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Rozmowq z wiceprezesem Zcrzqdu OPA-IABOB Sp. z o.o.
w Siemiqnowicach Sl. mgr in2. Tcdeuszem Gruszkq
I Gl6wnym celem Waszych uslug dla
g6rnictwajest nie tylko utrzymanie,ale takie
podnoszeniebezpieczefistwa
pracyw zakresie ekspfoatacji urz4dzei energomechanicz'
nych w podziemnychzakladachg6rniczych,
PrzykladyproszQ...
I Dotyczyto trzechgl6wnychdla nasdzial6w: l<ontrola
urzqdzeibudowyprzeciwwybuchowej;badaniai serwismaszynwyci4gowych
oraz sprawdzarrie
i analizadoboru zabezpieczeriw sieciachelel<trycznych
l<opalnianych.
Prawogeologicznei g6rniczeprzywoluje
tal<4formq nazywanqrzeczoznawc4
ds. ruchu
zaldadug6rniczegow kill<unastu
dziedzinach.
My pracujemyw dw6ch: odbiorachtechnicznych urz4dzehbudowy przeciwwybuchowej
i badaniu(pod l<qtemelektrycznymi mechanicznym)maszynwyciqgowych.Badaniarealizujemyw odstgpachrocznychi 3-letnich.One
s4 rozlo2onew czasiei pral<tycznie
ol<resowo
powtarzane.Mamy specjalnq,nietypowqaparaturq l<ontrol
no-porniarow4
wytworzonqdziqki wieloletniejpracyrraszych
in2ynier6wi technil<6w.Badamyurz4dzeniawe wszystkichkopalniachI(HW S.A.Sporonaszychprac (rocznie ok. 25 tysiqcyurz4dzef kontrolujemypod
ziemi4)jest zwi4zanychz odbioramiurz4dzeh
budowyprzeciwwybuchowej.
To w du2ejmierze obci42abudzetl<opal6,
ale jest niezbqdne
dla ich prawidtowego
funl<cjonowania.
Pracujemy nazasadzieum6w i udzialuw przetargach.
I Z pewno6ci4macie konkurencjq.Ile
takich oSrodk6wpomiar6w i automatykijest
obecniena Sl4sku?
I Aktualniejest ich sze6ei obejmuj4swojq
prac4kopalnieKHW S.A.,KompaniiWgglowej
S.4.,JSWS.A.orazSRKS.A.
Wszystl<ie
te zaktadyposiadajE
dlugqhistorig. My wywodzimysiq z O5rodkaPomiar6w
- OPA, Katowicl<iego
i Automatyl<i
Cwarectwa
Wqglowego,I<t6renaczelnydyrel<torpowolal
w 1976rol<u.Pocz4tl<owo
OPA zlokalizowana
byla rra tereniel(Wl( ,,Wieczorel<"
w l(atowicach, a finansowanaprzez wszystl<ie
l<opalnie 6wczesnego
Cwarectwa.W 1982 rol<uze
wzglqduna wprowadzon:1
reformqgospodarcza zostalilmydziatem kopalni ,,Wieczorek"
i przeszli6my
nawlasnyrachunel<
ekonomiczny.
W 1993 roku po kolejnychprzeksztalceniach
wlasno5ciowych
przestali6my
istnie6w strul<turze organizacyjnej
kopalni,a wszell<ie
zobowiqzaniaformalnei techniczneprzejqtaOPALABORbqd4caczq6ciE
sp6ll<iLABOR.Zgodnie
z obowiEzujqcym
w6wczasprawemzaliczono
nas do grupy zaktad6wg6rniczych.W 2001
roku dzial OPA zostatwydzielonyze strul<tury firmy LABOR i powstaloPrzedsiqbiorstwo
z o.o.
,,OPA-LABOR'Sp.
I Aby zapewnidwysok4jako66uslug potrzebnejest wprowadzeniesystem6wjako6ci.
Jakieposiadacie?
