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Pozycja Koksowni PrzyjaŸñ na rynku europejskim

STRESZCZENIE. Celem artyku³u jest prezentacja pozycji Koksowni PrzyjaŸñ na krajowym i œwia-
towym rynku koksu. Przedstawiono wymagania stawiane producentom koksu przez Uniê
Europejsk¹ i w³adze lokalne szczególnie w sferze dzia³añ proekologicznych. Przedstawiono
kierunki sprzeda¿y spó³ki oraz atuty sprawiaj¹ce, i¿ jesteœmy najwiêkszym eksporterem koksu
w Polsce. Podkreœlono równie¿ znacz¹c¹ rolê budowy nowej baterii koksowniczej oraz
modernizacji pozosta³ych wydzia³ów i instalacji w celu utrzymania pe³nej dyspozycyjnoœci
eksploatacyjnej.
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Wprowadzenie

W kategorii du¿ych przedsiêbiorstw przemys³owych Koksowniê PrzyjaŸñ w D¹browie
Górniczej mo¿na uznaæ za zak³ad m³ody. Produkcja koksu w PrzyjaŸni obejmuje zaledwie
19 lat, co w skali polskiego przemys³u nie jest imponuj¹c¹ liczb¹. Fakt ten ma równoczeœnie
bardzo pozytywne znaczenie. Historia zarz¹dzania przedsiêbiorstwem, a tym samym two-
rzenie strategii handlowej, ma charakter modelu wspó³czesnego, dostosowanego do naj-
nowszych standardów œwiatowych.

Dawne przedsiêbiorstwo pañstwowe Zak³ady Koksownicze PrzyjaŸñ zosta³o przekszta³-
cone w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Spó³ka w dniu 24 paŸdziernika 2003 r.
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zosta³a wpisana do rejestru przedsiêbiorców KRS. Spó³ka posiada 24 udzia³owców. G³ów-
nymi udzia³owcami s¹:
� Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A., która posiada oko³o 88% udzia³ów w kapitale za-

k³adowym,
� Skarb Pañstwa, który posiada oko³o 11% udzia³ów w kapitale zak³adowym.

Koksownia PrzyjaŸñ w œwietle wymagañ stawianych

przez Uniê Europejsk¹

W Unii Europejskiej wszystkie zak³ady koksownicze podlegaj¹ surowym przepisom,
dotycz¹cym g³ównie bezpieczeñstwa i ochrony œrodowiska. Przepisy te s¹ zwykle okreœlane
przez lokalne w³adze zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub europejskim.

Wspólne zasady udzielania pozwoleñ na eksploatacjê instalacji przemys³owych pre-
cyzuje Dyrektywa Unii Europejskiej IPPC z roku 1996. IPPC oznacza Zintegrowane Za-
pobieganie i Kontrolê Zanieczyszczeñ. Wszystkie zak³ady koksownicze musz¹ uzyskaæ
pozwolenia od w³adz krajowych, bez tych pozwoleñ nie wolno im prowadziæ dzia³alnoœci.
Ponadto, zak³ady koksownicze musz¹ uwzglêdniaæ wymogi Dyrektywy Seveso. Dotyczy
ona zapobiegania powa¿nym awariom przemys³owym, które mog¹ byæ wynikiem dzia³ania
koksowni, a tak¿e ogranicza skutki tych awarii dla cz³owieka i œrodowiska.

W obliczu zmian zachodz¹cych w koksownictwie, Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o.
potrafi³a dostosowaæ siê do stawianych wymagañ. Jeszcze kilka lat temu nikt nie wierzy³, ¿e
produkcja koksu w Europie ma przysz³oœæ. Koks by³ powszechnie dostêpny na rynku
miêdzynarodowym, a zaostrzaj¹ce siê regulacje w zakresie ochrony œrodowiska dopro-
wadzi³y do zamkniêcia wielu europejskich baterii koksowniczych (Fürstenhausen, Hassel,
Genewa, Taranto, Sluuskil, Drocourt itd.). Odrodzenie przemys³u koksowniczego przysz³o
wraz z gwa³townym zwiêkszeniem œwiatowej produkcji stali i ¿elaza (zw³aszcza w Chi-
nach). Towarzyszy³ temu zjawisku wzrost popytu na koks.

