciepła (zastosowane po raz pierwszy w pol-

nym gazem koksowniczym.

skim koksownictwie), odpylanie operacji technolo-

Mieszanka węglowa ogrzewana jest od tempe-

gicznych, inżekcja wodna i zamknięcia hydrauliczne

ratury otoczenia do temperatury 1050ºC. Proces ten

rur wznośnych, system uszczelnień drzwi pieców kok-

trwa około 16 godzin.

sowniczych, uszczelnienia teleskopowe lejów wozów

Podstawowym produktem procesu koksowania

zasypowych, oczyszczanie całości ścieków powstają-

jest koks, produktami ubocznymi (aczkolwiek istot-

cych na terenie przedsiębiorstwa.

nymi z punktu widzenia efektów ekonomicznych każ-

Nakłady finansowe na instalacje i urządzenia słu-

dej koksowni) są:

żące ochronie środowiska stanowiły ok. 30% całości

• gaz koksowniczy,

nakładów inwestycyjnych. Koksownia została wybu-

• benzol,

dowana jako kompleks obiektów i instalacji, którego

• smoła węglowa,

głównymi elementami składowymi są:

• siarczan amonu,

• cztery wielkokomorowe baterie koksownicze o za-

• kwas siarkowy,

sypowym systemie załadunku mieszanki wsadowej,

Uproszczony, blokowy schemat układu technolo-

• zespół obiektów przygotowania mieszanki wsa-

gicznego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. przestawiono

dowej,
• instalacje suchego chłodzenia i sortowania koksu,
• instalacje odzysku węglopochodnych i oczyszczania ścieków,
• obiekty energetyczne i pomocnicze.
Łącznie kompleks ten zawiera ponad 250 obiek-

na rysunku 1.

3. Podstawowe obiekty i procesy technologiczne
Węglownia (zespół obiektów przygotowania
mieszanki węglowej)

tów przeznaczonych do przerobu około 3,6 mln ton

Węgiel dostarczany jest transportem kolejowym,

węgla w ciągu roku i wyprodukowania zeń około

rozładowywany wywrotnicami wagonowymi i maga-

2,5 mln ton koksu oraz produktów węglopochodnych.

zynowany na składowisku o pojemności około 360 tys.
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ROZŁADUNEK
WAGONÓW

SKŁADOWISKO
WĘGLA

WĘGIEL

MŁYNOWNIA

ZBIORNIKI
MAGAZYNUJĄCO
DOZUJĄCE

ENERGIA

oczyszczone ścieki

PIECOWNIA

OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

SUCHE
CHŁODZENIE
KOKSU

INSTALACJE ODZYSKU WĘGLOPOCHODNYCH

SORTOWNIA KOKSU
KOKS

SMOŁA

BENZOL

SIARCZAN
AMONU

GAZ

Rys. 1. Uproszczony, blokowy schemat układu technologicznego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

ton. Ze składowiska węgiel transportowany jest za pomocą układu taśmociągów do przemiałowni, a następnie do zbiorników magazynowo-dozujących, gdzie następuje skomponowanie składu mieszanki węglowej.

Tabela 1
Podstawowe parametry techniczne baterii koksowniczych
Parametr

Jedn.
miary

Wartość

Otrzymana mieszanka o parametrach gwarantujących

Średni czas cyklu koksowania

[h]

16,0

wyprodukowanie koksu o wymaganych właściwoś-

Minimalny czas cyklu koksowania

[h]

15,5

ciach kierowana jest do wież węglowych.

Ilość komór wypychanych (na dobę
z jednej baterii) – max

[szt]

120

Piecownia

Zużycie gazu opałowego (gaz
koksowniczy) dla 1 baterii

[m3/h]

17 500

Kaloryczność gazu opałowego

[kJ/m3]

ok. 17 500

Współczynnik nadmiaru powietrza

—

1,3-1,7

Współczynnik równomierności
ogrzewania KB

—

0,9-0,95

Średnia temperatura w kontrolnych
kanałach grzewczych

[oC]

1320

Średnia temperatura w skrajnych
kanałach grzewczych

[oC]

1300

szczaniu. Baterie obsługiwane są przez indywidualne

Temperatura spalin w kanałach
dymowych

[oC]

220-230

zestawy maszyn piecowych (wypycharka, wóz zasy-

Temperatura koksu w osi wsadu

[oC]

< 1050

powy, elektrowóz z wozem koksowym).

Temperatura gazu w odbieralniku

[oC]

100

Ciśnienie gazu w odbieralnikach

[Pa]

130  30

[mm]
[mm]

15 040
5 500

[mm]

390/410/430

Na piecownię składają się cztery baterie koksownicze typu PWR-63 systemu zasypowego, liczące po
80 komór każda, z nominalnym czasem koksowania
16 godzin. Ogrzewanie baterii realizowane jest za
pomocą oczyszczonego gazu koksowniczego. Gazowe
i ciekłe produkty procesu koksowania są odprowadzane za pomocą układu rurociągów i poddawane oczy-

Podstawowe parametry techniczne baterii koksowniczych przedstawiono w tabeli 1.
Instalacje chłodzenia i sortowania koksu
Zastosowano suche chłodzenie koksu polegające
na przedmuchiwaniu gazu inertnego (nie wchodzącego

Wymiary komory koksowniczej:
– długość
– wysokość
– szerokość (str. maszynowa,
środek, str. koksowa)

w reakcję z rozżarzonym koksem) przez warstwę kok-

do produkcji pary wodnej. W Koksowni Przyjaźń

su znajdującą się w komorze o specjalnej konstrukcji.

funkcjonują dwie instalacje suchego chłodzenia, każda

Gaz chłodzący koks (od temp. 1050ºC do temp.150ºC)

zbudowana z 6 bloków komora-kocioł. Produkowana

nagrzewa się do temp. 800ºC i jest wykorzystywany

w kotłach para wodna wykorzystywana jest do celów
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węgiel
Bateria Nr 4

węgiel

Bateria Nr 3

Bateria Nr 2

Bateria Nr 1

Woda
zasilająca

Blok Nr 1

Blok Nr 2

Blok Nr 3

Doprowadzenie powietrza

Schemat bloku suchego
chłodzenia koksu

Załadunek koksu

Budynek siłowni

Blok Nr 4

Blok Nr 5

Blok Nr 6

Blok Nr 7

Blok Nr 8

Blok Nr 9

Blok Nr 10

Blok Nr 11

Blok Nr 12

rozżarzony
koks

Stacja
demineralizacji
ODPYLNIK STATYCZNY

Magazyn
chemiczny

KOMORA
CHŁODZENIA

KOCIOŁ
ODZYSKNICOWY

Wentylator
Wyładunek koksu

Rys. 2. Schemat instalacji suchego chłodzenia koksu w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

technologicznych i do produkcji energii elektrycznej.

sowniczych, a drugi oczyszcza gaz przeznaczony do

Koks po schłodzeniu jest transportowany do sortowni

sprzedaży dla odbiorców zewnętrznych. W toku pro-

koksu wielkopiecowego, gdzie oddzielane są frakcje

cesu oczyszczania gaz jest pozbawiany szkodliwych

ziarnowe poniżej 25 mm, 30 mm lub 40 mm. Odsiew

zanieczyszczeń, takich jak amoniak, siarkowodór, cy-

z sortowni koksu wielkopiecowego kierowany jest do

janowodór, odzyskiwany jest również benzol i smoła

sortowni koksu drobnego, gdzie jest rozdzielany na

węglowa, stanowiące cenny surowiec dla przemysłu

frakcje ziarnowe 25–40 mm, 10–25 mm, 0–10 mm.

chemicznego. Wszystkie rodzaje ścieków powstają-

Wszystkie frakcje ziarnowe koksu mogą być ładowane

cych na terenie przedsiębiorstwa (woda pogazowa,

do wagonów lub przesyłane taśmociągiem do Mittal

ścieki poprodukcyjne, socjalno-bytowe i deszczowe)

Steel Poland, istnieje także możliwość załadunku na

kierowane są do oczyszczalni ścieków, gdzie podda-

samochody ciężarowe. Schemat instalacji suchego

wane są procesom oczyszczania mechanicznego, che-

chłodzenia koksu przedstawia rysunek 2.

micznego i biologicznego.