I W 2000 rol<uwprowadzili5my
systemjal<o5ci
zgodnyz normqEN ISO9002:1994,
certyfil<owany
przez BVQI(BureauVeritasQuality
International)
z al<redytacj4
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dzania jako3ci4wg
normy PN-EN ISO
9001:2009z al<redytaqq PCA z 2012
rol<u.
Jeste6my tei
w tral<ciewdrazania
systemuzarz4dzania
bezpieczeistwem
i higienEpracywg normyPN-NJ8001:2000.
I Wykonujecier62norodneuslugi...
I W 2011 rol<uotrzymali6my
upowa2nienie PrezesaWy2szegoUrzqduC6rniczegodo
wyl<onywania
zadah rzeczoznawcy
ds. ruchu
zakladug6rniczegow zakresiemaszynwyci4gowychi urz4dzefbudowy przeciwwybuchowej, do wykonywaniabadadi opinii pod l<ierunkiem:dr in2.AndrzejaKaczmarczyka,
mgr
in2.Tadeusza
Cruszl<i,
mgrin2.Henrykal(leina,
mgr inz. PiotraMichalczul<a.
nie tyll<orzeczoznawcami
ds. ruJeste6my
chu zak'ladug6rniczegow zal<resie
urzqdzeh
budowy przeciwwybuchowe)
czy badafi maszyn wyciqgowych,ale tak2e posiadamydojak:
6wiadczenie
w innychdziedzinach,
tal<ich
pomiary i remontysieci,instalacjii urzEdzeh
elektroenergetycznych
nn, SN,WN, projel<t6w
elektrycznych;
trakcjielektrycznej96rniczejnaprawa i regulacjastacji prostownil<owych;
sprawdzanieaparaturypomiarowejw laboratorium pomiarowymwiell<o5cielektrycznych
i nieelel<trycznych,
a tal<zew projel<towaniu
i montazuurz4dzefenergiiodnawialnej- fotowoltail<a.
I Do tego niezbqdnis4 specjali6ci.
I Oczywi5cie,aby wykonywa6te prace
niezaleznie
od wskazai prezesaWUC-u trzeba posiada6niezbqdnekwalifikacjezwi4zane
z uprawnieniamielel<trycznymi,
specjalistycznym wyl<sztalceniem
i wieloletniqpraktyl<q.
Mamyw firmie124pracownik6w.
Wielr-r
z nich
odbywatopral<tyl<q
pod okiem starszychl<oleg6w,to bardzowa2neszl<olenie.
Niezbqdne
jestr6wnie2wyksztalcenie
techniczne,
w du2ej
mierzena poziomiewy2szym.Firmaprzywi4zuje duiq wagq do szkolef specjalistycznych
w instytutach naukowo-badawczychoraz
u producent6wurz4dzei.
Dowodem uznaniadla wiedzy i pral<tyl<i
jestr6wniezich uczestnicnaszychspecjalist6w
two w zespolachpowypadkowych
w charakterze el<spert6w
od g6rniczychurz4dzehi sieci
elel<trycznych.
I Kondycjafinansowafirmy?
I Nasza sytuacjabywata r6zna, ale na
przetomie2012i 2013rol<usig ustabilizowata.
Naftrudniejszy
okresto przetom2CiA9i 2010
rol<u,gdy wydlftaly siqterminyplatno6ci.
Aby
zapewni6ptynno56finansow:1
brali6mywiele
kredyt6w.Jal<wszystkiefirmy ol<otog6rnicze
obawiamysiq przyszlo6ci.
ZdajemysobiesprawQz tego,i2jeste6my
dla l<opal6
sporymobciqzeniemfinansowym,
ze wzglqduna ogromnE

czqstotliwo56
wyl<onywanych
przez nas prac.
