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Oznakowanie

NWR w skrócie

O nas

New World Resources Plc1 (dalej jako „NWR“ lub „Spółka“) jest jednym  
z wiodących producentów węgla kamiennego oraz koksu w Europie Środkowej. 
Spółka ma trzy kluczowe spółki - córki: OKD, a.s. (Rep. Czeska),  
OKK Koksovny, a.s. (Rep. Czeska), oraz NWR KARBONIA S.A. (Polska).

NWR na dzień  1 stycznia 2012 r. dysponuje złożami węgła o wielkości  
385 milionów ton zgodnie z klasyfikacją metodyki JORC2. Grupa jest położona 
strategicznie w Europie Środkowej. Swoje  produkty  dostarcza do uznanych  
klientów w regionie, do których należą np. ArcelorMittal, ČEZ, Dalkia, Moravia 
Steel, ThyssenKrupp, U.S. Steel, Verbund i voestalpine.

New World Resources B. V. została założona w 2005 r., jako spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Holandii   i  stała się spółką 
holdingową dla zakładów górniczych, koksowni oraz niektórych innych 
działalności obecnej Grupy NWR. W roku 2008 spółka przekształciła się  
w spółkę akcyjną (New World Resources N.V., dalej jako „NWR NV“) i następnie 
zadebiutowała  na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze  
i Warszawie. Oferta publiczna akcji NWR była największym  IPO na giełdzie  
w Londynie w roku 20083. W roku 2011 miała miejsce zmiana miejsca rejestracji  
Spółki na Wielką Brytanię. Dzięki temu spółka NWR znalazła się w  indeksie 
FTSE 250 UK Plc. Spółka jest również częścią indeksu FTSE 350 Mining Index 
i  nadal jest notowana na wszystkich trzech rynkach. Siedziba Dyrekcji Spółki 
znajduje się w Holandii.

NWR jest jedną z największych grup przemysłowych w Europie (na podstawie 
wysokości aktywów/przychodów) oraz jednym z najważniejszych prywatnych 
pracodawców w Republice Czeskiej.

Spółka NWR ma trzy główne spółki zależne:

OKD, a.s. (dalej jako „OKD“)
Spółka OKD wydobywa węgiel koksujący  
i węgiel energetyczny w czterech działających 
kopalniach w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
na terytorium Republiki Czeskiej. Firma jest 
jedyną spółką wydobywczą węgla kamiennego  
w Czechach.

NWR KARBONIA S.A. (dalej jako „NWR KARBONIA“)
Polskie projekty rozwojowe realizuje spółka 
zależna NWR KARBONIA. Najważniejszym z nich 
jest budowa kopalni Dębieńsko na południu 
Polski.

OKK Koksovny, a.s. (dalej jako „OKK“) 
OKK, koksownicza spółka zależna NWR,  
jest największym europejskim producentem 
koksu odlewniczego.

1 New World Resources Plc jest w Raporcie oznaczana jako „NWR“ lub „Spółka“. NWR wspólnie ze spółkami córkami jest w raporcie zbiorczo oznaczana 
jako „Grupa“ lub „Grupa NWR“.

2  Pełna nazwa: Joint Ore Reserves Committee (www.jorc.org). Spółka zatrudnia certyfikowanego geologa, który opracowuje ekspertyzy o wielkości zapasów 
we współdziałaniu z certyfikowanym specjalistą JORC.

3   Źródło: Dealogic (www.dealogic.com).

Struktura Grupy NWR

→ GRI 2.1
→ GRI 2.2
→ GRI 2.3
→ GRI 2.4
→ GRI 2.5
→ GRI 2.6
→ GRI 2.7
→ GRI 2.9
→ GRI DMA EC 
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„Niniejszy Raport o zrównoważonym rozwoju daje zbiorcze spojrzenie na 
niefinansowe skutki działalności Grupy NWR udokumentowane obiektywnymi 
wskaźnikami jakościowymi i ilościowymi. Jego ukierunkowanie jest dowodem 
na to , że NWR komunikuje się z głównymi interesariuszami i stara się swoją 
aktualną jak i przyszłą działalność dostosować do ich wskazówek.“
Paul Everard, przewodniczący Komisji ds. bezpieczeństwa, zdrowia i zrównoważonego rozwoju

Przegląd „Zrównoważony rozwój jest integralną częścią 
biznesowej strategii NWR. Uwaga poświęcana przez 
NWR tej dziedzinie umożliwia zachowanie zgody 
społeczeństwa na wydobycie oraz rozwijanie naszej 
działalności wydobywczej oraz produkcyjnej“.

Grupa NWR rozpoczęła 
niefinansową sprawozdawczość 
efektów swojej działalności 
według metodyki  
Global Reporting Initiative (GRI)

Kwota 7,88 mln EUR 
przekazana przez Grupę NWR 
na inwestycje społeczne1 jest 
najwyższa od roku 2008

Całkowity obszar 
rekultywowanego terytorium 
od roku 1993 wynosi 1 678 ha

Współczynnik wypadkowości 
(LTIFR2) w zakładach NWR 
w ostatnich 4 latach obniżył 
się o 37 procent, Grupa NWR 
zobowiązała się do roku 
2015 obniżyć wysokość tego 
wskaźnika do 5

Średni czas poświęcony 
szkoleniu na  jednego 
pracownika zwiększył się  
od roku 2008 o 376 procent  
na ogółem 21,8 godzin  
w roku 2011

Ważne wydarzenia 

Wzrost społecznych inwestycji rok 
do roku (CSI)1

1 Inwestycje społeczne (Corporate Social 
Investment, CSI) są wparciem pierwotnie 
ukierunkowanym na obszar społeczny w formie 
darowizn lub sponsoringu, oprócz świadczeń 
dla pracowników. W ramach CSI  zawarte są  
źródła przekazane na projekty w następujących 
obszarach: rozwój społeczności (Fundacja 
OKD), wsparcie działalności biznesowej oraz 
tworzenie miejsc pracy, zdrowia (projekty 
Fundacji OKD), kultura (projekty OKD), edukacja 
(darowizny dla szkół, stypendia), środowisko 
naturalne (środki większe niż określone  
w ustawie), sport (sponsoring).

2 LTIFR pokazuje ilość wypadków  po co najmniej 
3 dniach niezdolności do pracy dzieloną 
przez ogólną liczbę przepracowanych godzin 
wyrażonych w milionach. LTIFR obejmuje 
również pracowników firm podwykonawczych.

Fot.: Wieża wydobywcza kopalni Dębieńsko.
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 OKK Koksovny, a.s.  Dębieńsko
W ramach projektu 
rozwojowego Dębieńsko  
pod koniec roku 2011 
rozpoczęto budowę nowej 
kopalni w miejscowości 
Czerwionka-Leszczyny 
(miejsce poprzedniej 
kopalni). Rozpoczęcie 
wydobycia planowane jest  
na rok 2017.

OKK Koksovny, a.s., dysponują 
jednym czynnym zakładem 
koksowniczym  Svoboda, która 
ma cztery baterie koksownicze 
(nr 7, 8, 9 i 10) z całkowitą 
liczbą 210 komór (50 + 54 + 
50 + 56).

Wydajność komór wynosi 
około 16 ton koksu, cykl 
produkcyjny trwa około 32–34 
godzin. Zakład koksowniczy 
zajmuje się przede wszystkim 
produkcją koksu odlewniczego.

 Morcinek
W ramach tego projektu 
prowadzone są badania 
geologiczne. Projekt jest 
realizowany w dwóch 
lokalizacjach Morcinek 1 
oraz Zebrzydowice 1. Jedyną 
prowadzoną działalnością było 
ujęcie metanu w zakładzie 
Kaczyce 1 od 3 września 2004. 
Zakład nalezy do spółki  
NWR KARBONIA.

5 6 7

Wydajność za rok (2011)

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca (2011)4

Rezerwy węglowe1, 2

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca  (2011)4

Rezerwy węglowe1

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca  (2011)4

0,8 Mt

739

190 Mt

14

–

–

procentUdział w sprzedaży (2011)3 Średnia liczba zatrudnionych  
w skali miesiąca4Rezerwy węgla1, 2 Mt Produkcja węgla (2011) Mt

→ GRI 2.3
→ GRI 2.5

1 Pełna nazwa: Joint Ore Reserves Committee (www.jorc.org). Spółka zatrudnia certyfikowanego geologa, który opracowuje opinie o wielkości zapasów we 
współdziałaniu z certyfikowanym specjalistą JORC. 

2  Dane według standardów JORC do 01.01.2012 (JORC = Joint Ore Reserves Committee - jest to metodyka stosowana dla raportów o stanie zapasów i źródeł 
surowców mineralnych, powszechnie uznawana przez inwestorów międzynarodowych na rynkach kapitałowych).

3  Udział w sprzedaży węgla i koksu w parytecie dostawy EXW bez przychodów z transportu produktów, sprzedaży produktów ubocznych oraz pozostałej sprzedaży.
4  Łącznie z pracownikami firm podwykonawczych.
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Projekty rozwojowe

Koks

Węgiel kamienny

Czechy

Słowacja

Polska

 Kopalnia Karviná
Kopalnia Karviná jest 
największym głębinowym 
kompleksem wydobywczym 
w Republice Czeskiej.  
W dwóch zakładach - ČSA  
i Lazy – wydobywa się węgiel 
koksowniczy oraz węgiel 
energetyczny.

 Kopalnia ČSM
Kopalnia ČSM składa się z 
dwóch zakładów górniczych 
– Północ i Południe.  
Oba zakłady są połączone 
pod ziemią. Cały urobek  
jest poddawany obróbce  
w zakładzie Północ.  
W kopalni ČSM wydobywa  
się węgiel koksowniczy  
oraz węgiel energetyczny.

 Kopalnia Darkov
Kopalnia Darkov składa się  
z dwóch zakładów - zakład 2 
i zakład 9 maja. Cały urobek 
jest poddawany obróbce  
w zakładzie nr 2. Wydobywa 
się tu węgiel koksowniczy  
i węgiel energetyczny.