Instalacje odzysku węglopochodnych i oczyszczania
ścieków

Instalacje odzysku węglopochodnych oparte są
o technologie powszechnie stosowane w latach siedemdziesiątych. Mimo wprowadzenia w okresie funk-

Proces odzysku węglopochodnych przebiega

cjonowania przedsiębiorstwa różnorodnych moder-

w dwóch oddzielnych ciągach technologicznych, z któ-

nizacji (dotyczących głównie automatyzacji i herme-

rych jeden oczyszcza gaz dla ogrzewania baterii kok-

tyzacji procesów technologicznych), stosowane tech-
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nologie uznawane są za przestarzałe i nieefektywne

nowoczesnej techniki zarówno krajowej jak i za-

ekonomicznie. Aktualnie prowadzi się prace zmie-

granicznej. Będą to instalacje i rozwiązania pro-

rzające do zastosowania nowoczesnych technologii

ekologiczne spełniające warunki Najlepszej Do-

oczyszczania gazu, opartych o procesy katalitycznego

stępnej Techniki. Bateria wyposażona zostanie

rozkładu amoniaku i utylizację siarkowodoru metodą

w zrzutnie koksu i ekologiczne instalacje mokre-

Clausa, jak również działania modernizacyjne w zakresie oczyszczania ścieków.

go gaszenia koksu,
2. modernizację

istniejących

ciągów

transportu

i przygotowania mieszanki węglowej dla przyObiekty gospodarki energetycznej

stosowania ich do podania zwiększonych ilości

Produkowana energia elektryczna pokrywa ponad

wsadu węglowego. Przeprowadzona zostanie rów-

50% potrzeb, zaś produkowana para wodna pokrywa

nież modernizacja i rozbudowa sortowni koksu

w całości zapotrzebowanie na parę technologiczną.

zdolnej do przyjęcia i rozsortowania pełnej pro-

Pozostała część energii elektrycznej oraz energia ciepl-

dukcji, w tym pochodzącej z nowych zdolności

na do celów grzewczych kupowana jest z sieci zew-

produkcyjnych,

nętrznych. Woda dla potrzeb przedsiębiorstwa (zarów-

3. modernizację i rozbudowę istniejących instalacji

no do celów przemysłowych jak i socjalno-bytowych)

oczyszczania gazu przystosowanych do przerobu

doprowadzana jest układem zdublowanych rurocią-

zwiększonych ilości gazu koksowniczego. W ra-

gów, gwarantujących stabilność zasilania. Sprężone

mach tej modernizacji zostaną wybudowane

powietrze produkowane jest we własnej stacji spręża-

nowoczesne instalacje do oczyszczania gazu od

rek i wykorzystywane jest głównie w instalacjach od-

amoniaku i siarkowodoru, w efekcie czego

pylania transportu pyłu oraz dla potrzeb automatyki

likwidacji ulegną nieefektywne i nieekologiczne

i pomiarów. Azot stosowany głównie w instalacjach

instalacje do produkcji kwasu siarkowego i siar-

suchego chłodzenia oraz instalacji hermetyzacji odzys-

czanu amonu, 100% oczyszczonego gazu kok-

ku węglopochodnych dostarczany jest z sieci zew-

sowniczego spełniać będzie standardy jakości

nętrznej.

określone w przepisach prawa ekologicznego,

4. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne

4. modernizację oczyszczania ścieków dla dostosowania jej do zwiększonego przerobu wód ście-

Analiza krajowego i zagranicznego rynku koksu

kowych wynikającego z dodatkowej produkcji

wskazuje, że dobra koniunktura na ten produkt utrzy-

koksu, a równocześnie całość oczyszczanych ście-

ma się w latach 2005–2010, a być może dłużej — do

ków spełniać będzie wymogi Rozporządzenia Mi-

2016 r. Założenia rozwoju przedsiębiorstwa uwzględ-

nistra Środowiska z dnia 08.07.2004r,

niają aktualny stan techniczno-ekonomiczny Kok-

5. wybudowanie i zmodernizowanie szeregu istnie-

sowni oraz prognozowaną sytuację na rynku koksu

jących obiektów w zakresie gospodarki elektrycz-

w okresie najbliższej dekady. W oparciu o te założenia

nej, wodnej, gazowej, a także drogowej i kole-

opracowano Strategię Rozwoju Koksowni Przyjaźń

jowej,

Sp. z o.o. na lata 2005–2016 i jej funkcjonowania

6. dla zagospodarowania nadwyżek gazu koksowni-

w perspektywie najbliższych lat uwzględniającą utrzy-

czego i uniezależnienia się od dostawców zew-

manie zdolności produkcyjnej na dotychczasowym po-

nętrznych w zakresie dostaw ciepłej wody grzew-

ziomie tj. ok. 2,4 mln ton koksu rocznie poprzez budo-

czej i pary do procesów technologicznych wy-

wę nowej baterii koksowniczej o zdolności 0,7 mln ton

budowana zostanie nowoczesna ciepłownia oraz

koksu z jednoczesną realizacją remontów odtworze-

instalacja do utylizacji nadmiarowego gazu pocho-

niowych posiadanego potencjału produkcyjnego ba-

dzącego z instalacji suchego chłodzenia koksu.

terii 1 – 4. Zakres i skala planowanych przedsięwzięć

Spośród wymienionych przedsięwzięć szereg z nich

obejmie:

np. modernizacja instalacji oczyszczania gazu, moder-

1. budowę baterii koksowniczej o wydajności 0,7

nizacja instalacji oczyszczalni ścieków, poprawa gos-

mln ton koksu na rok, nowoczesnej konstrukcyj-

podarki energetycznej, w tym zagospodarowanie nad-

nie oraz wyposażonej w komplet maszyn oraz

wyżki gazu koksowego i utylizacja gazu nadmiaro-

instalacji wykonanych zgodnie z osiągnięciami

wego z ISChK wraz z modernizacją podstawowych
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instalacji produkcyjnych i proekologicznych, musi zo-

roztworu amoniaku, będącego własnym produktem

stać wykonanych. Rozbudowa Koksowni ma głębokie

koksowni oraz jednoczesne jego wymywanie w jednej

uzasadnienie techniczno-technologiczne, produkcyjne,

instalacji. W okresie letnim mogą występować trud-

ekologiczne i ekonomiczne. Koksownia utrzyma stały

ności w schłodzeniu gazu koksowniczego i wód płucz-

wysoki poziom produkcji, a kompleksowo wprowa-

nych do wymaganej temperatury, w związku z tym

dzone nowoczesne technologie wpłyną na wysoką

z opisywaną instalacją współpracuje stacja spręża-

efektywność zakładu, jego konkurencyjność na rynku

rek ziębniczych dochładzających wodę chłodniczą, co

koksu oraz na poprawę oddziaływania na środowisko

umożliwia utrzymanie temperatury wody na poziomie

pomimo planowanego wzrostu produkcji.

18–20°C.

5. Modernizacja węzłów technologicznych
oczyszczania gazu koksowniczego

Produkcja siarki elementarnej metodą Clausa

Na szczególną uwagę w zakresie wprowadzenia
nowatorskich rozwiązań techniczno-technologicznych
zasługuje planowana i konieczna do zrealizowania modernizacja węzłów technologicznych oczyszczania gazu koksowniczego.
Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty (ekono-

Jedną z metodą utylizacji gazów kwaśnych powstających podczas procesu odsiarczania jest produkcja
siarki elementarnej.
Zadaniem instalacji Clausa jest:
– katalityczny rozkład amoniaku odpędzonego w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku
z wód procesowych,

miczne, ekologiczne, techniczne, technologiczne) za-

– produkcja siarki metodą Clausa z siarkowodoru od-

stosowana zostanie amoniakalna metoda oczyszczania

pędzonego w instalacji desorpcji składników kwaś-

gazu z zastosowaniem katalitycznego rozkładu amo-

nych i amoniaku z wód procesowych,

niaku i metody Clausa w utylizacji siarkowodoru.

– wykorzystanie ciepła gazu poreakcyjnego do pro-

Proponowana technologia jest powszechnie stosowana

dukcji pary wodnej wysokociśnieniowej i niskociś-

w świecie przy realizacji nowych inwestycji i moder-

nieniowej.

nizacji istniejących i spełni wszystkie stawiane wymagania ekologiczne i standardy techniczne określone
i zalecane do realizacji w ramach BREF i BAT. Zapewnia osiągnięcie zakładanych efektów zarówno ekologicznych jak i ekonomicznych (rys. 3).