Jednakw kopalniachstosownesq urzqdzenia
techniczneo bardzozr6znicowanymzaawansowaniutechnologicznym,
od u2ytl<owanych
przez wiele lat po bardzo nowoczesnetechnologie energoelel<troniczne
i komputerowe
Pierwszewymagaj4czqstszych
naprawi kontroli. Albo - bo i tal<iesytuacjesiq zdarzajqw urzqdzeniach
zachodnichproducent6wsq
... niedo16bki
lub nieprawidlowo6ci
wynikajqce z konieczno6ci
stosowania
przepis6wu nas
obowi4zujqcych.
I Czego przede wszystkim Lyczyt firmie?
I Dobrych, mtodych fachowc6w, kt6rzy chcqsiq wdro2yi do pracyw g6rnictwie.
W ostatnimczasiezatrudnili5my
szeSciumlodych in2ynier6w,absolwent6wWydzialuC6rniczegoi EIel<lrycznego
Politechnil.i
Slaskiej.
Wielu naszymmlodym pracownil<om
umo2liwiamy kontynuowanie
studi6w,doptacamydo
ich l<sztalcenia
na studiachin2ynierskich
i magisterskich.
Samtal<ze,,wychowatem"
kilkunastu
mlodychinzynier6w,nie tyll<opoprzezstudia,
alete2poprzezspecjalistyczne
szkolenia
firmowe i bie2qceszkolenia
wewnqtrzne.
jal<ofirmaw dalChciatbymtakze,abySmy
szym ci4gu mogli dziala6poptzez spoleczne
oddziatywaniebiznesu oraz abySmyw wigl<szymni2dotychczas
stopniurealizowali
instalacje energetyki
odnawialnej.
I Ostatnio rozszerzyliScieswoje usfugi
na firmy spozag6rnictwai podjqli6ciedzialalnoSdw bran2yodnawialnychZr6defenergii

(ozE).
I Tal<,l<onkretnie
zajqli6my
siqprojel<towaniem i budow4 elel<trownifotowoltaicznych.
To nowy rynek o szerol<ichmo2liwoSciach
rozwoju,obecnie ograniczonych
bral<iem
ostatecznychrozwi4zafprawnych,l<t6repozwolifyby na planowanietal<ichinwestycjiz wieloIetnimwyprzedzeniem.
Niesl<romnie
dodam,
juz pewiensul<ces
ze osiqgngli6my
na tym rynku. W 2011 rol<uotrzymali6my
godto ,,Jal<o6i
rol<u"przyznaneprzez redal<cjqBiznesRaport
w ,,CazeciePrawnej".Staramysig takze o to,
ri"..,*pllynJ tygrzonsprawodotyLz4ce
*y
jednym
Odnawialnych
ZrodelEnergii.
Jeslesmy
z zalo2ycieliZwi4zl<u Pracodawc6w Forum
Energetyki
Odnawialnejdzialaj4cego
w zwi4zl<r-r
Pracodawc6wLewiatan.Mamy ju2 pewne
realizacjei grupq dobrych praktyl(6ww tym
zal<resie.
I No ijeszczepromujecieSl4skiregion...
I Tak.Wspieramy
lokalnie
mtodzie2
uzdolnion4sportowow hokejunatrawie.
Wsp6tpracujemy
z artyst4malarzeml(azimierzemStarowiczem,kt6regoobrazy wyl<orzystujemy
do drul<r-rnaszychfirmowych
l<alendarzy.
)ego obrazyzdobi4takie wnQtrza
naszychpomieszczefi.Tematyprac Kazimierza
Starowiczas4 zwi4zanez naszymregionem.
Chcemyw tenspos6b,,ocalii
od zapomnienia"
elementydawnej,juz powoli znikajEcejtechnicznejkulturySlqsl<a.
I Dzigkujgza rozmowQ.
UrszulaWqgrzyk
PostScriptum:TadeuszCruszkauko1czyl
Technil<umEnergetyczne,
Politechnil<g
Slqsl<q
(WydziatAutomatykii Informatyki).
W firmie
pracujeod 1986 rol<u.Jegohobby to l<iedy5
siatl<6wl<a,
teraz- jazdana rowerzei narty.