 Kopalnia Paskov
Kopalnię Paskov tworzy  
zakład Staříč, gdzie wydobywa 
się węgiel koksowniczy.  
Do organizacyjnej struktury 
kopalni włączona jest 
również Kopalnia Frenštát, 
która jest obecnie 
poddawana konserwacji.

1 2 3 4

Rezerwy węgla1

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca (2011)4

89 Mt

5 069

Rezerwy węgla1

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca (2011)4

45 Mt

4 011

Rezerwy węgla1

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca (2011)4

37 Mt

3 879

Rezerwy węgla1

Średnia liczba  
zatrudnionych w skali 
miesiąca (2011)4

24 Mt

3 267

4,1 Mt 2,9 Mt 3,2 Mt 1,0 Mt

Produkcja węgla kamiennego 2011

→ GRI 2.3
→ GRI 2.5
→ GRI 2.6
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Zrównoważony rozwój 
tworzy samo jądro 
strategii gospodarczej 
i jest kluczem do naszego 
długofalowego sukcesu 
biznesowego. Na skutek 
włączenia się wszystkich 
zainteresowanych stron 
(dalej jako „interesariusze“) 
do dialogu na temat 
dalszego rozwoju 
wydobycia węgla 
utrzymujemy i pogłębiamy 
zgodę społeczną 
na wykonywanie naszej 
działalności.

przyszłą generację górników i przyciągać 
wysoko wykwalifikowanych pracowników. 
NWR w związku z tym blisko współpracuje 
ze szkołami, przede wszystkim 
z wydziałami górniczymi i mechanicznymi 
uczelni w Ostrawie i Pardubicach, jak 
również wznawia potrzebne kierunki 
kształcenia. Aktualnie realizujemy podobne 
kroki również w Polsce, gdzie rozpoczęto 
budowę nowej kopalni w miejscowości 
Dębieńsko.

Dążymy do utrzymania swoich 
wykwalifikowanych pracowników i dlatego 
też należycie o nich dbamy. To znaczy, że 
umożliwiamy uczestnictwo w potrzebnych 
szkoleniach oraz stwarzamy okazję do ich 
rozwoju osobistego. Przede wszystkim 
jednak dbamy o to, aby nasi górnicy 
pracowali w jak najbardziej bezpiecznych 
warunkach, gdyż bezpieczeństwo naszych 
pracowników jest naszym absolutnym 
priorytetem: dobry poziom bezpieczeństwa 
oznacza jednocześnie dobre wyniki 
handlowe.

Nasze dotychczas największe inwestycje  
w postaci Programu Optymalizacji 
Produktywności („POP 2010“) w wysokości 
350 milionów EUR spowodowały 
bezpośrednią poprawę poziomu 
bezpieczeństwa w naszych kopalniach, 
gdyż ich konsekwencją było obniżenie 
ilości eksploatowanych kompleksów  
ścianowych i tym samym obniżenie ilości 
naszych pracowników, którym groziłoby 
ryzyko. Nowe kompleksy ścianowe  
osadzone pod ziemią są niezawodne, 
wydajne, a ich eksploatacja jest oszczędna. 
Wszystkie te kroki szły w parze ze 
zwiększaniem wydajności oraz możliwością  
wydobycia na większych głębokościach.

Wydobycie węgla zawsze będzie do pewnego 
stopnia działaniem niebezpiecznym i jako 
takie wymaga nieustannej uwagi, refleksji 
oraz innowacyjnego podejścia ze strony 
każdego pracownika w celu minimalizacji 
możliwych konsekwencji ryzyka z tym 
związanego. Dlatego w spółce NWR 
bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  
są stale w centrum uwagi. Naszych 
pracowników włączyliśmy do rozważań 

Węgiel jest istotnym źródłem energii 
i przez setki lat ważnym surowcem i nic  
w tym zakresie się nie zmieni przez kolejne 
kilka dziesięcioleci. Znaczenia tego faktu 
dla regionu, w którym działa  
New World Resources, nie można przecenić. 
Gospodarka Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowego znajdującego się po obu stronach 
granicy czesko-polskiej jest w najwyższym 
stopniu zależna od wydobycia węgla 
i produkcji koksu. Tylko w naszej spółce 
jest zatrudnionych aktualnie ponad 18 000 
pracowników, zaś od aktywności naszych 
działań wydobywczych zależy utrzymanie 
kolejnych wielu tysięcy osób. W związku 
z tym jest niezmiernie ważne, aby we 
wszelkiej naszej działalności pamiętać  
w każdym momencie o długotrwałym 
zrównoważonym rozwoju. 

Zrównoważony rozwój to samo jądro naszej 
strategii działalności gospodarczej i jest to 
klucz do naszego długofalowego sukcesu 

biznesowego. Staramy się w związku z tym 
włączać wszystkich interesariuszy –  
zatrudnionych pracowników, organy regulacyjne  
oraz społeczność lokalną – w długofalowy 
dialog na temat dalszego rozwoju wydobycia 
węgla oraz wyzwań stojących przed naszą 
Spółką. Staramy się dzięki temu utrzymywać  
i pogłębiać poparcie społeczeństwa dla 
wykonywania naszej działalności. Niniejszy 
Raport o zrównoważonym rozwoju jest 
odzwierciedleniem naszego podejścia:  
jest esencją tego, co w tym zakresie 
uważamy za oczywiste.

Wydobycie węgla w swojej istocie zawsze 
będzie miało konsekwencje dla otaczającego 
środowiska i jego mieszkańców. Dlatego tak 
troskliwie dbamy o wypełnienie naszych 
obowiązków odnośnie starań o poszerzanie 
dostępnych zapasów węgla w kopalniach 
obecnie eksploatowanych, otwieranie 
nowych kopalń oraz wykorzystywanie okazji 
do nadarzających się fuzji i akwizycji. 
Uważamy za oczywiste wyjście poza tylko 
zakreślanie rubryk spełnionych obowiązków; 
w ramach swojej działalności musimy 
utrzymywać żywy dialog z odpowiednimi 
organami regulacyjnymi Republiki Czeskiej, 
Polski oraz Unii Europejskiej, jak 
i z politykami lokalnymi reprezentującymi 
samorządy miast i regionów w miejscach 
naszego działania, jak również 
z przedstawicielami politycznymi na szczeblu  
ogólnokrajowym, którzy tworzą ustawy.

Kluczem do zdrowego i konstruktywnego 
dialogu jest niezbędna wiedza i zrozumienie, 
dlatego tak bardzo podkreślamy znaczenie 
wyjaśniania, tłumaczenia i oświaty. Staramy 
się pomóc ludziom zrozumieć, że węgiel  
ma swoje znaczenia i jego wydobycie może 
być zrównoważone z punktu widzenia 
ekonomicznego, społecznego 
i środowiskowego. W dzisiejszym świecie 
wiadomości połykanych w ciągu 10 sekund 
jest to dosyć trudne zadanie. Tym większe 
znaczenie ma otwarta komunikacja 
i konsekwentne budowanie stosunków  
ze wszystkim naszymi interesariuszami.

W celu utrzymania naszej działalności 
biznesowej o charakterze długofalowego 
zrównoważeniaj musimy wychowywać 

→ GRI 1.1

Słowo Prezesa  
Zarządu

Mike Salamon, prezes Zarządu NWR, w trakcie inspekcji w Kopalni Darkov.

»  Postępująca poprawa bezpieczeństwa pracy w naszych zakładach
»  Kontynuacja inwestycji w odnowę i modernizację środków ochrony  

w pracy i odzieży
»  Zakończone prace rekultywacyjne na ponad 100 hektarach
»  Wzmocnienie współpracy ze szkołami
»  Intensyfikacja komunikacji dotyczącej nowych obszarów wydobycia 
»  Ostateczne zatwierdzenie projektu Dębieńsko i  związane z tym 

rozpoczęcie prac przy budowie nowej kopalni to kolejne kroki do 
stworzenia setek miejsc pracy i jednocześnie okazja do wzmocnienia 
współpracy ze społecznością lokalną

→ GRI 1.1
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Wobec tego wyzwania staramy się starannie 
planować wydobycie węgla i produkcję 
koksu oraz stosować obszerne programy 
monitoringu wraz z należytym traktowaniem 
odpadów powstających w trakcie procesów 
wydobycia i produkcji. Nieustanie 
inwestujemy w technologie energetycznie 
oszczędne i przyjazne dla środowiska 
naturalnego. Oprócz tego poświęcamy 
wielką uwagę odnowie obszarów, które 
dotknęła nasza działalność wydobywcza. 

Wspólnie z lokalnymi samorządami oraz 
urzędami na szczeblu krajowym NWR 
inwestuje w aktualnie realizowane projekty 
rekultywacji krajobrazu. Ich celem jest 
przywrócenie krajobrazu dotkniętego 
wydobyciem do jego naturalnego stanu. 
Od 1993 roku zakończono rekultywacyjne 
projekty na obszarze ponad 1 600 
hektarów. Tylko w roku 2011 NWR 
zrealizowała rekultywacyjne projekty 
na obszarze 111,4 hektarów. Chodzi 
o długofalową, ale w konsekwencji 
wdzięczną pracę: napawa nas dumą,  
że odnawiamy krajobraz, jego faunę i florę, 
że tworzymy obszary wypoczynku 
i rekreacji na ziemi kiedyś objętej 
działaniami górniczymi. W roku 2012 
będziemy kontynuować likwidację 
konsekwencji wydobycia zgodnie 
z pięcioletnim Zbiorczym Planem Odnowy 
i Rekultywacji („ZPOR“). 

