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I Gl6wnym celem Waszych uslug dla
g6rnictwa jest nie tylko utrzymanie, ale takie
podnoszenie bezpieczefistwa pracy w zakre-
sie ekspf oatacji urz4dzei energomechan icz'
nych w podziemnych zakladach g6rniczych,
Przyklady proszQ...

I Dotyczy to trzech gl6wnych dla nas dzia-
l6w: l<ontrola urzqdzei budowy przeciwwybu-
chowej; badania i serwis maszyn wyci4gowych
oraz sprawdzarrie i analiza doboru zabezpie-
czeri w sieciach elel<trycznych l<opalnianych.

Prawo geologiczne i g6rnicze przywoluje
tal<4 formq nazywanq rzeczoznawc4 ds. ruchu
zaldadu g6rniczego w kill<unastu dziedzinach.
My pracujemy w dw6ch: odbiorach technicz-
nych urz4dzeh budowy przeciwwybuchowej
i badaniu (pod l<qtem elektrycznym i mecha-
nicznym) maszyn wyciqgowych. Badania reali-
zujemy w odstgpach rocznych i 3-letnich. One
s4 rozlo2one w czasie i pral<tycznie ol<resowo
powtarzane. Mamy specjalnq, nietypowq apa-
ratu rq l<ontrol no-porniarow4 wytworzonq dziq-
ki wieloletniej pracy rraszych in2ynier6w i tech-
nil<6w. Badamy urz4dzenia we wszystkich ko-
palniach I(HW S.A. Sporo naszych prac (rocz-
nie ok. 25 tysiqcy urz4dzef kontrolujemy pod
ziemi4) jest zwi4zanych z odbiorami urz4dzeh
budowy przeciwwybuchowej. To w du2ej mie-
rze obci42a budzet l<opal6, ale jest niezbqdne
dla ich prawidtowego funl<cjonowania. Pracuje-
my na zasadzie um6w i udzialu w przetargach.

I Z pewno6ci4 macie konkurencjq. Ile
takich oSrodk6w pomiar6w i automatyki jest
obecnie na Sl4sku?

I Aktualnie jest ich sze6e i obejmuj4 swojq
prac4 kopalnie KHW S.A., Kompanii Wgglowej
S.4., JSW S.A. oraz SRK S.A.

Wszystl<ie te zaktady posiadajE dlugq histo-
rig. My wywodzimy siq z O5rodka Pomiar6w
i Automatyl<i - OPA, Katowicl<iego Cwarectwa
Wqglowego, I<t6re naczelny dyrel<tor powolal
w 1976 rol<u. Pocz4tl<owo OPA zlokalizowana
byla rra terenie l(Wl( ,,Wieczorel<" w l(atowi-
cach, a finansowana przez wszystl<ie l<opal-
nie 6wczesnego Cwarectwa. W 1982 rol<u ze
wzglqdu na wprowadzon:1 reformq gospodar-
cza zostalilmy dziatem kopalni ,,Wieczorek"
i przeszli6my na wlasny rachunel< ekonomiczny.
W 1993 roku po kolejnych przeksztalceniach
wlasno5ciowych przestali6my istnie6 w strul<-
turze organizacyjnej kopalni, a wszell<ie zobo-
wiqzania formalne i techniczne przejqta OPA-
LABOR bqd4ca czq6ciE sp6ll<i LABOR. Zgodnie
z obowiEzujqcym w6wczas prawem zaliczono
nas do grupy zaktad6w g6rniczych. W 2001
roku dzial OPA zostat wydzielony ze strul<tu-
ry firmy LABOR i powstalo Przedsiqbiorstwo
,,OPA-LABOR'Sp. z o.o.

I Aby zapewnid wysok4jako66 uslug po-
trzebne jest wprowadzenie system6w jako6ci.
Jakie posiadacie?

I W 2000 rol<u wprowadzili5my system ja-
l<o5ci zgodny z normq EN ISO 9002:1994, cer-
tyfil<owany przez BVQI( Bureau Veritas Quality
International) z al<redytacj4 DAR - Deutscher

Al<kreditierungs Rat.
Obecnie posia-

damy certyiikat BVC
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dzania jako3ci4 wg
normy PN-EN ISO
9001:2009 z al<re-
dytaqq PCA z 2012
rol<u.