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. prowadz¹c od lat wspó³pracê handlow¹ z partnera-
mi zagranicznymi, utrzymywa³a kontakty z organizacjami i instytucjami technicznymi
w bran¿y koksowniczej. Naby³a wiedzê i doœwiadczenie niezbêdne do funkcjonowania na
rynkach i w realiach gospodarczych Unii Europejskiej. Przedsiêbiorstwo niezmiennie
stara siê o dotrzymywanie kroku najnowszym trendom w technologii i technice. Podnosi
poziom urz¹dzeñ i instalacji ochrony œrodowiska. Od momentu powstania jest zorien-
towane proekologicznie. Prowadzone dzia³ania modernizacyjne od d³u¿szego czasu maj¹
kontekst unijny w sensie wymagañ i standardów. Przeprowadzone ekspertyzy wykaza³y,
i¿ stan techniki i technologii w przedsiêbiorstwie jest zgodny z zaleceniami unijnymi
dla produkcji koksu. Ze wzglêdu na wymagania stawiane producentom koksu rynek
koksochemiczny jest rynkiem dosyæ hermetycznym. Nowe podmioty nie pojawiaj¹ siê
z dnia na dzieñ.
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Proces inwestycyjny prowadzony w Koksowni PrzyjaŸñ

Pierwsz¹ tonê koksu Koksownia PrzyjaŸñ wyprodukowa³a 27 stycznia 1987 roku,
a 10 maja 2005 roku zosta³a wytworzona 40-milionowa tona koksu, co najlepiej œwiadczy
o rynkowej pozycji spó³ki.

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. nieustannie pod¹¿a za utrzymaniem odpowiedniego pozio-
mu technologicznego, który w efekcie gwarantuje produkty wysokiej jakoœci. Obecnie realizo-
wane s¹ ogromne przedsiêwziêcia inwestycyjne. Od lipca 2005 r. budowana jest nowa bateria
koksownicza nr 5, która docelowo w 2007 roku bêdzie produkowaæ rocznie oko³o 700 tys. ton
koksu mokrego (dotychczas Koksownia PrzyjaŸñ produkowa³a wy³¹cznie koks suchoch³odzo-
ny). Realizowana jest modernizacja Wydzia³u Produkcji Wêglopochodnych. Strategia rozwoju
spó³ki przewiduje równie¿ budowê zak³adowej elektrociep³owni wraz z utylizacj¹ gazu nad-
miarowego oraz modernizacjê zak³adowej oczyszczalni œcieków, która aktualnie jest ju¿ na
ukoñczeniu. W plany wpisane s¹ równie¿ remonty istniej¹cych czterech baterii koksowniczych.

Budowa baterii nr 5 pozwoli utrzymaæ zdolnoœci produkcyjne naszej Koksowni na
dotychczasowym poziomie. W momencie dojœcia do pe³nej zdolnoœci produkcyjnej nowej
baterii, planuje siê kolejno odstawiaæ do remontu modernizacyjno-odtworzeniowego baterie
od 1 do 4. W cyklach 18-miesiêcznych, czyli do 2015 r. maj¹ byæ wyremontowane wszystkie
cztery. Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. bêdzie mia³a wówczas piêæ pe³nosprawnych i nowo-
czesnych baterii, co pozwoli potencjalnie na zwiêkszenie produkcji Koksowni o 0,7 mln ton
koksu rocznie.
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Rys. 1. Zmiana œredniego wieku baterii koksowniczych w latach 2006—2016

Fig. 1. Change of coke batteries average operation time in 2006—2016



Na rysunku 1 przedstawiono zmianê œredniego wieku baterii koksowniczych w latach
2006—2016 dla krajowych koksowni.