OKK, spółka - córka NWR, z powodzeniem 
zrealizowała Program Optymalizacji 
Koksowni („COP 2010"). W jego ramach 
doszło do zamknięcia zakładu Jan Šverma, 
budowy nowej baterii koksowniczej w 
zakładzie Svoboda oraz do zainstalowania 
nowych, spełniających najbardziej surowe 
wymogi ochrony środowiska naturalnego, 
systemów ujęcia i odprowadzania 
niepożądanych produktów. Do 2013 roku 
planujemy renowację wieży pożarniczych 
zakładu koksowniczego  Svoboda, co 
spowoduje dalsze obniżenie emisji.

Włączenie w nasze działania społeczności 
lokalnej jest procesem długofalowym. 
Liczba natychmiastowych wyników jest 
stosunkowo mała. Osiągamy jednak 
obiecujące postępy. Kiedyś nasza spółka 

córka OKD była w społeczności lokalnej 
odbierana jako wszechobecna 
i wszechmocna, teraz wszystkie 
uczestniczące strony widzą otwartość 
Grupy NWR i coraz bardziej włączają się  
w naszą działalność. W 2012 roku 
planujemy zintensyfikować naszą 
komunikację, szczególnie w obszarze 
miejscowości Staré Město u Karviné 
i Orlová-Výhoda w Republice Czeskiej.  
Tam chcielibyśmy w przyszłości zwiększyć 
wydobycie. W związku z naszym projektem 
Dębieńsko w Polsce udało nam się 
od samego początku utrzymywać 
prawidłowy dialog z lokalnym samorządem 
i lokalną społecznością. W 2012 roku 
będziemy się starali utrzymać takie 
podejście. Mając na uwadze nasz zamiar 
zbadania złoża w miejscowości Frenštát 
pod Radhoštěm będziemy tam organizować 
spotkania z miejscową ludnością, aby 
włączyć tamtejszych mieszkańców  
w proces decyzyjny.

Zarząd spółki NWR forsuje długofalowy 
zrównoważony rozwój działalności 
gospodarczej. W swoich działaniach 
jesteśmy uzależnieni od poparcia 
społecznego. Naszym obowiązkiem jest 
dbanie o pracowników i o osoby 
mieszkające  w pobliżu naszych zakładów. 
Wielkość produkcji oraz struktura naszych 
kosztów jest bezpośrednio zależna 
od jakości naszych działań, zaś jakość 
od dalszego zrównoważonego rozwoju. 
Musimy być w stanie kierować swoim 
rozwojem tak, aby zapewnić długofalowo 
zrównoważenie naszej produkcji, do tego 
musimy być w stanie mierzyć wyniki 
swoich działań i właśnie dlatego 
opracowaliśmy niniejszy Raport 
o Zrównoważonym Rozwoju, który będzie 
nam służył do mierzenia wyników naszej 
działalności oraz do śledzenia widocznych 
postępów.

→ GRI 1.1

Mike Salamon został mianowany  
prezesem wykonawczym Zarządu NWR 
8 kwietnia 2011 r.. Od 1 września 2007 r.  
M. Salamon był prezesem wykonawczym 
NWR NV i to stanowisko zajmuje 
również po zmianie miejsca rejestracji 
NWR NV na Wielką Brytanię. Pan 
Salamon jest również członkiem 
niewykonawczym Zarządu spółki OKD, 
Central Rand Gold, Ferrexpo Plc i Minera 
Las Cenizas. Od 2007 do stycznia 2012 r. 
był współpracującym prezydentem 
AMCI Capital. Ma rozległą wiedzę  
w dziedzinie międzynarodowego 
przemysłu wydobywczego, w którym 
pracuje od ponad 30 lat, z czego 21 lat 
działał w spółce BHP Billiton, 
największej spółce wydobywczej na 
świecie.

wstrząsów górniczych czy opadania skał. 
Dlatego stworzyliśmy międzynarodowy 
panel specjalistów zajmujący się 
technologiami tworzenia przewidywania 
i procesami, które mogłyby ograniczać 
ryzyko geologiczne.

Niestety, mimo wszystkich wykonanych 
kroków, w zeszłym roku w naszych 
zakładach doszło do 5 śmiertelnych 
wypadków przypominających nam o tym,  
w jak niebezpiecznych warunkach 
pracujemy. Spółka NWR będzie w związku 
z tym bardzo mocno dbać o zapobieganie 
niebezpiecznym sytuacjom również w 
przyszłości. 

Istotnym wyzwaniem dla spółki NWR, 
którego nie da się pominąć, jest 
oddziaływanie wydobycia na środowisko 
naturalne: ludzie mogą je widzieć i go 
doświadczać.

na ten temat programu Continuous 
Improvement („ClP“). W roku 2011 program 
ten umożliwił pracownikom złożenie ponad 
670 projektów racjonalizatorskich, które 
przyczyniły się nie tylko do poprawy 
bezpieczeństwa, ale również do oszczędności 
kosztów w wysokości około 14 mln EUR.

Zainwestowaliśmy też w odnowę 
i modernizację środków ochrony osobistej 
oraz odzieży roboczej dla każdego naszego 
górnika. Można bez przesady stwierdzić,  
że dzięki temu należą do  najlepiej 
wyposażonych górników na świecie. 
Kolejnymi istotnymi czynnikami 
zwiększającymi bezpieczeństwo są 
szkolenia oraz dyscyplina pracy: właściwe 

postępowanie oraz ich zdyscyplinowane 
zastosowanie mają zasadnicze znaczenie 
przy obniżaniu ryzyka powstawania błędów 
ludzkich. Z radością informujemy, że dzięki 
naszym inwestycjom oraz reżimowi 
bezpieczeństwa i dyscypliny udało nam się 
obniżyć prawie o połowę ogólną wysokość 
współczynnika wypadkowości LTIFR  
w zakładach NWR1 z wielkości 12,07 w roku 
2008 do 7,64 w roku 2011. W roku 2012 
będziemy dążyć do tego, aby wszyscy 
pracownicy włączyli się w proces nieustannej  
poprawy tak, aby ogólną wysokość 
współczynnika wypadkowości LTIFR  
w zakładach NWR obniżyć do końca roku 
2015 do 5.

Spółka NWR wydobywa węgiel z głębokości 
1 100 metrów pod powierzchnią  
w najbardziej trudnych warunkach 
geologicznych. Nieustannie pracujemy nad 
poprawą zdolności przewidywania 

→ GRI 1.1

Słowo od Prezesa 
Zarządu

Widok na rekultywowane obszary i zakład Lazy Kopalni Karviná.

1  Zakłady NWR obejmują spółki, gdzie w roku 
2011 dokonywano regularnych operacji 
wydobywczych i produkcyjnych tj. spółki OKD 
(łącznie z OKD HBZS, a. s.) i OKK.
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W związku z naszą 
działalnością 
gospodarczą należy być 
jak najbardziej otwartym 
i transparentnym,  
a niniejszy Raport jest 
częścią takiego podejścia.

O: Jaki był główny powód, rozpoczęcia 
raportowania zrównoważonego rozwoju 
przez NWR?

Petra Mašinová (PM): Istnieje szereg 
powodów, aby regularnie informować 
o naszych działaniach w kierunku 
zrównoważonego rozwoju i każdy z nich jest 
sam w sobie istotny. Najważniejszym, jak 
mówi na wstępie nasz prezes Zarządu Mike 
Salamon, jest utrzymanie określonego 
poparcia społeczeństwa dla działalności 
naszej spółki. Częścią naszego zobowiązania 
wobec interesariuszy jest udokumentowanie 
faktów oraz informowanie o tym, co robimy. 
Dzięki temu pomagamy zrozumieć nasze 
starania o zrównoważony rozwój 
i wspieramy wzajemny dialog.

Ze względu na to, że nasza spółka jest  
w publicznym obrocie i jest notowana 
na giełdach w Londynie, Pradze 
i Warszawie, jesteśmy odpowiedzialni 
wobec interesariuszy i regulatorów rynku. 
W związku z naszą działalnością 
gospodarczą musimy być maksymalnie 
otwarci i transparentni. Niniejszy raport 
o zrównoważonym rozwoju jest częścią 
takiego podejścia.

Miarą dla NWR są duże międzynarodowe 
spółki wydobywcze notowane na giełdzie 
londyńskiej. Duże firmy wydobywcze 
publikują raporty o zrównoważonym 
rozwoju według schematu raportowania 
organizacji GRI (Global Reporting Initiative), 
który jest niezależny i otwarty na audyt 
stron trzecich. Przyjęcie zasad GRI było dla 
nas decyzją oczywistą.

Również inwestorzy często pytają, czy i w jaki 
sposób NWR informuje o zrównoważonym 
rozwoju. W trakcie prezentacji dla 
inwestorów w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, tzw. roadshow, niektórzy 
inwestorzy, jak np. wyspecjalizowane 
fundusze, poddają szerokiej ocenie spółki 
wydobywcze i pytają „Dlaczego mielibyśmy 
kupić właśnie waszą spółkę?“. Jednym 
z kryteriów, których poszukują i na podstawie 
nich podejmują decyzję są dane 
o zrównoważonym rozwoju.

Ważny jest również fakt, że dotychczas ani 
w Republice Czeskiej, ani w Polsce prawie 
żadna spółka wydobywcza nie opracowuje 
takich raportów. W Republice Czeskiej 
aktualnie działa jeden koncern górniczy, 
który, o ile wiem, składa raporty 
o zrównoważonym rozwoju, kierując się tym 
samym, o czym mówi Mike Salamon: „Jest 
to pewnego rodzaju licencja na naszą 
działalność. Żadna polska spółka wydobywcza 
czy producent koksu aktualnie nie publikuje 
raportów o zrównoważonym rozwoju 
zgodnych z wytycznymi GRI. Mamy więc 
okazję zostać liderem w naszym przemyśle 
i ustanowić w dziedzinie raportowania 
pewne zasadnicze standardy“.

O: Jest to pierwszy raport zgodnie 
z zasadami raportowania o zrównoważonym 
rozwoju zgodny z wytycznymi GRI. Co 
należało zrobić w ramach spółki NWR, aby 
zapewnić odpowiednie i niezmienne 
procesy raportowania?