Uzasadnienie modernizacji instalacji oczyszczania
gazu koksowniczego
Konieczność modernizacji ciągów technologicznych oczyszczania gazu koksowniczego spowodowana
jest złym stanem technicznym przestarzałych tech-

Amoniakalna metoda odsiarczania gazu

nicznie i technologicznie, energochłonnych instalacji

koksowniczego

i obiektów tego Wydziału (18-letnia eksploatacja cią-

Amoniakalna metoda odsiarczania jest procesem

gów technologicznych z rozwiązaniami techniczno –

skojarzonym, w którym zachodzi jednoczesne wymy-

technologicznymi lat 50–70 ubiegłego stulecia) oraz

wanie z gazu koksowniczego gazów kwaśnych — siar-

potrzebą dostosowania rozwiązań techniczno – techno-

kowodoru, cyjanowodoru, ditlenku węgla oraz amo-

logicznych procesu oczyszczania gazu koksowniczego

niaku.

do przepisów ochrony środowiska obowiązujących

Gaz koksowniczy schłodzony w chłodnicach

w Unii Europejskiej — spełniających zalecenia BAT

wstępnych do temperatury poniżej 22°C sprężony za

(Best Available Technique) i BREF Seville 2000 (Best

pomocą ssaw kierowany jest do chłodnic wtórnych.

Available Techniques Reference Document on the

Odsmolony i schłodzony gaz koksowniczy kierowany

Production of Iron and Steel, Seville 2000) określają-

jest do instalacji absorpcji NH3 i składników kwaś-

cych najefektywniejsze i najbardziej nowoczesne me-

nych. Ciąg technologiczny tej instalacji składa się

tody i technologie prowadzenia działalności, które Kok-

z trzech płuczek: siarkowodorowej oraz dwóch płu-

sownia Przyjaźń musi wdrożyć przed 30 kwietnia 2007.

czek amoniaku. Gaz koksowniczy przepływa szerego-

Powyższe warunkuje uzyskanie przez Koksownię

wo przez wszystkie płuczki, w których kolejno wymy-

Pozwolenia Zintegrowanego na prowadzenie instalacji

wany jest H2S, a następnie NH3. Zaletami metody

technologicznych. Zwykła gospodarka remontowo –

amoniakalnej są: zastosowanie do wymywania H2S

odtworzeniowa prowadzona na Wydziale Produkcji
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Rys. 3. Poglądowy schemat oczyszczania gazu koksowniczego po przeprowadzeniu planowanej modernizacji

Węglopochodnych nie pozwoli osiągnąć wymaganych

gicznych procesu oczyszczania gazu koksowniczego,

standardów techniczno – technologicznych i ekolo-

które są niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania
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Koksowni zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-

jącego wszelkie standardy techniczno – technologicz-

wa ekologicznego i przepisami Dozoru Technicznego.

ne i wymogi prawa ekologicznego.

W wyniku modernizacji Wydziału Produkcji Wę-

Pełne dostosowanie zakładów branży koksow-

glopochodnych zostaną osiągnięte następujące efekty

niczej do wymagań rynkowych i prawnych Unii

ekologiczne:

Europejskiej jest warunkiem ich istnienia i dalszego

• wyeliminowanie emisji amoniaku, cyjanowodoru i
fenoli z instalacji amoniakalni,

rozwoju.

Utrzymanie

znaczącej

pozycji

pośród

światowych producentów oraz eksporterów koksu

• zaprzestanie produkcji siarczanu amonu,

i węglopochodnych zależeć będzie od spełnienia ros-

• wyeliminowanie odpadowej kwaśnej smółki po-

nących wymagań w zakresie jakości produktów oraz

sytnikowej,

metod ich wytwarzania. Dotyczy to m. in. spełnienia

• do odsiarczania gazu stosowany będzie własny su-

wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej

rowiec — amoniak uzyskany z gazu koksowni-

96/61/EC „Integrated Pollution Prevention and Con-

czego, co wyeliminuje dotychczas stosowane

trol” (IPPC) oraz norm emisyjnych. Koksownia Przy-

w technologii oczyszczania gazu surowce: kwas

jaźń w myśl ustawy „Prawo ochrony środowiska”

siarkowy i węglan potasu,

zobligowana jest do prowadzenia produkcji przy za-

• obniżenie emisji SO2 z procesu opalania baterii
koksowniczych oraz likwidacja emisji SO2, NOx
i H2SO4 przez zmianę technologii utylizacji H2S,

stosowaniu „najlepszej dostępnej techniki” (Best Available Techniques) zwanej potocznie BAT.
Dla krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej

• nowa instalacja kolumn desorpcyjno-odkwaszają-

w 2000 r. został przygotowany dokument referencyjny

cych zapewni łatwość uzyskiwania niskich i pow-

dla obszaru hutnictwa żelaza i stali – „Best Available

tarzalnych wyników stężeń azotu ogólnego w wo-

Techniques Reference Document on the Production of

dach kierowanych do oczyszczalni ścieków,

Iron and Steel” tzw BREF.

• zhermetyzowanie magazynu i punktu załadunku
smoły,

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. planuje i realizuje
konsekwentnie programowe działania proekologiczne,

• w instalacji Clausa produkowana będzie siarka

tak by nadążać za rozwojem techniki na świecie,

o wysokim stopniu czystości (99,9%). Analiza

zarówno w zakresie modernizacji instalacji produk-

rynków zbytu nie wykazuje zagrożenia dla handlu

cyjnych jak i instalacji „end of pipe”. Wszystkie te

tym produktem w przyszłości,

działania gwarantują możliwość produkcji koksu wiel-

• produkowana smoła będzie miała bardzo dobre
parametry jakościowe,
• instalacje oczyszczania gazu nie emitują do atmosfery żadnych substancji szkodliwych — za-

kopiecowego w pełnej zgodzie ze współczesnymi wymogami ochrony środowiska zapisanymi w prawodawstwie Unii Europejskiej.

chowana będzie pełna hermetyzacja ciągu tech-

7. Literatura

nologicznego,

1. Smółka B., Morel J., Sobolewski A., Latkowska B.

• w wyniku zastosowania odpowiednio dobranych

– „Ocena stanu technik stosowanych w Zakładach

urządzeń i zabezpieczeń zapobiegających przeni-

Koksowniczych „Przyjaźń” w świetle dokumentów

kaniu do środowiska hałasu dopuszczalny poziom

referencyjnych najlepszych dostępnych technik

hałasu nie zostanie przekroczony.
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Realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych, nie tylko zapewni zwiększenie dotychczasowych

w produkcji żelaza i stali” (Karbo 1/2003).
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„Koncepcja technologiczna modernizacji Wydziału
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zdolności produkcyjnych Koksowni o 0,7 mln ton kok-

3. Feasibility study – „Zwiększenie zdolności produk-

su rocznie ale również jej trwałe i wieloletnie funkcjo-

cyjnej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.” (Kokso-

nowanie jako nowoczesnego przedsiębiorstwa spełnia-

projekt lipiec 2004r.).
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PLANNED MODERNIZATION OF PRZYJAŹŃ LTD COKEWORKS
BY INTRODUCTION OF TOMORROW TECHNOLOGIE
Key words: Best Available Technique (BAT), coke battery able to produce 0,7 million tonnes of coke per annum,
catalytic decomposition of ammonia, utilization of hydrogen sulfide with Claus` method

Abstract
Realisation of planned modernization investment will ensure long lasting and stable functioning of the cokeworks as an environmentally sustainable enterprise fulfilling all requirements for protection of environment.
RECENZENT: dr inż. Urszula OZGA-BLASCHKE

ul. Koksownicza 1; 42-523 Dąbrowa Górnicza
BIURO ZARZĄDU
tel.(32)795-59-46

DZIAŁ MARKETINGU
tel.(32)264-65-36
e-mail: sekretariat@btsdg.pl
www.btsdg.pl

Baza Transportu Samochodowego Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej świadczy szereg usług m. in.
w zakresie:
• wynajmu wygodnych i bezpiecznych autokarów (Jelcz PR 110, Karosa 734),
• transportu materiałów sypkich oraz dużych elementów na wskazane miejsce (wywrotki,
skrzyniowe, z naczepami, ciągniki siodłowe – Renault, Mercedes, Kamaz),
• załadunku, rozładunku, przemieszczania ciężkich elementów i konstrukcji (40 t dźwig
BUMAR, 16 t dźwig Polan),
• przewozu sprzętu i wyposażenia,
• usług sprzętami – pojazdami specjalistycznymi,
• okolicznościowego przewozu osób samochodami osobowymi i mikrobusami,
• usług pielęgnacyjno-porządkowych, utrzymania i zagospodarowywania terenów
zielonych,
• naprawczych i remontowych usług warsztatowych,
• wywozu nieczystości i zagospodarowania niektórych odpadów,
• sprzedaży paliwa i smarów.
Spółka na bieżąco stara się dopasować swą działalność do potrzeb kontrahentów. Mamy
wieloletnie doświadczenie w transporcie krajowym oraz w wykonywaniu specyficznych prac sprzętem
ciężkim. Posiadamy wyspecjalizowany personel: kierowców oraz operatorów sprzętu, którzy mają
uprawnienia do wykonywania prac w każdych warunkach i na wszelkich dostępnych urządzeniach.
Gwarantujemy Państwu solidność i terminowość wykonywanych usług. Każde zlecone nam
zadanie realizujemy z pełnym zaangażowaniem i dokładnością dbając o zadowolenie klienta.
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Minimalizowanie uciążliwości Koksowni
Przyjaźń dla środowiska naturalnego
* Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Słowa kluczowe: BAT BREF, obniżanie emisji pyłowo-gazowej, kompleksowa ocena technik

Streszczenie
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w zgodzie z otoczeniem i środowiskiem naturalnym.