Budowa nowej baterii daje mo¿liwoœæ zaspokojenia stale rosn¹cego zapotrzebowania na
koks metalurgiczny i uelastycznienie sprzeda¿y Koksowni poprzez oferowanie zarówno
koksu suchego, jak i mokrego.

Ze wzglêdu na zaawansowany wiek niektórych baterii koksowniczych w Europie, w celu
utrzymania poziomu produkcji proces inwestycyjny oraz modernizacyjny prowadzony jest
równie¿ u konkurentów Koksowni PrzyjaŸñ.

Pozycja Koksowni PrzyjaŸñ na rynku koksu

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. posiada ugruntowan¹ pozycjê rynkow¹, wypracowan¹
d³ugoletni¹ wspó³prac¹ z kluczowymi odbiorcami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.
Spó³ka jest wa¿nym partnerem koncernów stalowych z Unii Europejskiej. Pod wzglêdem
technologicznym nie odbiega od producentów koksu z Europy Zachodniej. Koksownia od
1989 r. zmieni³a orientacjê strategii handlowej, kieruj¹c swoje wyroby przede wszystkim na
eksport. Asortyment sprzeda¿y obejmuje koks suchoch³odzony oraz wyroby wêglopo-
chodne, jak smo³a surowa, benzol, siarczan amonu oraz gaz koksowniczy. Wszystkie
wyroby cechuj¹ najwy¿sze parametry jakoœciowe, których sprawdzianem jest wysoka ocena
wymagaj¹cych odbiorców. Jakoœæ wyrobów, nastawienie proekologiczne oraz obni¿enie
kosztów produkcji stanowi¹ najwy¿sze priorytety zarz¹dzania firm¹.

Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania

Nowoczesne kierowanie przedsiêbiorstwem wymaga odpowiednich strategii i zaawan-
sowanych metod zarz¹dzania. Koksownia PrzyjaŸñ jako pierwsza w Polsce firma z bran¿y
koksowniczej wdro¿y³a Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania:
� System Zarz¹dzania Jakoœci¹, ISO 9001,
� System Zarz¹dzania Œrodowiskowego, ISO 14001,
� System Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy, PN-N-18001.

Ponowna recertyfikacja funkcjonuj¹cych w spó³ce systemów zarz¹dzania jakoœci¹, œro-
dowiskiem oraz bhp, nast¹pi³a w lipcu 2005 roku. Potwierdzone to zosta³o przyznaniem
certyfikatów na zgodnoœæ z obowi¹zuj¹cymi znowelizowanymi normami ISO 9001:2000,
ISO 14001: 2004 i PN-N-18001:2004, na okres nastêpnych 3 lat.
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Udzia³ Koksowni PrzyjaŸñ w polskiej produkcji koksu

Produkcj¹ koksu w kraju zajmuje siê siedem przedsiêbiorstw, które obejmuj¹ dziewiêæ
czynnych koksowni. W 2005 roku w Polsce wyprodukowano ³¹cznie 8404 tys. ton koksu,
z czego Koksownia PrzyjaŸñ wyprodukowa³a 2265 tys. ton koksu, co stanowi 27% ogólnej
produkcji koksu w Polsce (rys. 2).
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Rys. 2. Udzia³ w produkcji koksu w Polsce w 2005 roku

Fig. 2. The share in Polish coke production in 2005

Rys. 3. Dotychczasowi najwiêksi krajowi odbiorcy Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z o.o.

Fig. 3. The biggest domestic customers of Coking Plant PrzyjaŸñ



Aktualna zdolnoœæ produkcyjna polskich koksowni wynosi 11,4 mln ton koksu rocznie.
Najwiêksze zak³ady koksownicze to ZK Zdzieszowice i Koksownia PrzyjaŸñ — ich ³¹czny
udzia³ w produkcji koksu w 2005 roku wyniós³ oko³o 64%.