PM: W naszym pierwszym dokumencie CSR 
poświęconym odpowiedzialności wobec 
społeczeństwa, nazwanym „6 kroków w 
kierunku korporacyjnej odpowiedzialności 
wobec społeczeństwa“ z roku 2010 podaliśmy, 
że w 2011 roku dokonamy analizy 
interesariuszy, udoskonalimy procesy zbioru 
danych, wyznaczymy cele na następne lata 
oraz priorytety programu zrównoważonego 
rozwoju. Dokładnie to zrobiliśmy i warto 
podkreślić, że nikt tego od nas w ramach firmy 
nie wymagał. W poprzednim roku nasz Zarząd 
utworzył Komitet ds. bezpieczeństwa, 
zdrowia i zrównoważonego rozwoju (patrz 
strona 24). Dzięki temu nasze starania 
uzyskały wsparcie również ze strony 

najwyższego managementu i następnie 
zorganizowaliśmy dyskusje oraz planowane 
działania na temat raportowania z najwyższym  
managementem w firmach OKD, OKK i NWR 
KARBONIA. Później miały miejsce działania 
praktyczne: jak wyjaśnić naszym kolegom,  
że to jest coś, z czego będą mieć rzeczywisty 
pożytek. Że chodzi tylko o poszerzenie tego, 
co już robią. I że zbiórka oraz rejestracja 
danych z wybranych dziedzin, jak na przykład 
tych, które dotyczą ścieków, monitoringu 
zanieczyszczenia, zwiększenia bezpieczeństwa 
itd. umożliwi im śledzenie ich własnego 
rozwoju. Uważam również, że taki tryb 
działania pomógł im tak naprawdę zrozumieć, 
że zrównoważony rozwój nie jest czymś 
oderwanym od naszej strategii gospodarczej 
i samej działalności. Przeciwnie, jest to proces 
przebiegający w całym społeczeństwie, i jest 
to coś, co dotyka nas wszystkich każdego dnia.

Q: Czy ludzie są skłonni dziś akceptować 
na nowo wprowadzaną regularną 
sprawozdawczość?

Tomáš Rak (TR): Ludzie ją zaakceptowali, 
gdyż zrozumieli, jak pożyteczne jest 
skoncentrowanie danych w jednym 
opublikowanym sprawozdaniu. Należy 
również zauważyć, że decyzja przyjęta  
w ramach NWR była następnie omówiona 
i zatwierdzona przez najwyższy 
management naszych spółek - córek. 
Bezpieczeństwo jest oczywiście w centrum 
uwagi Spółki – przecież wszyscy chcemy 
po pracy w zdrowiu powrócić do domu!

PM: Jesteśmy szczęśliwi, że 
bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność 
tworzą – tak, jak w większości spółek 
wydobywczych – dobrze działający system 
wraz ze schematem organizacyjnym. 
Rzetelne i regularne sprawozdawania 
pomagają zagwarantować, że kompetentni 
pracownicy przygotują na czas dane 
i informacje dla dalszego sprawozdania 
o zrównoważonym rozwoju.

O: Dlaczego wybraliście metodykę 
raportowania według GRI?

PM: Jest to jedna z najczęściej stosowanych 
i powszechnie uznawanych metod, a co 

Pytania i odpowiedzi menedżerów 
ds. zrównoważonego rozwoju
Petra Mašinová, dyrektor komunikacji korporacyjnej oraz zrównoważonego rozwoju NWR,  
na festiwalu „Górnicze święto“ w Karvinie

»  Menedżerowie  zajmujący się zrównoważonym rozwojem omawiają 
wprowadzenie sprawozdawczości w Grupie NWR

»  Zrównoważony rozwój rozumiemy jako proces, który ma miejsce w całym 
społeczeństwie i spotykamy się z nim w codziennej pracy

»  Raport jest zorientowany na obszary wybrane po dyskusji z naszymi 
interesariuszami

»  Otwarty i trwały dialog miedzy naszą spółką i interesariuszami jest 
bezwarunkowo konieczny

»  Dane w Raporcie oparte są na audytowanych danych finansowych 
zawartych w Sprawozdaniu Rocznym NWR za rok 2011 oraz danych 
niefinansowych uzyskanych od naszych spółek zależnych.

»  Poprawiliśmy nasz  Scorecard i doprecyzowaliśmy cele na rok 2012
» Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności („KPI“) pomaga poprawiać 

kierunek naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju
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Zapytano ich wprost, co myślą o naszej 
Spółce. Taki rodzaj dialogu, bez wątpienia 
pożyteczny, chcemy wspierać, dalej 
wzmacniać i udoskonalać. 

O: W których dziedzinach zrównoważonego 
rozwoju NWR jest liderem?

PM: NWR jest jedyną spółką w Republice 
Czeskiej wydobywającą węgiel kamienny 
i jednocześnie największym europejskim 
producentem koksu odlewniczego.  
Staramy się ze wszystkich sił być liderem 
w zakresie bezpieczeństwa. Z punktu 
widzenia działań charytatywnych nasza 
Fundacja OKD jest największą prywatną 
firmową fundacją w Republice Czeskiej.  
Ze względu na to, że jesteśmy notowani 
na trzech giełdach, musimy być 
transparentni i otwarci. Uważam, że nasze 
postanowienie, by publikować roczne 
Sprawozdanie o zrównoważonym rozwoju, 
pogłębi dodatkowo  przejrzystość 
i otwartość NWR. Jesteśmy jedną 
z pierwszych spółek w Europie Środkowej 
i zdecydowanie jedyną polską firmą 
wydobywczą węgla kamiennego, która 
wprowadziła zasady raportowania 
zrównoważonego rozwoju zgodnie ze 
standardami GRI. Jednocześnie 
propagujemy przyjęcie metod raportowania 
GRI w Republice Czeskiej i chcielibyśmy 
utrzymać pozycję lidera w tym zakresie.

O: Co było powodem zmiany celów  
w porównaniu z rokiem 2011?

TR: W naszym pierwszym zestawieniu było 
kilka podstawowych kluczowych 
wskaźników wydajności (KPI), ale 
interesariusze pytali o konkretne cele  
np. w zakresie bezpieczeństwa, zużycia 
energii, emisji, fluktuacji zatrudnienia 
i temu podobne. Dlatego zmieniliśmy naszą 
strategiczną mapę. Tam, gdzie to było 
możliwe wyznaczyliśmy dla roku 2012 
dokładne cele. Dodaliśmy kolejne KPI.  
To powinno umożliwić lepsze porównanie 
zainteresowanym podmiotom.

O: Jaką perspektywę ma zrównoważony 
rozwój w przypadku polskich projektów 
(Dębieńsko)?

Petra Mašínová jest dyrektorem 
komunikacji korporacyjnej  
i zrównoważonego rozwoju NWR oraz 
dyrektorem ds. PR i komunikacji spółki 
OKD. Ukończyła Uniwersytet 
Zachodnioczeski w Pilznie. Po ukończeniu 
studiów podyplomowych  
EU & Communication w Brukseli 
ukończyła także Tuck Executive Program 
na Tuck School of Business w USA. Przed 
podjęciem pracy w NWR pracowała  
jako dyrektor działu UE Funds w banku 
Česká spořitelna, a.s. i jako dyrektor 
Działu Informacji o UE w Urzędzie rządu 
RCz. Była również rzeczniczką Stałego 
Przedstawicielstwa Republiki Czeskiej  
w UE. Petra Mašínová jest przewodniczącą 
zarządu Fundacji OKD oraz członkinią 
zarządu Fundacji Karty 77.

Tomáš Rak jest menadżerem ds. 
zrównoważonego rozwoju Grupy NWR.  
W roku 2001 ukończył studia na Wyższej 
Szkole Ekonomicznej w Pradze na 
kierunku Polityka Ekonomiczna i Handel 
Zagraniczny. W trakcie pracy w Czeskiej 
Agencji ds. wspierania handu 
(CzechTrade) był dyrektorem działu ds. 
klientów kluczowych. W 2003 roku 
założył biuro CzechTrade w Szwecji  
w Sztokholmie i był przez sześć lat jego 
dyrektorem.

PM: Ponowne otwarcie kopalni  
w Dębieńsku przez NWR da ludziom pracę 
i stworzy nową ważną strefę działalności 
gospodarczej. Obecnie otwieranie nowej 
kopalni w Europie jest raczej rzadkością. 
Dla NWR KARBONIA jest to wyjątkowa 
możliwość do wyznaczenia jakościowych 
standardów zrównoważonego rozwoju dla 
polskiej spółki wydobywczej i pokazania 
mieszkańcom Polski, że może istnieć 
otwarty i interaktywny sposób współpracy 
przedsiębiorstw górniczych z miastami 
i gminami w ich otoczeniu. Możemy 
współpracować z miejscową ludnością, 
możemy inwestować w odpowiednie typy 
oraz poziomy kształcenia, jak na przykład 
w kierunek maszynowy, dzięki temu 
wspierając naszą działalność. Jest to 
okazja, aby pokazać, że możemy prowadzić 
otwartą politykę zatrudnienia i wspierać 
imprezy dla dzieci i rodzin naszych 
pracowników. Od samego początku, 
od nawiercenia pierwszych sond, musimy 
pracować w sposób odpowiedzialny, 
z troską dbając o środowisko naturalne.

O: Co zalecilibyście innym spółkom  
w Europie Środkowej?

PM: Firmom zaleciłabym zapoznanie się 
z koncepcją reportingu zrównoważonego 
rozwoju i rozważenie, czy jest dla nich 
odpowiedni. Spółki, które zdecydują 
na informowanie publiczne na temat swoich 
działań, powinny zapoznać się z metodami 
mierzenia - na przykład GRI, i następnie 
przyjąć taki zbiór celów KPI, żeby móc mierzyć 
osiągnięte postępy. Jest to inicjatywa 
wzmacniająca transparentność wszystkich 
działań przedsiębiorstwa. Nie chodzi tylko 
o to, jak wypełnić zrównoważone procedury 
biznesowe, chodzi o informowanie, mierzenie 
wykonania i przekazywanie tych wyników 
zainteresowanym stronom. Jest to bardzo 
konstruktywny kanał komunikacji , który 
pokazuje, że nie boimy się wyznaczania sobie 
celów i informowania o ich realizacji.