Jeste6my tei
w tral<cie wdrazania
systemu zarz4dzania bezpieczeistwem i higie-
nE pracy wg normy PN-NJ8001:2000.

I Wykonujecie r62norodne uslugi...
I W 2011 rol<u otrzymali6my upowa2nie-

nie Prezesa Wy2szego Urzqdu C6rniczego do
wyl<onywania zadah rzeczoznawcy ds. ruchu
zakladu g6rniczego w zakresie maszyn wyci4-
gowych i urz4dzef budowy przeciwwybucho-
wej, do wykonywania badad i opinii pod l<ie-
runkiem: dr in2. Andrzeja Kaczmarczyka, mgr
in2. Tadeusza Cruszl<i,  mgr in2. Henryka l( leina,
mgr inz. Piotra Michalczul<a.

Jeste6my nie tyll<o rzeczoznawcami ds. ru-
chu zak'ladu g6rniczego w zal<resie urzqdzeh
budowy przeciwwybuchowe) czy badafi ma-
szyn wyciqgowych, ale tak2e posiadamy do-
6wiadczenie w innych dziedzinach, tal<ich jak:
pomiary i remonty sieci, instalacji i urzEdzeh
elektroenergetycznych nn, SN, WN, projel<t6w
elektrycznych; trakcji elektrycznej 96rniczej -
naprawa i regulacja stacji prostownil<owych;
sprawdzanie aparatury pomiarowej w labora-
torium pomiarowym wiell<o5ci elektrycznych
i nieelel<trycznych, a tal<ze w projel<towaniu
i montazu urz4dzef energii odnawialnej - fo-
towoltail<a.

I Do tego niezbqdni s4 specjali6ci.
I Oczywi5cie, aby wykonywa6 te prace

niezaleznie od wskazai prezesa WUC-u trze-
ba posiada6 niezbqdne kwalifikacje zwi4zane
z uprawnieniami elel<trycznymi, specjalistycz-
nym wyl<sztalceniem i wieloletniq praktyl<q.
Mamy w f irmie 124 pracownik6w. Wielr-r z nich
odbywato pral<tyl<q pod okiem starszych l<o-
leg6w, to bardzo wa2ne szl<olenie. Niezbqdne
jest r6wnie2 wyksztalcenie techniczne, w du2ej
mierze na poziomie wy2szym. Firma przywi4-
zuje duiq wagq do szkolef specjalistycznych
w instytutach naukowo-badawczych oraz
u producent6w urz4dzei.

Dowodem uznania dla wiedzy i pral<tyl<i
naszych specjalist6w jest r6wniez ich uczestnic-
two w zespolach powypadkowych w charakte-
rze el<spert6w od g6rniczych urz4dzeh i sieci
elel<trycznych.

I Kondycja finansowa firmy?
I Nasza sytuacja bywata r6zna, ale na

przetomie 2012 i 2013 rol<u sig ustabilizowata.
Naftrudniejszy okres to przetom 2CiA9 i 2010
rol<u, gdy wydlftaly siq terminy platno6ci. Aby
zapewni6 ptynno56 f inansow:1 bral i6my wiele
kredyt6w. Jal< wszystkie firmy ol<otog6rnicze
obawiamy siq przyszlo6ci. Zdajemy sobie spra-
wQ z tego, i2 jeste6my dla l<opal6 sporym obciq-
zeniem f inansowym, ze wzglqdu na ogromnE
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Rozmowq z wiceprezesem Zcrzqdu OPA-IABOB Sp. z o.o.
w Siemiqnowicach Sl. mgr in2. Tcdeuszem Gruszkq

czqstotliwo56 wyl<onywanych przez nas prac.
Jednak w kopalniach stosowne sq urzqdzenia
techniczne o bardzo zr6znicowanym zaawan-
sowaniu technologicznym, od u2ytl<owanych
przez wiele lat po bardzo nowoczesne tech-
nologie energoelel<troniczne i komputerowe
Pierwsze wymagaj4 czqstszych napraw i kon-
troli. Albo - bo i tal<ie sytuacje siq zdarzajq -

w urzqdzeniach zachodnich producent6w sq
...  niedo16bki lub nieprawidlowo6ci wynikajq-
ce z konieczno6ci stosowania przepis6w u nas
obowi4zujqcych.