Pełne dostosowanie działania Koksowni Przyjaźń

Działania do 2003 roku

Sp. z o.o. do wymagań rynkowych i prawnych Unii

Już w chwili uruchomienia Zakładu w 1987 roku,

Europejskiej jest warunkiem koniecznym do dalszego

aby zminimalizować uciążliwości dla środowiska na-

rozwoju i utrzymania istotnego miejsca wśród świa-

turalnego po raz pierwszy w krajowym koksownictwie

towych producentów oraz eksporterów koksu. Dotyczy

zastosowano:

to zwłaszcza spełnienia zapisów Dyrektywy Komisji

– instalacje suchego chłodzenia koksu,

Unii Europejskiej 96/61/EC „Integrated Pollution Pre-

– instalacje odpylające strony koksowe baterii oraz

vention and Control” oraz krajowych norm dotyczą-

wysyp i zasyp koksu do komór instalacji suchego

cych ochrony środowiska ujętych w polskim prawo-

chłodzenia koksu,

dawstwie.
Koksownia Przyjaźń zgodnie z ustawą „Prawo

– wysokociśnieniową instalację do oczyszczania
gazu koksowniczego,

Ochrony Środowiska” musi realizować procesy pro-

– uszczelnienie procesów technologicznych prze-

dukcyjne przy zastosowaniu „najlepszej dostępnej tech-

robu i odzysku lotnych produktów koksowania,

niki” (Best Available Technique) zwanej potocznie

– wielostopniową oczyszczalnię ścieków oczysz-

BAT. Dla krajów zrzeszonych w Unii w 2000 roku

czającą powstałe w zakładzie ścieki na drodze

został przygotowany dokument referencyjny BAT dla

procesów: mechanicznych, biologicznych i che-

obszaru hutnictwa żelaza i stali, w tym dla przemysłu

micznych,

koksowniczego tzw. BREF. Jest to zestaw rozwiązań

– składowisko odpadów niebezpiecznych.

technologicznych zalecanych dla branży. BREF nie

Aby chronić powietrze zastosowano szereg urzą-

jest obowiązującym aktem prawnym, a platformą do

dzeń ograniczających emisję pyłowo-gazową. Każda

negocjowania dopuszczalnych poziomów emisji zanie-

bateria pracuje w systemie zasypowym i posiada układ

czyszczeń we wszystkich komponentach środowiska.

uszczelniający leje spustowe na wozach zasypowych

Koksownia Przyjaźń jako jeden z największych

oraz hydroinżekcję. Zainstalowano hydrauliczne zam-

producentów i eksporterów koksu od momentu uru-

knięcia rur wznośnych oraz specjalnej konstrukcji

chomienia systematycznie realizuje programy roczne

ramki uszczelniające drzwi komór koksowniczych.

i wieloletnie zmierzające do maksymalnego ogranicze-

Dla wszystkich baterii zabudowana została instalacja

nia uciążliwości dla środowiska. W ostatnich latach

odpylania strony koksowej ograniczająca emisję py-

zmierzają one również do harmonijnego wkompono-

łów występującą podczas wypychania koksu z komór.

wania działania przedsiębiorstwa w system przepisów

Zastosowano suche chłodzenie koksu w hermetyzo-

ochrony środowiska obowiązujący w Unii Europej-

wanych komorach, a także jednopunktowe wypycharki

skiej.

koksu, wykonujące z jednego położenia całą obsługę
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komory po stronie maszynowej tj. otwieranie i zamy-

towano w 1998 r. za 26 195 zł .W 1997 roku wpro-

kanie drzwi komory oraz mechaniczne oczyszczenie

wadzono bieżący monitoring stanu ochrony środo-

drzwi i ramy drzwiowej. Załadunek koksu do komór

wiska baterii koksowniczych, zaś nowy piąty kocioł

suchego chłodzenia i jego rozładunek wyposażono

instalacji suchego chłodzenia koksu na licencji fińskiej

w instalacje odpylające, zaś sortownie i drogi transpor-

firmy Rautarruki wybudowano w 1998 roku za ok.

towe koksu zhermetyzowano i wyposażono w insta-

21 390 000 zł. Wprowadzono obieg czystej wody do

lacje odpylające.

zamknięć hydraulicznych rur wznośnych na baterii I –

Na Wydziale Węglopochodnych natomiast zasto-

IV w latach 1999–2001 za 2 399 000 zł.

sowano zamknięty układ chłodzenia końcowego gazu

W 2003 roku oddano do eksploatacji zmoder-

koksowniczego eliminujący emisję siarkowodoru i cy-

nizowany I elektrofiltr, wartość nakładów osiągnęła

janowodoru, poduszki azotowe doszczelniające zbior-

2 479 000 zł. Na bieżąco prowadzone są remonty mo-

niki benzolu, a zanieczyszczenia z tych zbiorników

dernizacyjne głowic i masywu ceramicznego baterii

włączono do sieci gazu. Funkcjonuje tam również her-

koksowniczych, a także poszczególnych sekcji stacji

metyczny układ suszenia siarczanu amonowego, a tak-

filtrów workowych.

że utylizuje się siarkowodór pochodzący z odsiar-

Suma zatem nakładów wydatkowanych w tym

czania gazu koksowniczego przez produkcję na jego

okresie na działania proekologiczne tylko w zakresie

bazie kwasu siarkowego.

ochrony powietrza wyniosła ok. 36,3 mln zł.

Od początku istnienia zakładu realizuje się proekologiczne przedsięwzięcia dla obniżenia jego uciąż-

Efektem ich jest stałe obniżanie emisji pyłowogazowej. Obrazuje to wykres na rys. 1.

liwości dla środowiska naturalnego. Wielką wagę

Podczas modernizacji zakładowej oczyszczalni

przykłada się do ochrony powietrza, dlatego też

ścieków w zakładach opracowano wieloletni ,,Program

w ciągu ostatnich lat wykonano szereg związanych

intensyfikacji pracy oczyszczalni”. Zrealizowano dwa

z tym przedsięwzięć. W latach 1991–93 w pełni zmo-

etapy modernizacji kosztem 7,0 mln złotych. Pozwoli-

dernizowano cztery stacje filtrów workowych, wartość

ło to obniżyć wiele parametrów zanieczyszczeń i speł-

nakładów wyniosła ok. 1 000 000 zł. W 1993 roku

nić wymagania pozwolenia wodnoprawnego.
Dla przykładu na rys. 2 przedstawiono redukcję

oddano do eksploatacji nowo wybudowany III elektrofiltr z zespołem aspiracyjnym za ok. 2.300.000 zł,

CHZT.

zaś w latach 1992–93 wykonano hermetyzację zała-

Obecnie realizowany jest dalszy ciąg moderni-

dunku benzolu do cystern. W 1993 roku zmoderni-

zacji według projektu i wykonawstwa Energomontażu

zowano instalacje odciągowo – odpylające dróg trans-

Południe S.A. i f-my NALCO w zakresie doboru no-

portowych koksu (stacje przesypowe i sortownie) za

wych technologii z wprowadzeniem nitryfikacji i deni-

ok. 650 000 zł. Zhermetyzowano i zautomatyzowano

tryfikacji. Koszt inwestycji ok. 25 mln zł.
WSKAŹNIK EMISJI PYŁOWO-GAZOWEJ

w latach 1994–95 załadunek koksu na wagony, wartość nakła-

1,95

dów wyniosła ok. 2 500 000 zł.
1,9

Zhermetyzowano także procesy
technologiczne na benzolowni

1,85

zł, również wówczas wykonano
hermetyzacje regeneracji roztworu K2CO3 i pomp próżniowych za ok. 1 040 000 zł.