TR: Chcielibyśmy wśród przedsiębiorstw, 
głównie w Republice Czeskiej, wzbudzić 
zainteresowanie solidnym raportowaniem 
zrównoważonego rozwoju i rozpocząć 
dyskusję na ten temat.

najważniejsze istnieje specyficzny dodatek 
GRI dla branży wydobycia minerałów (Mining 
and Metals Sector Supplement). Czasem jest 
trudno zmierzyć i porównać zrównoważenie 
w całkiem różnych branżach, np. w przemyśle 
ciężkim i usługach. Dla banku trwale 
zrównoważony rozwój oznacza coś całkiem 
innego niż dla spółki wydobywczej.

O: Na których działaniach spółki NWR 
koncentruje się Raport w pierwszej 
kolejności?

PM: Priorytety Raportu zostały przez nas 
wybrane po dyskusji z interesariuszami: 
samorządami lokalnymi, naszymi 
inwestorami, organami regulacyjnymi, 
pracownikami i innymi podmiotami. W 
Raporcie koncentrujemy się na sposobie 
i przebiegu pracy oraz konsekwencjach 
naszej głównej działalności, tj. wydobycia 
węgla i produkcji koksu. W przypadku 
spółki- córki OKK bardziej koncentrujemy 
się na monitoringu zanieczyszczenia 
powietrza, zaś w OKD kładziemy większy 
akcent na bezpieczeństwo. Razem z polską 
spółką NWR KARBONIA już mamy plany jak 
finansowo wspierać społeczność lokalną 
oraz szkoły średnie w tym regionie. 
Spektrum działalności zawarte w Raporcie 

było dostosowywane do zainteresowanych 
podmiotów. Jesteśmy w ciągłym kontakcie 
z ministerstwami, miastami i gminami, 
naszymi managerami oraz z organizacjami 
pozarządowymi. Staramy się wraz z nimi 
identyfikować główne obszary i sporządzić 
skalę wskaźników oceny.

TR: Dla większości ludzi najbardziej 
istotnym wskaźnikiem jest bezpieczeństwo, 
następnie zatrudnienie. Te dwa wskaźniki 
nas nie zaskakują, natomiast niektóre inne 
stwierdzenia tak. Ważne są na przykład 
konsekwencje transportu drogowego 
i kolejowego. Niektórzy respondenci 
wymieniali również gospodarkę odpadami, 
ministerstwa i urzędy mówiły o zużyciu 
energii, natomiast mieszkańcy regionu 
podnosili kwestie bezpieczeństwa, 
konsekwencje transportu, zatrudnienia 
i obecności na rynku. Oni naprawdę chcą 
OKD w swoim regionie, nie chcą, aby nasze 
działanie było ograniczone, gdyż 
oznaczałoby to mniej miejsc pracy. Jeśli 
chodzi o OKK, respondenci wymieniali 
emisje jako główny temat.

Dane w Raporcie oparte są na audytowanych 
danych finansowych zawartych w 
Sprawozdaniu rocznym NWR za rok 2011 oraz 

danych niefinansowych uzyskanych 
od naszych spółek córek OKD, OKK, NWR 
KARBONIA oraz naszej górniczej służby 
ratunkowej OKD HBZS. Większość danych 
środowiskowych w tym Raporcie 
przekazujemy również odpowiednim organom 
Republiki Czeskiej i Polski.

O: Jak identyfikujecie swoich 
najważniejszych interesariuszy?

TR: Rozmawiamy z partnerami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, żeby wybrać 
strony uczestniczące, które mają na spółkę 
NWR wpływ i jednocześnie one same są pod 
wpływem jej działalności. Bardzo ważnymi 
graczami są gminy i miasta w pobliżu 
naszych zakładów górniczych i nasi 
pracownicy. Następnie są to przemysłowe 
instytucje regulacyjne, organy lokalne, 
ministerstwa, klienci, dostawcy, szkoły 
lokalne oraz uniwersytety i oczywiście nasi 
interesariusze. Ci wszyscy odgrywali 
aktywną rolę przy opracowaniu niniejszego 
Raportu i dialog z nimi jest utrzymywany. W 
celu dotarcia do wszystkich naszych 
głównych partnerów postanowiliśmy 
opublikować Raport w trzech językach: 
czeskim, angielskim i polskim.

O: Na czym polegał największy problem 
podczas aktywizacji miejscowej ludności?

TR: Trudnym zadaniem było i nadal jest 
objaśnienie treści i celu raportowania 
zrównoważonego rozwoju oraz komunikacja 
z miejscową ludnością jak i naszymi 
pracownikami, którzy odczuwają wpływ 
historycznych doświadczeń z czasów 
komunizmu. Wtedy było zatrudnionych ponad 
100 000 pracowników. Przedsiębiorstwo było 
tak silne, że nie odczuwano potrzeby 
składania rachunków ze swej działalności. 
Oczywiście były to inne czasy.

Dziś trwa otwarty i ciągły dialog między 
naszą spółką i zainteresowanymi 
podmiotami, który jest absolutnie 
niezbędny. Stosunkowo trudno było 
wyjaśnić, co robimy, dlaczego i co to 
raportowanie zrównoważonego rozwoju 
znaczy. Ludzie byli po raz pierwszy 
poproszeni o wyrażenie swojego poglądu. 

Pytania i odpowiedzi menedżerów  
ds. zrównoważonego rozwoju

"Darkovskie morze", które powstało dzięki działaniom rekultywacyjnym OKD, jest ulubionym  
miejscem wędkarzy. W tle Kopalnia Darkov.
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→ GRI 1.2

5 Zbiorczy Plan Odnowy i Rekultywacji opracowany na okres 5 lat z coroczną aktualizacją, patrz strona 57.
6 Od roku 2012 wskaźnik wypadkowości (LTIFR) jest badany i są określane cele na szczeblu zakładów NWR.
7  Jest to cel długofalowy.
8 Zużycie energii elektrycznej zależy od wielkości wydobycia, inwestycji itd. Określanie celów dla następnego okresu nie jest w związku z tym odpowiednim 

wskaźnikiem.
9 Pozostałe 20 procent tworzą przeważnie międzynarodowe firmy mające filie w Polsce.

Dziedzina priorytetowa Wskaźnik GRI Cele w 2011 r. Realizacja w 2011 r. Komentarze za 2011 r. Cele w 2012 r. Dalsze informacje

Bezpieczeństwo Wypadki śmiertelne LA7 0 5 Brak  wypadków śmiertelnych    Strony 47–48

Wskaźnik wypadkowości (LTIFR)1 (OKD) LA7 7 7,82 –6
   Strony 46–47

Wskaźnik wypadkowości (LTIFR)2 LA7 – 7,64 5 w 2015 r.7
   Strony 46–47

Zatrudnieni Dobrowolna fluktuacja pracowników3 LA2 1,17 Dobrowolna fluktuacja pracowników 
nie przekroczy 1,20 procent

   Strona 43

Szkolenia i kształcenie Średnia liczba godzin szkoleń na pracownika w ciągu roku LA10 – 21,83 godzin – Nie mniej, niż 20 godzin  
na pracownika na rok

   Strona 53

Energia Zużycie energii elektrycznej EN3 671 092 MWh –8
   Strony 70–72

Emisje Dotrzymanie limitu emisji NOx w tonach EN20 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

280 ton    Strona 66

Dotrzymanie limitu emisji SO2 w tonach EN20 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

77 ton    Strona 66

Dotrzymanie limitu emisji stałych substancji 
zanieczyszczających („TZL“) w tonach4

EN20 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

110 ton    Strona 66

Woda Dotrzymanie limitu ogólnej ilości zrzucanych wód  
w tysiącach m3

EN21 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

21 669 m3
   Strona 75

Procentowa objętość wody z recyklingu z ogólnego zużycia 
technologicznej wody

EN10 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

50 procent    Strona 76

Bioróżnorodność 
(rekultywacja)

Obszar zakończonych rekultywacji w ha (według ZPOR5) MM1 – – – Monitorowano, ale nie 
osiągnięto celu w 2011 r.

28,4 ha    Strona 57

Szkody górnicze Wstrząsy górnicze i szkody na majątku mieszkańców SO1 – – – Cel jakościowy Poprawa komunikacji w zakresie  
wstrząsów górniczych i szkód na 
nieruchomościach, należących do 
okolicznych mieszkańców 

   Strona 97

Zakup Audyty jakości dostawców MM11
PR3

– – – Nie monitorowano  
i nie osiągnięto celu

Co najmniej 20 audytów 
Osiągnięcie wyniku na poziomie  
=> 90 punktów

   Strona 101

Lokalni dostawcy EC6 – – – Nie monitorowano  
i nie osiągnięto celu

Co najmniej 80 procent dostawców  
NWR KARBONIA9 pochodzi z Polski

   Strony 100–101

Cele zrównoważonego 
rozwoju (Scorecard)

→ GRI 1.2

1 LTIFR pokazuje liczbę wypadków po co najmniej trzech dniach niezdolności do pracy dzieloną przez ogólną liczbę przepracowanych godzin wyrażonych  
w milionach godzin. LTIFR obejmuje również pracowników firm podwykonawczych. Za rok 2010 wskaźnik był podawany tylko za spółkę OKD (bez HBZS).  
W celu uzupełnienia podajemy ten sam wskaźnik za rok 2011.

2 Od roku 2011 jest kluczowy wskaźnik LTIFR liczony zbiorczo za OKD (wraz z HBZS) i OKK.
3 Miara dobrowolnej fluktuacji jest miarą fluktuacji bez wymuszonych odejść (zmiany organizacyjne), odejścia na emeryturę i odejścia z powodów zdrowotnych.
4 Limity emisyjne powyżej ram ustawowych limitów Republiki Czeskiej dotyczą tylko dużych źródeł zanieczyszczenia powietrza. W przypadku Grupy NWR 

chodzi o spółkę – córkę OKK, która jest zarejestrowana jako duże źródło zanieczyszczenia powietrza.