W ubieg³ych latach d³ugoletnimi odbiorcami koksu z Koksowni PrzyjaŸñ by³y: Huta
Katowice (obecnie Mittal Steel Poland S.A.), Huta Cynku Miasteczko Œl¹skie S.A. oraz
Huta Szczecin S.A. Jednak w wyniku zmian rynkowych oraz zastosowania polityki pro-
eksportowej, Koksownia PrzyjaŸñ tylko 5% produkcji koksu kieruje obecnie na rynek
krajowy. W przypadku produktów wêglopochodnych (smo³a, benzol, siarczan amonu)
jest to 67%. Jedynym produktem sprzedawanym w ca³oœci na rynku krajowym jest gaz
koksowniczy. Jego odbiorc¹ jest Mittal Steel Poland S.A. (rys. 3).

Koksownia PrzyjaŸñ a rynek œwiatowy koksu

Rynek obrotu koksem jest rynkiem globalnym, dlatego koniunktura œwiatowa decyduje
o wielkoœci zapotrzebowania i uzyskiwanych cenach koksu. Zasadnicze znaczenie dla
inwestycji w koksownictwie wynika z poziomu zapotrzebowania na stal. G³ównym odbiorc¹
koksu jest przemys³ hutniczy, który zu¿ywa oko³o 90% produkowanego koksu.

Produkcja koksu na œwiecie w 2005 r. wynios³a 468,9 mln ton i w porównaniu do roku
2004 by³a wiêksza o 41,8 mln ton. Wzrost produkcji nast¹pi³ g³ównie w Chinach, gdzie
w 2005 r. wyprodukowano 250,5 mln ton (53% œwiatowej produkcji), w porównaniu do
208,7 mln ton w 2004 r.

Miêdzynarodowy handel koksem w 2005 r. wyniós³ oko³o 27,1 mln ton i w stosunku do
2004 r. by³ mniejszy o 5,1 mln ton. Przedmiotem miêdzynarodowego obrotu koksem, jest
tylko oko³o 6% produkcji ogó³em. Pozosta³a iloœæ jest zu¿ywana przez odbiorców zin-
tegrowanych z koksowniami. G³ównym eksporterem s¹ nadal Chiny, których eksport koksu
w 2005 r. zamkn¹³ siê wynikiem oko³o 12,5 mln ton (46% œwiatowego eksportu). Naj-
wa¿niejszymi rynkami zbytu koksu chiñskiego pozostaj¹: Europa (30% eksportu), Japonia
(23%) oraz USA (rys. 4).

Wœród krajów produkuj¹cych koks Polska zajmuje szóste miejsce, co stanowi oko³o 2%
produkcji œwiatowej, a produkcja Koksowni PrzyjaŸñ stanowi oko³o 0,5% produkcji œwiato-
wej. Wœród œwiatowych eksporterów nasz kraj usytuowany jest na drugim miejscu (ok. 17%
eksportu œwiatowego).

Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. pe³ni znacz¹c¹ rolê w wielkoœci eksportu polskiego koksu.
Udzia³ PrzyjaŸni w œwiatowym handlu koksem wynosi 7,4%. W ci¹gu ostatnich piêciu lat
spó³ka znacznie zwiêkszy³a eksport, którego udzia³ w sprzeda¿y ogó³em wzrós³ z 60% do
95%. Sprzeda¿ koksu ogó³em w Koksowni PrzyjaŸñ w 2004 roku wynios³a 2393 tys. ton,
a w 2005 roku 2106 tys. ton. Poziom eksportu w 2004 r. wyniós³ 84% sprzeda¿y koksu
ogó³em, a w roku 2005 wzrós³ do 95%. G³ówny kierunek eksportu stanowi¹ Niemcy.

Zapotrzebowanie importowe na koks odbiorców niemieckich okreœla siê na sta³ym
poziomie oko³o 6 mln ton rocznie. Koksownia PrzyjaŸñ od wielu lat dostarcza na rynek
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niemiecki ponad milion ton koksu rocznie. Niemcy s¹ naturalnym rynkiem zbytu dla
Koksowni PrzyjaŸñ, nie tylko ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne, ale tak¿e z racji, i¿ s¹
najwiêkszym producentem stali w Unii Europejskiej. Sprzeda¿ na rynek niemiecki stanowi
oko³o 52% eksportu Koksowni PrzyjaŸñ (rys. 5).