kg/tws

w latach 1995–98 za ok. 1 560 000
1,8

1,75

1,7

W latach 1995–99 zmodernizowano wytwórnię kwasu
siarkowego za około 1 020 524
zł. Rezerwowe przewody hermetyzacji benzolowni w magazynie smoły i benzolu zamon-
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1,65

1,6
1995

1997

1999

2001

2003

2005

lata

Rys. 1. Wskaźnik emisji pyłowo-gazowej
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uznawanych w BREF za
osiągalne, dokonaniu oceny
zgodności poziomu technicz-

2500

nego zakładu na tle BREF.
Przyjęty sposób postępowa2000

nia umożliwił między innymi:
– w pełni obiektywną

1500

(przeprowadzoną przez

kg/dobę

niezależnych ekspertów)
1000

ocenę

stanu

techniki

w zakładzie,
– przygotował zakład do

500

prowadzenia przyszłych
negocjacji w sprawie
0
1990

1994

1996

1998

2000

2002

pozwolenia zintegrowa-

2003

lata

nego (symulacja negocjacji, poszukiwanie ar-

Rys. 2. Redukcja CHZT

gumentów dla obrony
stanowiska koksowni),

Realizacja zaleceń BREF
Jednym z podstawowych działań wewnętrznych

– korektę przyjętych planów inwestycyjnych w
zakresie

ochrony

środowiska

pod

kątem

było przeprowadzenie oceny stanu techniki stosowanej

priorytetów wynikających z BREF.

w zakładzie na tle BREF określonych dla obszaru

Wszystkie instalacje (obiekty) eksploatowane

koksownictwa. „Przyjaźń” były pierwszą koksownią

w koksowni podzielono w oparciu o schemat tech-

w Polsce, która zdecydowała się na kompleksową oce-

nologiczny zakładu na pięć następujących głównych

nę swoich technik. Zasadnicze przesłanki dla przepro-

węzłów technologicznych:

wadzenia takiej oceny można sprowadzić do nastę-

– przygotowanie wsadu węglowego,

pujących stwierdzeń:

– produkcja i ekspedycja koksu,

– integracja Polski ze strukturami UE doprowa-

– oczyszczanie gazu koksowniczego,

dziła do realnego wdrożenia i egzekwowania

– gospodarka wodno-ściekowa,

obowiązków zakładów w zakresie ochrony śro-

– inne operacje technologiczne.

dowiska, w tym także produkcji koksu przy
zastosowaniu „najlepszych dostępnych technik”,

Ocenie poddano tylko te obiekty eksploatowane
w koksowni dla których stanem odniesienia mógł być

– zapisy prawne, które obowiązują w Polsce po

Rozdział 6 „Coke oven plant” dokumentu BREF.

wejściu naszego kraju do UE są oparte na doku-

Dokument ten pozwala na ilościową ocenę tylko około

mentach obowiązujących aktualnie w UE (mię-

połowy instalacji eksploatowanych w koksowni. Jed-

dzy innymi dyrektyw i zaleceń),

nocześnie należy podkreślić, że to właśnie te instalacje

– ocenę stanu techniki w zakładzie przeprowa-

decydują o jakości produktów i o stopniu negatywne-

dzono w odniesieniu do wydanego dokumentu

go oddziaływania zakładu na środowisko. Oceniono

BREF – Sewilla (2000), jako jedynej dostępnej

zgodność dla stosowanych rozwiązań (opisanych jako

aktualnie platformy porównawczej.

PI – Process Integrated) wkomponowanych w proces

Dla przeprowadzenia oceny przyjęto metodę po-

technologiczny oraz tzn. działań „na końcu rury” (opi-

stępowania polegającą kolejno na określeniu listy

sanych jako EP – End of Pipe).

procesów i instalacji, które mogą być ocenione na tle

W tablicy 1 zestawiono syntetyczne wyniki oceny

BREF, przeprowadzeniu oceny stanu techniki dla

zgodności stosowanych rozwiązań technicznych i te-

poszczególnych instalacji, porównaniu poziomu emisji

chnologicznych w instalacjach Koksowni Przyjaźń Sp.

zanieczyszczeń z instalacji zakładu na tle poziomów

z o.o. z zaleceniami sprecyzowanymi w dokumencie
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“Best Available Techniques Reference Document on

problemu podczas negocjacji środowiskowych.

the Production of Iron and Steel” – Seville’2000.

Jednocześnie stwierdzono, że poziomy emisji za-

Porównanie to wskazuje, że stan techniki w zakładzie

nieczyszczeń z poszczególnych instalacji koksowni nie

jest zadowalający i nie powinien stanowić poważnego

budzą poważniejszych zastrzeżeń.
Tablica 1

Ocena zgodności rozwiązań techniczno-technologicznych z zaleceniami
“Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel”
zalecana metoda ochrony środowiska
operacja technologiczna

rozwiązanie w pełni
zgodne z BREF

zasypywanie komór koksowniczych

rozwiązanie częściowo
zgodne z BREF

rozwiązanie niezgodne
z BREF

EP 1, EP 2

koksowanie wsadu

PI 1, PI 2, PI 4, PI 5, EP 2

wypychanie koksu

EP 4

gaszenie koksu

PI 3

PI 7

opalanie baterii koksowniczej

PI 1, EP 3

produkcja siarczanu amonu

EP 9, EP 10

odsiarczanie gazu

EP 7, EP 10

oczyszczanie ścieków

EP 8

PI 6

EP 11

MINIMALIZATION OF THE PRZYJAŹŃ LTD COKEWORKS IMPACT ON
THE ENVIRONMENT
Key words: BAT, BREF, reduction of dust and gas emissions, complete appraisal of technological solutions used in
the cokeworks

Abstract
The cokeworks operating in environmentally friendly manner.
RECENZENT: dr inż. Urszula LORENZ

Znakomity koks na rynki krajowe i zagraniczne
Przyjaźń oferuje znakomity koks stabilizowany suchochłodzony, który jest niezbędnym
komponentem w procesie wielkopiecowym. Produkowany jest tutaj koks o granulacji 80–25
mm i 80–30 mm. Wytwarzany jest także orzech II o granulacji 40–20 mm, groszek
o granulacji 25–10 mm, a także koks o granulacji 10–0 mm i 3–0 mm. Koks produkowany
z dobrego węgla koksującego, ma wysoką wartość opałową (ok.30 tys.kJ/kg), minimalną
zawartość wody (<0,4 proc.) i wysoką wytrzymałość. Nic też dziwnego, że ponad 84%
sprzedaży trafia na eksport. W procesie produkcji powstają także wyroby węglopochodne:
gaz koksowniczy, benzol, smoła i siarczan amonu.
Ostatnio za jakość koksu firma została wyróżniona Medalem Europejskim, stanowiącym
niejako przepustkę na zagraniczne rynki, a także otrzymała tytuł EUROPRODUKTU,
przyznawany najlepszym wyrobom.
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Koks na rynku — producenci i odbiorcy
* Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Słowa kluczowe: produkcja koksu, rynek koksu, Przyjaźń – największym polskim eksporterem

Streszczenie
Produkcja koksu na świecie w latach 1999–2003 wzrosła o 50 mln ton i wyniosła w 2003 roku 380,1 mln ton.
Obrót koksem wzrósł w ostatnich latach o 20%. Największym eksporterem koksu są Chiny. Polska ma około
3% udziału w globalnej produkcji koksu i jest obecnie drugim eksporterem na świecie po Chinach. Ze względu
na bliskość, największy dla Polski jest rynek zachodnioeuropejski, a w szczególności niemiecki, gdzie w ostatnich latach zamknięto wiele koksowni. W najbliższym czasie głównym czynnikiem konkurencji pomiędzy
producentami koksu będzie jakość (Koksownia Przyjaźń otrzymała Medal Europejski w tej dziedzinie).
Głównym konsumentem koksu jest hutnictwo (przewiduje się ciągły wzrost produkcji stali do 2007 roku). W
Polsce największym konsumentem koksu jest koncern Mittal Steel Poland S.A., dawniej Ispat Polska Stal S.A.
Koksownia produkuje głównie na eksport (w 2004 roku 84% sprzedaży na eksport).