New World Resources
Raport zrównoważonego 
rozwoju 2011

New World Resources
Raport zrównoważonego 
rozwoju 2011

1716

Nasze podejście Nasze podejściePrzegląd PrzeglądŚrodowisko ŚrodowiskoNasi ludzie Nasi ludzieSpołeczność SpołecznośćNasi dostawcy Nasi dostawcyDodatkowe informacje Dodatkowe informacje

w miejscowości Frenštát pod Radhoštěm 
(RCz) nie są ujęte w bieżącej działalności.

Wskaźniki liczone są na podstawie 
kompletnych danych z monitoringu 
spółek- córek NWR zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawnymi oraz normami 
branżowymi Republiki Czeskiej i Polski.

Scorecard
W  dokumencie CSR „6 Steps Toward 
Corporate Social Responsibility 2010“  
NWR deklarowała cele, które określiła dla 
poszczególnych dziedzin w ramach 
odpowiedzialności społecznej. W roku 2011 
miejsce miała rewizja, doprecyzowanie 
i uzupełnienie KPI tak, że po raz pierwszy 
jest dla każdej dziedziny określony konkretny 
cel, który NWR chce w następnym roku 
osiągnąć. W przypadku niektórych 
wskaźników dokonano zmiany wykazywania 
tak, aby rozwój wskaźników w czasie był 
odzwierciedlony bardziej kompleksowo  
i aby były przestrzegane różnice pomiędzy 
poszczególnymi spółkami- córkami 
(wydobycie węgla i produkcja koksu).  
W niektórych przypadkach wskaźnik dotyczy 
tylko jednej spółki- córki (np. całkowita  
ilość skały płonnej).

Scorecard zawiera tylko wskaźniki,  
w których przypadku można technicznie 
określić przyszły cel i przy których  
Grupa NWR  dąży do długofalowej poprawy. 
Kompletny zbiór wszystkich kluczowych 
wskaźników jest zawarty w poszczególnych 
rozdziałach niniejszego Raportu oraz  
w końcowych załącznikach na stronach 
103–105.

Treść Raportu
Przy definiowaniu treści Raportu 
o zrównoważonym rozwoju podkreślamy 
zakresy, aspekty i wskaźniki w dziedzinach 
ekonomicznej, środowiskowej i społecznej, 
które kluczowi interesariusze NWR traktują 
jako istotne lub które Grupa uważa 
za potrzebne dla zachowania szerszego 
kontekstu. Koncepcja Raportu 
o zrównoważonym rozwoju jest taka, że ma 
on dostarczyć zwartego i wyważonego 
obrazu działalności NWR oraz jej 
pozytywnych i negatywnych konsekwencji.

Metodologia Raportów
Raport o stałym zrównoważonym rozwoju 
NWR za rok 2011 jest prezentowany zgodnie 
z metodologią GRI (GRI Sustainability 
Reporting Guidelines wersja 3.0, 2006 wraz 
z dodatkiem Mining and Metals Sector 
Suplement, 2010) i zawiera ocenę ryzyka 
działalności gospodarczej Grupy.

Raport podaje zwarty przegląd zgodności 
z treścią według standardu GRI i jest 
opracowany na poziomie aplikacyjnym A. 
Rejestr treści GRI znajduje się na stronach 
108–117.

Zgodność niniejszego raportu z zasadami 
reportingu GRI na poziomie A sprawdziła  
w maju roku 2012 organizacja Global 
Reporting Initiative (GRI).

Kontakt w sprawie pytań dotyczących 
Raportu lub jego treści:

Tomáš Rak, Sustainability Manager
Tel.:+420 225 282 498
E-mail: sustainability@nwrgroup.eu

Dla określenia treści Raportu wykorzystano 
następujące źródła:

»  Strategia Grupy NWR 
»  Polityki, przepisy wewnętrzne oraz 

sprawozdania NWR i poszczególnych 
spółek córek 

»  Wyniki analizy ryzyka Grupy
»  Informacje zwrotne od interesariuszy 

(poziom ważności)
 »  Monitoring mediów
»  Analiza porównawcza sprawozdań 

o zrównoważonym rozwoju w branży 
wydobycia węgla 

»  GRI G3 Guidelines, wraz z załącznikiem 
Mining & Metals 

»  Informacje zewnętrznej firmy 
konsultingowej (www.smart-report.cz) 

»  Informacje stowarzyszeń zewnętrznych, 
inicjatyw i grup:

 > Forum darczyńców
 > Biznes dla społeczeństwa 
  (www.byznysprospolecnost.cz)
 > Fundacja PONTIS  
  (www.nadaciapontis.sk)
»  Ogólne zalecenia GRI
»  Propozycje GRI dot. procesu 

sprawdzania poziomu aplikacji

→ GRI 3.4
→ GRI 3.5
→ GRI 3.6
→ GRI 3.7
→ GRI 3.8
→ GRI 3.9
→ GRI 3.10

Miejsca pracy na powierzchni są dla eksploatacji szybu tak samo ważne jak te w części podziemnej.

Zasady niefinansowego 
raportowania

oraz korzyści działalności Grupy NWR. 
Źródłem danych z zakresu środowiskowego 
i społecznego są pojedyncze firmy córki 
NWR, z powodu różnych przedmiotów ich 
działalności gospodarczej i w związku 
z tym też odmiennego wpływu na otoczenie. 
Raport o zrównoważonym rozwoju NWR 
obejmuje zakłady w Republice Czeskiej;  
są to spółki OKD wraz z firmą córką  
OKD HBZS, a.s. („HBZS“) i OKK oraz 
zakłady spółki NWR KARBONIA w Polsce.  
Opisuje konsekwencje ich działalności 
dla interesariuszy i otoczenia, na które  
ma wpływ ich działalność.

NWR została założona w roku 2011  
w Wielkiej Brytanii jako spółka- matka 
Grupy oraz jako sukcesorka NWR NV, która 
wciąż zajmuje się strategicznym 
managementem Grupy. NWR NV zatrudnia 
ogółem 19 pracowników (stan na 31. 12. 2011); 
jej działalność polega na zapewnianiu 
przede wszystkim usług finansowych, 
prawnych i konsolidacyjnych.  
NWR Communications, s.r.o. została 
założona 06. 06. 2011; do 31. 12. 2011 miała 
ogółem pięciu pracowników.  
NWR Communications, s.r.o. zapewnia 
komunikację korporacyjną NWR oraz 
raportowanie o zrównoważonym rozwoju 
wraz z zestawieniem i publikowaniem 
Raportu o zrównoważonym rozwoju NWR.

Dla celów Raportu i poszczególnych 
wskaźników kluczowymi podmiotami są 
OKD i OKK, gdzie koncentruje się większość 
produkcji. Pracuje w nich 96 procent 
wszystkich zatrudnionych w Grupie.

Relacje spółek OKD i OKK reguluje „Umowa 
w sprawie kontroli“, która określa wzajemne 
relacje spółki dominującej i zależnej, 
szczególnie w dziedzinie biznesowej.  
W dziedzinach środowiska naturalnego, 
społecznej, personalnej, marketingowej oraz 
etycznej spółka OKK realizuje decyzje 
i postanowienia wydane przez OKD jako 
podmiot zarządzający (np. kodeks etyczny, 
polityka środowiskowa, itp.).

NWR KARBONIA realizuje projekt 
rozwojowy NWR obejmujący Dębieńsko 
i Morcinek w Polsce. W roku 2011 na tych 

To już drugi CSR-owy dokument NWR,  
ale pierwszy Raport opracowany zgodnie  
z oficjalną metodologią GRI G3 
Sustainability Reporting Guidelines (2006), 
włącznie z „Mining and Metals Supplement“ 
na poziomie aplikacji A. Pierwszy CSR 
dokument NWR z nazwą „6 Steps Towards 
Corporate Social Responsibility“ był 
poświęcony działalności Grupy za okres 
roku kalendarzowego 2010. W wybranych 
kluczowych wskaźnikach Raport podaje 
dane za okres 2008–2011. Spółka NWR 
gwarantuje, że w trakcie badanego okresu 
dla żadnego wskaźnika nie zmieniono 
metodyki gromadzenia danych ani obliczeń.

Raport o zrównoważonym rozwoju NWR jest 
od roku 2011 publikowany co roku.

Zakres Raportu
Raport obejmuje ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne konsekwencje 

1 Patrz rozdział Relacje i komunikacja z grupami 
interesu na stronach 30–33.

2 Firmy dostawcze działające w kopalniach OKD 
są podane w rozdziale Relacje i komunikacja  
z grupami interesu na stronie 32.

→ GRI 3.1
→ GRI 3.2
→ GRI 3.3
→ GRI 3.5
→ GRI 3.6
→ GRI 3.7
→ GRI 3.8
→ GRI 3.9
→ GRI 3.10
→ GRI 3.11

obszarach nie przebiegały prace 
wydobywcze, dlatego niniejszy Raport 
zawiera wyłącznie dane i informacje,  
które były dostępne za rok 2011 oraz które 
są istotne dla celów Raportu. W grudniu 
2011 NWR KARBONIA rozpoczęła budowę 
kopalni Dębieńsko w miejscowości 
Czerwionka-Leszczyny oraz remonty 
starych budynków górniczych 
na powierzchni. Otwarcie i uruchomienie 
kopalni Dębieńsko do roku 2017, kiedy to 
zaplanowano rozpoczęcie wydobycia, 
oznacza łączną inwestycję w wysokości 
411 mln EUR.