Pozosta³ymi odbiorcami s¹ Austria, Finlandia, Francja, Czechy, USA, S³owacja, Szwec-
ja, Wêgry, Rumunia, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Serbia. Walory u¿ytkowe koksu
z PrzyjaŸni poznali równie¿ odbiorcy z innych krajów m. in.: Macedonia, Wielka Brytania,
Belgia, Brazylia.

Maj¹c na uwadze utrzymanie swojej rynkowej pozycji spó³ka ca³y czas zabiega o nowe
kontrakty. W 2005r. dosz³o do zawarcia strategicznych wieloletnich umów handlowych
z Arcelorem i Voestalpinie. Wspomniane koncerny odgrywaj¹ kluczowe rolê w europej-
skiej bran¿y stalowej. Kontrakty te w istotny sposób zabezpieczaj¹ d³ugofalowe interesy
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EKSPORTERZY KOKSU:

- CHINY

- POLSKA

- ROSJA

- JAPONIA

IMPORTERZY KOKSU:

- KRAJE EUROPY ZACHODNIEJ

- STANY ZJEDNOCZONE

- INDIE

- JAPONIA

Rys. 4. G³ówni uczestnicy œwiatowego rynku koksu

Fig. 4. Main participants of the world coke market
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Rys. 5. Sprzeda¿ Koksowni PrzyjaŸñ na rynek niemiecki

Fig. 5.The sales of Coking Plant PrzyjaŸñ on the German market



Koksowni PrzyjaŸñ. Dostawy w ramach powy¿szych umów d³ugoterminowych w 2005 roku
stanowi³y oko³o 42% ogólnej sprzeda¿y spó³ki (44% eksportu koksowni).

Oprócz tego spó³ka mo¿e pochwaliæ siê innymi sta³ymi odbiorcami koksu, z którymi ma
zawarte umowy d³ugoterminowe lub odnawiane umowy roczne (Ovako — Finlandia, Pont
a Mousson — Francja, Sometra — Rumunia, Moravia Steel — Czechy) (rys. 6).

Koksownia PrzyjaŸñ a europejskie koksownie

Rynek koksu ucierpia³ z powodu ubieg³orocznego ogólnego regresu w bran¿y stalowej
i rynkach powi¹zanych. Jednak obecnie gospodarka œwiatowa jest w fazie wzrostowej i nie
spodziewamy siê nag³ych zmian tendencji cenowych w bran¿y koksowniczej do 2008 r.
Œwiatowa produkcja koksu zmniejsza³a siê w ostatnim dziesiêcioleciu w wiêkszoœci regio-
nów œwiata. Europejska produkcja koksu spada³a œrednio o 3,1% rocznie w okresie 1995—
—2005. Przewiduje siê, i¿ niedawne uruchomienie koksowni Schwelgern, o zdolnoœci
produkcyjnej oko³o 2,5 mln ton koksu rocznie, wp³ynie na odwrócenie tendencji spadkowej.
Dodatkowo ponownie uruchomiono zatrzymane wczeœniej moce produkcyjne we W³oszech,
Polsce i w innych krajach Europy Wschodniej. Ca³kowita europejska produkcja koksu
w 2005 r. wynios³a oko³o 50,7 mln ton.

Polska posiada najwiêkszy potencja³ produkcyjny w Europie, który wynosi 11,4 mln ton
koksu rocznie. Koksownia PrzyjaŸñ zalicza siê do grupy najwiêkszych koksowni w Europie
produkuj¹cych rocznie ponad 1,5 mln ton koksu. Pod wzglêdem iloœci produkowanego
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Rys. 6. Kierunki eksportu koksu produkowanego w KP w 2005 r.