Produkcja koksu na świecie w latach 1999 – 2003

chińskiego są kraje obu Ameryk, Indie, Japonia.

wzrosła o 50 mln ton i w roku 2003 wyniosła 380,1

Polska należy do sześciu największych na świecie

mln ton. Większość koksu produkowana jest na użytek

producentów koksu mając ok. 3% udział w jego glo-

własny przez koksownie zintegrowane z producentami

balnej produkcji. Na rynku europejskim udział Polski

stali. Tylko niewielka, w skali globalnej, część produk-

w produkcji koksu od kilku lat wzrasta. W roku 2000

cji jest przedmiotem obrotu rynkowego. Obrót koksem

wynosił 13,2%, a w roku 2003 już 17,8% (Rys. 1).

w ostatnich latach wzrósł o 20% z poziomu 24,8 mln
w roku 1999 do 30,6 mln w roku 2003 (Tab. 1).

Znaczący wzrost udziału Polski w europejskiej
produkcji koksu wynika z malejących mocy produkcyjnych europejskich producentów. Istnieje wiele pro-

Tabela 1
Światowa produkcja koksu i obrót koksem

jektów rozbudowy mocy produkcyjnych koksowni,
jednak nie są realizowane. Stale maleją światowe nad-

Światowa produkcja
koksu

Światowy obrót
koksem

wyżki zdolności produkcyjnej koksu w stosunku do

1999

330,5 mln ton

24,8 mln ton

nych wynosiły ok. 80 mln ton, obecnie spadły o blisko

2000

345,5 mln ton

30,9 mln ton

połowę, a szacuje się iż w roku 2012 wyniosą tylko

2001

347,4 mln ton

28,3 mln ton

23,3 mln ton.

2002

361,0 mln ton

30,4 mln ton

Porównując wielkość eksportu koksu Polski i Chin

2003

380,1 mln ton

30,6 mln ton

polski eksport stanowi ok. 1/3 poziomu eksportu chiń-

zużycia. W roku 1999 nadwyżki zdolności produkcyj-

skiego. W ostatnich latach rośnie nasz udział w świaGłównymi uczestnikami rynku koksu są jako eks-

towym rynku eksportu koksu. W 2000 r. wynosił jesz-

porterzy: Chiny, Polska, Rosja, Japonia, Ukraina, nato-

cze 12,3%, podczas gdy w roku 2003 wzrósł do 18%

miast jako importerzy: kraje Europy Zachodniej, Indie,

(Rys. 2). Polska wyprzedzając kilka lat temu Japonię

USA, Japonia. Około połowy światowego eksportu

stała się drugim w świecie po Chinach eksporterem.

koksu pochodzi z Chin. Ze względu na położenie geograficzne priorytetowymi kierunkami eksportu koksu
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Sp. z o.o. otrzymała za znakomitą jakość

18,00%
16,00%

koksu Medal Europejski przyznawany przez

14,00%

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
i Business Center Club.

17,80%

3,00%

15,20%

2,60%

2,60%

6,00%

2,60%

8,00%

13,20%

10,00%

15,50%

12,00%

Główni odbiorcy koksu – rynek
producentów stali

4,00%
2,00%
0,00%
2000

2001

udział w produkcji światowej

2002

2003

udział w produkcji europejskiej

Największym konsumentem koksu

Rys. 1. Udział Polski w światowej i europejskiej produkcji koksu

jest hutnictwo. Tendencje sprzedaży na
rynku koksu podlegają okresowym zmianom koniunkturalnym związanym z wa-

20,00%

haniami produkcji stali na świecie. Jeszcze
15,20%

18,00%

ku stalowego przekonywali, iż świat czeka

5,00%

14,40%

w połowie 2003r. niektórzy analitycy ryn-

10,00%

12,30%

15,00%

nadprodukcja stali. Obecnie huty nie nadążają z realizacją zamówień. W 2002 roku

0,00%
2000

2001

2002

2003

na świecie wyprodukowano 902 mln ton
stali. W 2003 roku osiągnięto rekord —

Rys. 2. Udział Polski w światowym rynku koksu

963 mln ton i produkcja była wyższa
o 6,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Dla Polski ze względu na bliskość, najważniejszym jest rynek zachodnioeuropejski, a w szcze-

W ujęciu terytorialnym największym producentem stali są:

gólności niemiecki (Rys. 3). Pomimo budowy koksow-

• Chiny

220 mln ton w 2003r.,

ni w Schwelgern potencjał produkcyjny w Europie

• Unia Europejska

160 mln ton w 2003r.,

spada. W ostatnich latach zamknięto m.in. koksownie

• Kraje NAFTA

123 mln ton w 2003r.

w Hassel, Fuerstenbergu, Keiserstuhl, koksownię Pros-

Szacuje się, że globalna produkcja stali w 2004 r.

per, a także koksownie we Francji i Belgii. W Europie

zbliżyła się do miliarda ton, a w 2007 r. osiągnie po-

Zachodniej redukcja mocy produkcyjnych w latach

ziom 1,07 mld ton. Przewiduje się, iż przynajmniej do

1999 – 2002 wynosiła 8,8 mln ton (21,4%).

roku 2006 nie powinno być większych wahań ko-

W Niemczech ilość baterii koksowniczych zmniej-

niunktury.

szyła się z 70 w 1989 r. do 13 w roku 2000, w tym

Według prognoz analityków produkcja stali i kon-

samym okresie w krajach UE ilość baterii koksowni-

sumpcja wyrobów ze stali będą rosnąć przynajmniej

czych spadła z 2759 do 698. Deficyt koksu w krajach

do 2007 roku w tempie zbliżonym do dzisiejszego.

Unii Europejskiej w najbliższych latach będzie się po-

Dobrą koniunkturę w hutnictwie zawdzięczamy wyso-

głębiał. Szacuje się, iż wyniesie ok. 8 mln ton rocznie.

kiej dynamice inwestycji w Chinach. Na rozwój bran-

Rywalizacja o te rynki będzie przebiegać pomiędzy

ży hutniczej Chiny przez ostatnie lata wydały ok. 50

dostawcami z Chin i Polski. Ze względu na koszty lo-

mld USD. Co pięć lat produkcja stali w Chinach rośnie

gistyczne, bliskość rynku, silną pozycję, ograniczenia

o połowę, a obecnie przekroczyła 200 mln ton rocznie.

produkcji w Chinach oraz większe zainteresowanie

Zachwianie hutniczego rynku może nastąpić dopiero

Chin innymi rynkami można szacować, iż połowa tej

w momencie, gdy Chiny staną się eksporterem netto

ilości będzie pochodzić z polskich koksowni.

wyrobów hutniczych.

W najbliższych latach głównym elementem rywalizacji pomiędzy dostawcami koksu, zarówno w kraju,

Konsolidacja w UE

jak i za granicą będą rosnące wymagania jakościowe

Na światowym rynku żelaza i stali nasiliły się

odbiorców. Jakość koksu uzyskiwanego w polskich

procesy konsolidacyjne. W krajach Unii Europejskiej

koksowniach ogólnie jest oceniana jako dobra. Spełnia

proces został praktycznie zakończony. Działa tam

ona większość wymagań stawianych przez kontra-

trzech głównych udziałowców w rynku:

hentów zagranicznych. Ostatnio Koksownia Przyjaźń
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• Arcelor,
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Rys. 3. Potrzeby importowe koksu odbiorców z Niemiec

• ThyssenKrupp,

uciążliwych dla środowiska koksowni, ostrą konku-

• Corus.

rencją na rynku międzynarodowym i spadkiem popytu

Koncerny te produkują łącznie ok. 60 mln ton

na koks opałowy. W 2003 roku krajowe koksownie

stali. W 2004 r. dołączyła do nich grupa LNM o łącz-

pracowały na maksymalnych obrotach. Wyproduko-

nej zdolności produkcyjnej w świecie na poziomie

wały one łącznie 10,2 mln ton koksu, z tego 5,1 mln

42 tys ton. Na rynku ulokowały się również firmy

ton dostarczono na rynki zagraniczne. Tym samym

specjalizujące się w produkcji określonych wyrobów.

Polska umocniła swoją pozycję drugiego eksportera

Przykładem jest niemiecki Salzgitter produkujący rury,

koksu w świecie, po Chinach.

czy fiński koncern Rautaruukki — producent blach
i materiałów budowlanych.