Granice i limity sprawozdawczości  
w raporcie określa samodzielność  
Grupy NWR w zapewnianiu jej głównych 
działalności, tzn. produkcji sprzedaży 
węgla kamiennego oraz produkcji 
i sprzedaży koksu. Dane o pracownikach 
firm dostawczych pracujących  
w koplaniach2 ( 4 532 na dzień 31. 12. 2011) 
są w Raporcie tak samo kompletne,  
jak wszelkie istotne fakty o naszych 
zatrudnionych. Dalszy outsourcing nie  
ma znaczenia. Aktualny reporting zawiera 
całą produkcję Grupy NWR oraz jej wpływ 
środowiskowy i społeczny.

Dane sprawozdania 
W części ekonomicznej dane sprawozdania 
są skonsolidowane na poziomie NWR. 
Raport zawiera tylko podstawowe dane 
ekonomiczne, z tym że zbiorcze 
ekonomiczne i finansowe informacje są 
zawarte w Sprawozdaniu rocznym NWR 
2011.

Wskaźniki środowiskowe i społeczne  
są zawsze podawane na poziomie 
pojedynczych spółek - córek (OKD, OKK, 
NWR KARBONIA), gdyż interpretacja 
wpływu w tych dziedzinach wynikająca 
z faktu włączenia się interesariuszy 
i wymaga lokalnego kontekstu.

Dane będące przedmiotem sprawozdania 
obejmują wszelkie działalności, które 
odbywają się na bieżąco i powiązane są 
z przedmiotem działalności gospodarczej 
NWR. Działalność związana z rozwojem 
NWR w Polsce oraz planowane badanie  

Niniejszy Raport  
o zrównoważonym rozwoju 
(dalej „Raport“) opisuje 
konsekwencje i korzyści 
działalności Grupy NWR  
w dziedzinie ekonomicznej, 
środowiskowej i społecznej 
za rok kalendarzowy 2011. 
Chodzi o strategiczny 
dokument, który uzupełnia 
i poszerza Sprawozdanie 
roczne NWR 2011 i jest 
przeznaczony przede 
wszystkim dla kluczowych 
interesariuszy1 Grupy.



Stały dialog w sposób istotny pomaga definiować 
dziedziny, które są przez interesariuszy uważane  
za najważniejsze. Spółka w tych dziedzinach 
określa kluczowe wskaźniki pomocne w badaniu  
i zarządzaniu przyszłym rozwojem.

Nasze podejście

New World Resources
Raport zrównoważonego rozwoju 
2011

Liczba priorytetowych dziedzin  
zrównoważonego rozwoju

Stały dialog w sposób istotny pomaga definiować 
dziedziny, które są przez interesariuszy uważane  
za najważniejsze. Spółka określa w tych dziedzinach 
kluczowe wskaźniki pomocne w badaniu  
i zarządzaniu przyszłym rozwojem.

Odbyła się zmiana miejsca 
rejestracji New World 
Resources Plc na Wielką 
Brytanię

Wskutek przekształceń 
w Komisji ds. zdrowia, 
bezpieczeństwa  
i środowiska naturalnego 
powstała Komisja ds. 
bezpieczeństwa, zdrowia  
i zrównoważonego rozwoju.

Zdefiniowanych zostało 
10 zasad zrównoważonego 
rozwoju Grupy NWR

NWR zatwierdziła zasady 
uczciwego prowadzenia 
biznesu, które zostały 
zaimplementowane przez 
wszystkie spółki zależne

Spółka OKD uplasowała  
się na drugim miejscu  
w kategorii Miejsce Pracy 
Przyszłości w prestiżowym 
konkursie Odpowiedzialna 
firma TOP w roku 2011 
(Republika Czeska)

Ważne wydarzenia

Fot.: Nowa lampa osobista T 1005.1. Lampy 
osobiste zakupiono dla pracowników kopalni 
OKD w ramach programu SAFETY 2010. 
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maksymalizację zwrotu inwestycji  
w najnowocześniejsze technologie, 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia (BHP).

Program jest zorientowany na pięć 
głównych obszarów:
» Ludzie (People)
» Efektywność (Efficiency)
» Zasoby węgła (Reserves)
» Bezpieczeństwo pracy  (Safety)
» Przewidywalność  (Predictability)

→ GRI 1.2

Strategia
zrównoważonego rozwoju 

Grupa NWR podkreśla zrównoważony 
rozwój, który tworzy integralną część jej 
strategii biznesowej. Uwaga poświęcana 
zrównoważonemu rozwojowi oraz starania 
o wypełnienie jego istoty umożliwia  
Spółce utrzymanie zgody społeczeństwa 
na wydobycie węgla i produkcję koksu  
(ang. „social licence to operate“). Badanie 
i ocena konsekwencji wydobycia węgla 
i produkcji koksu prowadzą tym samym 
do celowego i skutecznego ukierunkowania 
działań tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Grupa NWR jest świadoma tego, że jej 
długofalowy sukces w dużym stopniu 
zależy od szerszego wsparcia społeczeństwa 
dla działań Grupy. Dlatego dąży do:

»  zrównoważonego i odpowiedzialnego 
gospodarowania źródłami naturalnymi, 
które są wydobywane i poddawane 
obróbce,

»  minimalizacji konsekwencji jej 
działalności na środowisko naturalne 
zarówno przy planowaniu wydobycia 
węgla i produkcji koksu oraz przy ich 
realizacji, jak i po ich zakończeniu,

»  tworzenia miejsc pracy i innych korzyści 
dla społeczności lokalnej, co wykracza 
poza ramy obowiązków wynikających 
z przepisów prawnych danego kraju.

Dzięki otwartej komunikacji na temat 
naszych celów, planów i monitoringu 
konsekwencji naszej działalności Grupa 
NWR staje się niezawodnym partnerem  
nie tylko dla swoich interesariuszy.

Zasady zrównoważonego rozwoju  
Grupy NWR

Priorytety
1. Zwiększanie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w pracy (BHP)
Wydobycie głębinowe oraz obróbka  
węgla kamiennego przynosi nieuchronnie 
pewne ryzyko. Naturalne ryzyko wynikające 
z warunków geologicznych oraz praw natury 
będzie istnieć zawsze. Tony wydobytego 

węgla ani wyniki gospodarcze nigdy nie 
zrekompensują wartości związanych ze 
zdrowiem i życiem ludzkim. Bezpieczeństwo 
w eksploatacji jest dla Grupy NWR zawsze 
na pierwszym miejscu.

2. Pozyskiwanie i utrzymanie zdolnych 
pracowników
Kwalifikowani i zmotywowani pracownicy 
to kluczowy element, bez którego 
działalność Grupy nie byłaby możliwa.  
Jej celem jest rozwój istniejącej siły 
roboczej i współtworzenie warunków dla 
rozwoju potrzebnej wiedzy branżowej oraz 
zdolności i umiejętności pracowników.

3. Dialog i wzmacnianie partnerstwa 
z naszymi interesariuszami
Grupa NWR szanuje swoich interesariuszy 
i zamierza nadal rozwijać dialog z nimi.  
W związku z tym współpracujemy 
z organami nadzorczymi 
i za pośrednictwem stowarzyszeń 
branżowych bierzemy udział w tworzeniu 
przepisów prawnych. Grupa chce 
utrzymywać i nadal doskonalić relacje  
ze społecznością w regionach, w których 
działa, i tworzyć w ten sposób przesłanki 
dla obustronnie korzystnego układu 
na przyszłość. 

4. Badanie wpływu działań Grupy 
na środowisko naturalne 
Mierzenie wpływów Grupy na środowisko 
naturalne umożliwia minimalizację 
negatywnych konsekwencji jej działalności. 
Dialog z interesariuszami zapewnia,  
że niwelowanie konsekwencji działania 
Grupy przebiega zgodnie z ich 
preferencjami (gminy, miejscowa ludność, 
państwo i urzędy lokalne).

5. Sprawozdanie dotyczące  
zrównoważonego rozwoju
Mierzenie konsekwencji działania Grupy  
w zakresie niefinansowym wraz 
z określeniem celów i ich regularnej oceny 
umożliwia efektywne zarządzanie 
działalnością i osiąganie poprawy  
w aspekcie długofalowym. Stosowanie 
metodyki GRI umożliwia śledzenie jakości 
procesów raportowania oraz jakości relacji 
z interesariuszami Grupy NWR.

Zasady działalności biznesowej
6. Rozwijanie aktualnych zasobów węgla
W aspekcie długofalowym Grupa dąży 
do udostępniania kolejnych zasobów węgla 
w działających kopalniach w celu 
przedłużenia żywotności czynnych kopalni.

7. Inwestycje w technologie
Bieżące inwestycje we współczesne 
technologie umożliwiają obniżanie kosztów, 
zwiększenie skuteczności oraz udostępnianie 
nowych zasobów węgla na większych 
głębokościach i w trudniejszych warunkach 
geologicznych, jak również zapewnienie 
większego bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BHP) pracowników Grupy.

8. Management kosztów
Stosowanie najnowocześniejszych 
technologii umożliwia skuteczne 
zarządzanie kosztami i wydajnością.

9. Utrzymanie silnej pozycji finansowej 
Silna pozycja finansowa jest ważna dla 
realizacji zrównoważonego rozwoju Spółki, 
umożliwia utrzymanie atrakcyjności dla 
potencjalnych inwestorów, realizację 
zamiarów inwestycyjnych oraz, co równie 
ważne,  bardziej wyraźny udział miejscowej 
ludności w rozwoju firmy.

10. Śledzenie i rozwijanie nowych  
okazji umożliwiających wzrost Grupy 
(fuzje i akwizycje)
NWR aktywnie śledzi i ocenia nowe 
możliwości  wzrostu, przede wszystkim  
w Europie Środkowej. Silna baza finansowa 
umożliwia elastyczną reakcję na rozwój  
w regionie i jednoczesne utrzymywanie 
kompleksowego podejścia do akwizycji.

Strategia zrównoważonego rozwoju 
została zaimplementowana przez 
wszystkie spółki – córki.