Fig. 6. Coke export directions in 2005



koksu w 2005 roku spó³ka jest pi¹t¹ koksowni¹ na starym kontynencie po ZK Zdzieszowice,
w³oskiej Rivi (Taranto), niemieckiej Schwelgern oraz hiszpañskiej Azerali (Arcelor) (rys. 7).

Atutem Koksowni PrzyjaŸñ jest bezpoœredni dostêp do wysokiej jakoœci wêgla kok-
sowego (pomiêdzy jakoœci¹ surowca wêglowego i jakoœci¹ otrzymanego koksu istnieje
œcis³a wspó³zale¿noœæ) oraz po³o¿enie geograficzne w pobli¿u najwiêkszych importerów
koksu, bowiem kraje zachodnioeuropejskie obok Stanów Zjednoczonych, Indii i Japonii
s¹ najwiêkszym rynkiem zbytu. Europejscy producenci stali m.in. zak³ady Voestalpine
(Austria), huta Fundia Wire (Finlandia), czy te¿ Arcelor Eisenhüttenstadt oraz Stahlwerke
Bremen (Niemcy) nie produkuj¹ koksu i dlatego swoje zapotrzebowanie musz¹ w 100%
zaspakajaæ ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Koksownia PrzyjaŸñ wykorzystuj¹c swoje atuty, sta³a
siê zatem jednym z najwa¿niejszych dostawców koksu w Europie.

Podsumowanie

Wysok¹ pozycjê Koksowni PrzyjaŸñ w sektorze koksowniczym i hutniczym odzwier-
ciedlaj¹ nagrody i wyró¿nienia uzyskane przez spó³kê m.in. tytu³ „Tego, który zmienia
polski przemys³”, co roku przyznawany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przed-
siêbiorczoœci, wydawcê Miesiêcznika Nowy Przemys³.

W 2004 roku Koksownia PrzyjaŸñ zosta³a laureatem tzw. Medalu Europejskiego za koks
stabilizowany suchoch³odzony. Wyró¿niane s¹ wyroby i us³ugi, które spe³niaj¹ standardy
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Rys. 7. Zestawienie produkcji najwiêkszych europejskich koksowni w 2005 roku

Fig. 7. The configuration of production of the biggest European coke plants in 2005



europejskie. Nagroda ta stanowi swoist¹ rekomendacjê na unijne rynki wystawion¹ wy-
ró¿nionym produktom przez najwa¿niejsz¹ instytucjê zajmuj¹c¹ siê integracj¹ Polski z Uni¹
Europejsk¹ — Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej oraz organizacjê Business Centre
Club.

Ponadto 6 stycznia 2005 roku Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej,
jako jedna z dwóch firm z województwa œl¹skiego zosta³a laureatem VII edycji Programu
Promocyjno-Gospodarczego EUROPRODUKT, organizowanego przez Polsk¹ Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z o.o. w D¹browie Górniczej otrzy-
ma³a tytu³ EUROPRODUKT za koks stabilizowany suchoch³odzony. Znakomita jakoœæ
koksu z PrzyjaŸni sprawi³a, ¿e ponad 80% produkcji trafia na eksport do krajów Unii
Europejskiej.

W czerwcu br. kapitu³a ogólnopolskiego konkursu Wybitny Polski Eksporter prowa-
dzonego pod patronatem tygodnika Rynki Zagraniczne doceni³a miêdzynarodow¹ pozycjê
Koksowni PrzyjaŸñ oraz wyniki eksportowe za rok 2005, przyznaj¹c jedno z wyró¿nieñ.
Tym samym Koksownia PrzyjaŸñ zosta³a zaliczona do elity polskich eksporterów.
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Abstract

The aim of the article is presenting position of Coking Plant PrzyjaŸñ on the domestic and
international coke market. The article presents requirements that are put before coke producers by
the European Union and local authorities especially in the field of environment-friendly actions.
This document shows sale directions of the Plant and advantages which make Coke Plant PrzyjaŸñ the
biggest exporter of coke in Poland. The article also emphasizes the significance of building new coke
battery and modernization of the remaining facilities and installations in order to keep the operational
uptime fully.
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