Produkcją koksu w Polsce zajmują się: Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., koksownie należące do kon-

Intensywne działania konsolidacyjne są w dal-

cernu Ispat Polska Stal (obecnie Mittal Steel Poland

szym ciągu prowadzone w Ameryce Północnej i Japo-

S.A.) — ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. i Koksownia huty

nii. Udział dziesięciu największych producentów stali

Ispat Polska Stal S.A. Oddział w Krakowie, a także

na świecie w globalnej produkcji w 2002 r. wynosił

Kombinat Koksochemiczny Zabrze, Koksownia Huty

26%. Pierwszą czwórkę tworzyli:

Częstochowa, Zakłady Koksownicze Wałbrzych i Bo

• Arcelor

– 44 mln ton,

• LNM Group

– 34,8 mln ton,

Łączne zdolności produkcyjne wszystkich pol-

• Ippon Steel

– 29,8 mln ton,

skich koksowni (w zależności od cykli remontowo-

• Poco (Korea Płd) – 28,1 mln ton.

modernizacyjnych baterii) wynoszą 10,0 – 10,7 mln ton

Carbo (Tab. 2, Rys. 4).

w skali roku. W 2003 r. były one wykorzystane w mak-

Producenci koksu w Polsce

symalnym stopniu. Podobnie było i w 2004 roku. Ze

Polska należy do największych na świecie pro-

względu jednak na większe zapotrzebowanie na koks

ducentów koksu mając ok. 3% udział w produkcji

krajowego hutnictwa (produkcja stali za 4 miesiące

światowej. W naszym kraju produkcja w stosunku do

2004 r. była o 29,5% wyższa aniżeli w analogicznym

maksimum 19,2 mln ton/ rocznie osiągniętego w 1980

okresie 2003 r.) eksport koksu w 2004 r. był o kilkaset

roku zmalała o ok. 10 mln ton/rok. Spowodowane to

tysięcy ton mniejszy niż w roku 2003. Osiągnął on

było przede wszystkim zamykaniem przestarzałych

poziom 4,3 – 4,5 mln ton.
Tablica 2

Produkcja koksu w Polsce w latach 1999-2003 (w tys. ton)

ZK Zdzieszowice
Koksownia Przyjaźń
KK Zabrze
ZK HTS
ZK Wałbrzych
ZK Huty Częstochowa
BO-Carbo (ZM Bytom)
RAZEM
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1999

2000

2001

2002

2003

2 942
1 854
1 231
1 035
667
399
240
8 368

3 523
2 037
943
1 250
530
502
235
9 020

3 539
2 267
914
1 060
534
496
165
8 975

3 516
2 242
932
1 023
462
418
157
8 750

3 948
2 467
1 158
1 244
570
576
150
10 113
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Z.K.
Zdzieszowice
40%

Koksownia
Przyjaźń
24%

BO Carbo
1%

KK Zabrze
11%

H. Częstochowa
6%

Z.K. Wałbrzych
6%
HTS Kraków
12%

Rys. 4. Udział krajowych koksowni w produkcji koksu w Polsce w 2003 r.

Przyjaźń eksportuje

Odbiorcy w kraju
Największym odbiorcą koksu na rynku krajowym

Koksownia Przyjaźń praktycznie od chwili usa-

podobnie jak światowym jest przemysł hutniczy.

modzielnienia się jest uczestnikiem rynku eksportowe-

W 2002 roku utworzony został koncern Polskie Huty

go koksu. W ostatnich latach eksport koksu stanowił

Stali S.A., który został sprywatyzowany i działał pod

ponad połowę sprzedaży ogółem. W 2000 roku po-

firmą Ispat Polska Stal S.A., zaś obecnie jako Mittal

ziom eksportu przekroczył 70% produkcji, a w roku

Steel Poland S.A. Koncern ma dominującą pozycję na

2003 osiągnął 85%.

rynku krajowym. W ubiegłym roku na rynek krajowy
trafiło ok. 5,1 mln ton koksu, z czego ponad połowa do

Za utrzymaniem proeksportowej orientacji Koksowni Przyjaźń przemawiają następujące argumenty:

hut. Na potrzeby krajowych hut produkują głównie

• bogate tradycje eksportowe Koksowni Przyjaźń,

koksownie zintegrowane z hutami jak Zakłady Kok-

która od wielu lat większość swej produkcji lokuje

sownicze Zdzieszowice, funkcjonujące jako spółka

na rynkach zagranicznych,

z ograniczoną odpowiedzialnością powiązane kapitało-

• wieloletnia owocna współpraca z kontrahentami

wo z Mittal Steel Poland S.A. Znaczną pozycję jako

zagranicznymi spowodowała, iż marka Koksowni

dostawca do krajowych hut zajmuje również Kok-

Przyjaźń jest znana i ceniona na wszystkich ryn-

sownia Przyjaźń Sp. z o.o.

kach na których obecne były nasze produkty.

Odbiorcami koksu w kraju są również inne ga-

• wieloletnia obecność na rynku niemieckim w po-

łęzie przemysłu, w tym chemicznego, cukrowniczego,

łączeniu z jego bliskością i dużą chłonnością spra-

metali nieżelaznych oraz kurczącego się sektora opa-

wiają iż jest to główny i atrakcyjny dla nas rynek

łowego.

zbytu, a ponadto utrzymująca się koniunktura na
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
rok 2000

rok 2001

rok 2002
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progn. 2004

Rys. 5. Poziom eksportu Koksowni Przyjaźń w latach 2000-2004 [tys. ton]
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rynkach światowych stwarza możliwość korzyst-

Strategicznym celem firmy jest zawarcie długoter-

nego ulokowania koksu i utrzymania tych rynków

minowych kontraktów z czołowymi światowymi od-

przez najbliższe lata.

biorcami koksu, które zagwarantują Przyjaźni godne

Od 2000r wyeksportowano z Koksowni Przyjaźń

miejsce na rynku nie tylko w czasie trwania dobrej

następujące ilości koksu (Rys. 5):

koniunktury.

2000 r. — 73% sprzedaży,
2001 r. — 78% sprzedaży,
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COKE MARKET — PRODUCERS AND CUSTOMERS
Key words: coke production, coke market, Przyjaźń – the biggest Polish exporter