I Czego przede wszystkim Lyczyt fir-
mie?

I Dobrych, mtodych fachowc6w, kt6-
rzy chcq siq wdro2yi do pracy w g6rnictwie.
W ostatnim czasie zatrudnili5my szeSciu mlo-
dych in2ynier6w, absolwent6w Wydzialu C6r-
niczego i  EIel<lrycznego Poli techni l . i  Slaskiej.
Wielu naszym mlodym pracownil<om umo2li-
wiamy kontynuowanie studi6w, doptacamy do
ich l<sztalcenia na studiach in2ynierskich i magi-
sterskich. Sam tal<ze,,wychowatem" kilkunastu
mlodych inzynier6w, nie tyll<o poprzez studia,
ale te2 poprzez specjalistyczne szkolenia firmo-
we i bie2qce szkolenia wewnqtrzne.

Chciatbym takze, abySmy jal<o firma w dal-
szym ci4gu mogli dziala6 poptzez spoleczne
oddziatywanie biznesu oraz abySmy w wigl<-
szym ni2 dotychczas stopniu realizowali instala-
cje energetyki odnawialnej.

I Ostatnio rozszerzyliScie swoje usfugi
na firmy spoza g6rnictwa i podjqli6cie dzia-
lalnoSd w bran2y odnawialnych Zr6def energii
(ozE).

I Tal<, l<onkretnie zajqli6my siq projel<towa-
niem i budow4 elel<trowni fotowoltaicznych.
To nowy rynek o szerol<ich mo2liwoSciach
rozwoju, obecn ie ograniczonych bral<iem osta-
tecznych rozwi4zaf prawnych, l<t6re pozwoli-
fyby na planowanie tal<ich inwestycji z wielo-
Ietnim wyprzedzeniem. Niesl<romnie dodam,
ze osiqgngli6my juz pewien sul<ces na tym ryn-
ku. W 2011 rol<u otrzymali6my godto ,,Jal<o6i
rol<u" przyznane przez redal<cjq Biznes Raport
w ,,Cazecie Prawnej". Staramy sig takze o to,
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Odnawialnych Zrodel Energi i .  Jeslesmy jednym
z zalo2ycieli Zwi4zl<u Pracodawc6w Forum
Energetyki Odnawialnej dzialaj4cego w zwi4z-
l<r-r Pracodawc6w Lewiatan. Mamy ju2 pewne
realizacje i grupq dobrych praktyl(6w w tym
zal<resie.

I No ijeszcze promujecie Sl4ski region...
I  Tak. Wspieramy lokalnie mtodzie2 uzdol-

nion4 sportowo w hokeju na trawie.
Wsp6tpracujemy z artyst4 malarzem l(a-

zimierzem Starowiczem, kt6rego obrazy wy-
l<orzystujemy do drul<r-r naszych firmowych
l<alendarzy. )ego obrazy zdobi4takie wnQtrza
naszych pomieszczefi. Tematy prac Kazimierza
Starowicza s4 zwi4zane z naszym regionem.
Chcemy w ten spos6b,,ocal i i  od zapomnienia"
elementy dawnej, juz powoli znikajEcej tech-
nicznej kultury Slqsl<a.

I Dzigkujg za rozmowQ.

Urszula Wqgrzyk

Post Scriptum: Tadeusz Cruszka uko1czyl
Technil<um Energetyczne, Politechnil<g Slqsl<q
(Wydziat Automatyki i Informatyki). W firmie
pracuje od 1986 rol<u. Jego hobby to l<iedy5
siatl<6wl<a, teraz- jazda na rowerze i narty.
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