Abstract
The world-wide production of coke increased between the years 1999–2003 by 50 million tonnes and in 2003
augmented to 380.1 million tonnes. Recently, market turnover of coke has increased up to 20%. Currently,
China is the biggest coke exporter. Polish coke makes about 3% of the global coke production. At the present,
Poland is the second world coke exporter, next to China. The West-Europe is the biggest market for Polish
coke, due to Poland proximity to this market, especially Germany, where many cokeworks have been recently
closed. In the nearest future, the quality of coke will be the main factor of competition between coke producers.
(in 2004 Przyjaźń Ltd was granted European Medal for coke quality). The main customer of coke are
steelworks (it is predicted that steel production will constantly increase till 2007). The biggest consumer of
coke in Poland is the Mittal Steel Poland S.A., consortium the steel producer. The Przyjaźń Ltd Cokeworks
produces mainly for export (in 2004, 84% of coke sales was for export).
RECENZENT: dr inż. Urszula OZGA-BLASCHKE
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ZASTOSOWANIE KOKSU I WYROBÓW WĘGLOPOCHODNYCH
KOKS WIELKOPIECOWY 1)
Największym odbiorcą koksu są wielkie piece, w których pełni on rolę paliwa dostarczającego
ciepła do nagrzania i stopienia materiałów wsadowych oraz przebiegu reakcji redukcji tlenków żelaza,
reduktora dostarczającego tlenku węgla dla prowadzenia redukcji pośredniej oraz pierwiastka C do
bezpośredniej redukcji tlenków metali, nawęglacza surówki, składnika zapewniającego odpowiednią
gazoprzepuszczalność słupa materiałów wsadowych w wielkim piecu.
Wskaźnik jednostkowego zużycia koksu, czyli masa koksu potrzebna do wytopienia 1 Mg surówki
oscyluje około 500 kg koksu / 1 Mg surówki, ale znane są przypadki obniżenia tego wskaźnika do
około 350 kg koksu / 1 Mg surówki.
Ważną rolę w kształtowaniu wskaźnika zużycia jednostkowego oraz wydajności i równomierności
pracy wielkiego pieca odgrywają własności koksu wielkopiecowego. Najważniejsze znaczenie ma
zawartość balastu, czyli wilgoci i popiołu oraz szczególnie szkodliwej siarki. Wymagania stawiane
producentom koksu wielkopiecowego zmierzają w kierunku utrzymania stabilności zawartości wilgoci
w koksie. Substancja mineralna zawarta w koksie zmniejsza jego wartość opałową i pogarsza
wytrzymałość mechaniczną. Szczególnie szkodliwym balastem jest siarka. Z doświadczeń wynika, że
przyrost zawartości siarki całkowitej o 0,1% powoduje zwiększenie jednostkowego zużycia koksu od
0,3 – 1,1%. Innym ważnym parametrem jest jego reaktywność, czyli podatność koksu na działanie
czynników utleniających. Zalecane jest zatem używanie w procesie wielkopiecowym koksu mało
reaktywnego ponieważ przyczynia się to do obniżenia jego jednostkowego zużycia. Ważny jest
również skład ziarnowy oraz poziom wytrzymałości mechanicznej.
Oprócz wytopu surówki żelaza niewielkie ilości koksu wielkopiecowego zużywa się również
w metalurgii miedzi do wytopu w piecach szybowych kamienia miedziowego. W procesie tym koks
jest wyłącznie paliwem, powinien charakteryzować się możliwie małą zawartością wilgoci i popiołu,
nie stawia się tu jednak wymogu ograniczenia zawartości siarki.
DO SPIEKANIA I REDUKCJI OGNIOWEJ RUD 2)
Głównym odbiorcą koksiku czyli koksu o uziarnieniu poniżej 10 mm są spiekalnie rud żelaza.
Temperatury procesu spiekania rzędu 1300 – 1500°C uzyskuje się przez spalenie koksiku zmieszanego z pozostałym materiałem wsadowym. Zużycie koksiku, który pełni tu wyłącznie funkcję paliwa,
zależy od wielu czynników i waha się w granicach 70 – 90 kg na Mg spieku. Korzystna jest niska
zawartość w koksiku wilgoci, popiołu i siarki oraz odpowiednia reakcyjność.
Niewielkie ilości koksiku są wykorzystywane do spiekania i redukcji ogniowej (w piecach obrotowych) rud cynku i ołowiu.
DO PROCESÓW ELEKTROTERMICZNYCH 3)
Koks groszek o uziarnieniu 10 – 25 mm używany jest do produkcji żelazostopów oraz karbidu
w piecach elektrycznych. W procesach elektrotermicznych koks pełni wyłącznie funkcję reduktora,
gdyż ciepło potrzebne do procesów redukcji oraz ogrzania i stopienia surowców jest pokrywane przez
energię elektryczną. Szczególne znaczenie mają więc tutaj wskaźniki reaktywności i oporności
elektrycznej. Wysoka reaktywność koksu zwiększa szybkość redukcji, co prowadzi do obniżenia
jednostkowej energii elektrycznej oraz intensyfikacji procesu. Wzrost oporności elektrycznej przynosi
podobne efekty. Wskazane jest aby koks posiadał jak najmniejsze ilości balastu. Przy wytwarzaniu
karbidu podstawowymi surowcami są wapno palone i koks. Zalecane w koksie używanym w tym
procesie są mała zawartość wilgoci i popiołu. Szczególnie szkodliwym składnikiem w koksie karbidowym jest fosfor, gdyż powstałe w procesie redukcji fosforki wapnia przechodzą do karbidu i podczas wytwarzania acetylenu dają szkodliwy fosforowodór.
DO WYTOPU METALI NIEŻELAZNYCH 4)
Hutnictwo metali nieżelaznych stosuje koks do produkcji cynku, ołowiu i miedzi. W procesie
wytopu cynku i ołowiu koks stanowi około 50% masy materiałów wsadowych i pełni funkcję paliwa,
reduktora i składnika gwarantującego odpowiednią przewiewność wsadu. Pożądana jest w nim jak
najmniejsza zawartość balastu oraz mała reaktywność i odpowiednie uziarnienie.
_________________________
Praca zbiorowa: Koksownictwo, Wydawnictwo Śląsk Katowice 1986 str. 29
tamże str. 35
3)
tamże str. 34
4)
tamże str. 35
1)
2)
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DO ODLEWANIA 5)
Koks odlewniczy spełnia w żeliwiaku przede wszystkim rolę paliwa, zapewniającego nagrzanie,
stopienie i odpowiednie przegrzanie płynnego metalu do temperatur gwarantujących dobrą jakość
odlewów. Koks odlewniczy powinien zawierać możliwie małą ilość balastu (wody i popiołu) gdyż
zmniejszają one jego wartość opałową. Szczególnie niepożądanym składnikiem jest siarka, która
powoduje pogarszanie własności mechanicznych odlewów. Jedną z najważniejszych własności koksu
odlewniczego jest reaktywność oraz duża grubość ziaren.
PRZEMYSŁOWO OPAŁOWY 6)
Ogrzewnictwo jest w Polsce drugim po procesie wielkopiecowym głównym odbiorcą koksu.
Stosowanie koksu jako paliwa bezdymnego ma szczególne uzasadnienie w większych skupiskach
miejskich, miejscowościach uzdrowiskowych, terenach rolniczych. Koks opałowy powinien mieć
możliwie wysoką wartość opałową, a więc małą zawartość balastu - popiołu i wilgoci oraz wysoką
reaktywność oraz niską temperaturę zapłonu. Do celów opałowych stosowane są różne sortymenty
koksu o wymiarach ziaren powyżej 10 mm.
DO PRODUKCJI GAZÓW TECHNICZNYCH I WYPAŁU WAPNA 7)
Zastosowanie koksu do produkcji gazów opałowych i technicznych było w przeszłości ważnym
kierunkiem jego użytkowania. Konkurencja innych surowców, głównie gazu ziemnego, wyparła lub
ograniczyła stosowanie koksu w wielu technologiach, jak np. w produkcji wodoru do syntezy
amoniaku.
Koks do wypalania wapna powinien zawierać możliwie mało popiołu, niską zawartość części
lotnych oraz wielkość ziaren w granicach 30 – 80 mm oraz właściwości mechaniczne podobne do
koksu wielkopiecowego.
Jak widać z przytoczonych przykładów koks ma szerokie zastosowanie, jednak w różnych procesach wymagane są różne parametry jakościowe. Parametry są zależne od bazy węglowej na jakiej
jest produkowany oraz sposobu prowadzenia procesu i stosowanej technologii. Koks produkowany
w Koksowni Przyjaźń spełnia wymagania jakościowe większości odbiorców, dlatego może być szeroko stosowany. Zastosowanie suchego koksu jest szczególnie przydatne w hutnictwie w procesie
wielkopiecowym przy otrzymywaniu surówki żelaza, hutnictwie metali nieżelaznych, produkcji żelazostopów, odlewnictwie, przemyśle wapienniczym i przemyśle chemicznym.
Oprócz przemysłowego wykorzystania koksu jest on szeroko stosowany jako:
— wysokoenergetyczne paliwo w małych i średnich piecach centralnego ogrzewania,
— paliwo bezdymne do kotłów indywidualnych i zbiorowych,
— paliwo ekologiczne, zalecane zwłaszcza w regionach uzdrowiskowych,
— w szpitalach, sanatoriach, szkołach i obiektach położonych w strefach chronionych.
SUROWA SMOŁA KOKSOWNICZA 8)
Surowa smoła koksownicza jest wykorzystywana głównie do produkcji naftalenu, paków elektrodowych, oleju płuczkowego, olejów do produkcji sadzy, oleju impregnacyjnego, oleju opałowego
i emalii ochronnych.
BENZOL SUROWY 9)
Benzol surowy jest surowcem dla przemysłu chemicznego do produkcji benzenu, toluenu, ksylenu, solwentnafty, żywic kumarowo-indenowych.
SIARCZAN AMONU 10)
Stosowany jest jako wydajny, niedrogi nawóz sztuczny, szczególnie przydatny w nawożeniu
ziemniaka (300 – 400 kg/ha) oraz pod uprawę rzepaku, gorczycy i roślin motylkowatych (300 – 400
kg/ha). Można go stosować na wszystkie gleby o odczynie lekko zasadowym lub obojętnym nawet
na dłuższy okres przed wysiewem nasion. Nadaje się również do jesiennego stosowania na glebach
zwięzłych i średnich z przeznaczeniem pod rośliny jare. Można go również stosować do nawożenia
pogłównego roślin jednoliściennych. Zawiera 20% azotu w formie amonowej i 24% siarki w formie
siarczanowej. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Nawet po dłuższym okresie przechowywania
nie traci własności posiewnych.
GAZ KOKSOWNICZY
Gaz koksowniczy stosowany jest w opalaniu pieców przemysłowych.
_________________________
tamże str.32
tamże str.36
7)
tamże str. 37
8)
tamże str. 408
9)
tamże str. 446
10)
Instrukcja stosowania, materiały ofertowe Koksowni Przyjaźń
5)
6)
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