Inicjatywy strategiczne
W OKD  wdrożony jest program 
PERSPektywa 2015 („PERSP 2015“)1, który 
jest kontynuacją zakończonego sukcesem 
Programu Optymalizacji Produktywności 
(„POP 2010“). Głównym celem programu 
PERSP 2015 jest wzmocnienie 
konkurencyjności spółki NWR poprzez 

→ GRI 1.2

1  Obszary priorytetowe są tematami wymienianymi przez naszych kluczowych interesariuszy, szczegóły patrz strona 25.

ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻENIA NASZEJ DZIAŁALNOŚCI 

UZYSKANIE I UTRZYMANIE ZGODY SPOŁECZNEJ NA WYDOBYCIE 

CORPORATE GOVERNANCE NASI LUDZIE ŚRODOWISKO NATURALNE SPOŁECZNOŚĆ

ZASADY

FILARY

OBSZARY PRIORYTETOWE – ASPEKTY GRI1

RAPORTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

BYCIE ODPOWIEDZIALNYM PARTNEREM

»  Bioróżnorodność
»  Emisja, ścieki, odpady
»  Energia

»  Dialog i wzmacnianie 
partnerstwa z naszymi 
interesariuszami

»  Stosunki między 
pracownikami  
a managementem

»  Korupcja

»  Zwiększanie 
bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w pracy 

»  Pozyskiwanie  
i utrzymywanie zdolnych 
pracowników

»  Śledzenie i rozwijanie 
nowych okazji  
do wzrostu Grupy

» BHP
»  Zatrudnienie 
»  Wyniki ekonomiczne
»  Obecność na rynku

» Śledzenie wpływu działań 
Grupy na środowisko 
naturalne

»  Inwestycje w technologie

» Zarządzanie kosztami
»  Rozwijanie aktualnych 

zasobów węgla 
»  Utrzymanie silnej pozycji 

finansowej

» Społeczność  
(np. przestrzeganie praw  
społeczności w związku  
z operacjami wydobywczymi  
i produkcyjnymi )

»  Obecność na rynku
 »  Wyniki ekonomiczne

Na poziomie OKK został w roku 2010 
zakończony Program Optymalizacji 
Koksowni 2010 („COP 2010“). W ramach 
tego programu cała eksploatacja została 
skoncentrowana w zakładzie 
koksowniczym „Svoboda“. Została 
zbudowana nowa bateria koksownicza  
nr 10, spełniająca najbardziej surowe 
wymagania ekologiczne, zaś baterię 
koksującą nr 8 poddano remontowi 
generalnemu.

W OKD i OKK jest od roku 2009 
kontynuowany Continuous Improvement 
Programme; „CIP“, który motywuje 
pracowników do zgłaszania projektów 
racjonalizatorskich i w ten sposób 
wzmacnia poczucie przynależności 
pracowników do działań Spółki.

1 Więcej informacji na http:// 
www.newworldresources.eu/pl/dzialalnosc/
czynnych-kopaln/program-optymalizacji
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→ GRI 4.2
→ GRI 4.3
→ GRI 4.4
→ GRI 4.5 
→ GRI 4.6
→ GRI 4.9Struktura managementu 

zrównoważonego rozwoju

Jako że spółka jest zarejestrowana  
w Wielkiej Brytanii i w związku z tym, że jej 
akcje są notowane na giełdach w Wielkiej 
Brytanii, Republice Czeskiej i Polsce, NWR 
przyjęła odpowiedni system zarządzania 
(Corporate Governance). Zarząd przyjął 
reguły Corporate Governance1 oparte 
przede wszystkim na brytyjskim kodeksie 
(UK Corporate Governance Code 2010), 
który jest zgodny z podstawowymi 
zasadami analogicznych dokumentów  
w Holandii, Republice Czeskiej i Polsce.

W porównaniu z dwupoziomowym systemem 
zarząd - rada nadzorcza, przyjętym  
w Europie kontynentalnej, w NWR działa 
jednostopniowy (jednopoziomowy) system 
zarządzania, w którym uprawnienia do 
podejmowania decyzji oraz kontrolne ma 
Zarząd. W NWR Zarząd składa się 
z dyrektorów wykonawczych 
i niewykonawczych, na czele których stoi 
prezes. Na dzień 31.12.2011 r. Zarząd NWR 
miał 13 członków, z których trzech pełniło 
funkcje dyrektorów wykonawczych, zaś 
pięciu było niezależnymi2 dyrektorami 
niewykonawczymi. Niezależni dyrektorzy 
niewykonawczy biorą udział w rozwijaniu 
strategii NWR i kontrolują pracę dyrektorów 
wykonawczych oraz managementu Grupy3.

W celu lepszego korzystania z uprawnień, 
Zarząd NWR utworzył sześć komitetów 
do spraw poszczególnych obszarów 
kluczowych.

Komitet ds. bezpieczeństwa, zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju (dalej jako 
„Komitet“) 
Komitet powstał w wyniku przekształceń  
w  Komitecie ds. bezpieczeństwa, zdrowia 
i środowiska naturalnego. Jego zadaniem 
jest wspieranie Zarządu informacjami przy 
podejmowaniu decyzji w sprawach 
odpowiedzialności społecznej z akcentem 
na ryzyko związane z bezpieczeństwem, 
zdrowiem i środowiskiem naturalnym  
w działaniach Grupy NWR. Komitet poza 
tym dba o zgodność z krajowymi 
przepisami prawnymi w regionach prac 
wydobywczych i śledzi istotne globalne 
trendy w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Komitet został ustanowiony 

na szczeblu NWR. W zakresie ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym decyzje 
Komisji mają bezpośredni wpływ na reguły 
i normy, funkcjonujące w całej Grupie.

Spółka NWR stosuje zasadę polegającą 
na przejmowaniu przyjętych reguł i norm 
przez pojedyncze spółki zależne i ich 
implikacje do firmowych przepisów 
wewnętrznych. Reguły lub normy 
przyjmowane przez NWR stają się 
obowiązujące dla całej Grupy NWR wraz  
ze spółkami zależnymi. Zostaną 
implementowane do ich wytycznych 
z uwzględnieniem lokalnych przepisów 
prawnych. Powyższa zasada jest 
wymieniana we wstępie do każdego 
przyjętego dokumentu. Zwyczaj ten 
dotyczy również wymogów kwalifikacyjnych 
i fachowych dotyczących członków 
zarządów4 spółek zależnych zgodnie 
z regułami Corporate Governance (bod 6) 
obowiązującymi w spółce NWR.

Relacje kierownictwa z pracownikami 
i akcjonariuszami5

Postępowanie managementu i pracowników 
Spółki NWR reguluje Kodeks Etyki NWR oraz 
wewnętrzne przepisy spółek zależnych. Ich 
integralną częścią jest procedura 
powiadamiania o nieuczciwych praktykach 
(„whistleblower procedure“)6, która 
umożliwia pracownikom przekazywanie 
swoich obaw związanych z postępowaniem 
NWR, jej przedstawicieli i pracowników 
bezpośrednio do Zarządu NWR, 
odpowiedniego niezależnego członka 
Zarządu lub do wyznaczonego 
przedstawiciela spółki odpowiedzialnego 
za sprawy etyki.

Akcjonariusze NWR realizują zalecenia 
dotyczące zarządzania oraz strategicznego 
ukierunkowania Spółki w sprawach 
ekonomicznych, środowiskowych 
i spoecznych za pośrednictwem najwyższego 
organu Corporate Governance NWR.

Pracownicy spółek zależnych realizują 
swoje zalecenia za pośrednictwem 
związków (w OKD działają 3 organizacje 
związkowe, w HBZS i OKK po 1, patrz 
strona 45) oraz ich udziału w Komitetach. 

1 Pełne brzmienie zasad Corporate Governance 
spółki NWR jest dostępne na  
http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/polityki-spolki

2 Zarząd NWR podejmuje decyzje  
o niezależności danego dyrektora na podstawie 
kryteriów zawartych w dokumencie  
Reguły Corporate Governance, punkt 6.4  
(patrz http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/polityki-spolki).

3 Struktura organizacyjna spółek zależnych jest 
podana w załączniku na stronach 106–107.

4 Skład zarządów i rad nadzorczych spółek 
zależnych podany jest w załączniku na 
stronach 106–107.

5 Opis relacji z interesariuszami jest zawarty  
w Sprawozdaniu rocznym NWR 2011, strona 81.

6 Więcej informacji o „whistleblower procedure“ 
w Etycznym Kodeksie NWR (w języku 
angielskim), Annex: Whistleblower Procedure, 
http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/polityki-spolki

→ GRI 4.1
→ GRI 4.4
→ GRI 4.8
→ GRI 4.9
→ GRI DMA LA 

Bezpieczeństwo 
i ochrona zdrowia  
w pracy

Zarząd 
NWR

Komitet ds. audytu  
i zarządzania ryzykiem 

Komitet ds.  
wynagrodzeń

Komitet ds. finansów  
i inwestycji

Komitet ds. 
bezpieczeństwa, zdrowia  

i zrównoważonego  
rozwoju

Komitet ds.  
nieruchomości 

Komitet ds.  
nominacji

Chodzi szczególnie o udział w Komisji  
ds. odszkodowań i zmiany zaszeregowania 
oraz w Komisji ds. BHP na szczeblu OKD, 
gdzie pracownicy pełnią funkcję 
zakładowego inspektora ds. 
bezpieczeństwa pracy („ZIBP“). Związki 
zawodowe mają swojego przedstawiciela 
również w Komitecie ds. audytu 
wewnętrznego OKD i zgodnie z ustawą 
także w radzie nadzorczej OKD i OKK. 
Wynik działań związkowych przejawia się 
przede wszystkim w umowach zbiorowych 
i ich aneksach. Aktualnie obowiązują 
umowy zbiorowe za okres 2010–2012.

Do doręczania skarg i wniosków w ramach 
Kodeksu Etycznego OKD i OKK służą  
tzw. skrzynki zaufania usytuowane w 
recepcji Dyrekcji OKD oraz na portierniach 
poszczególnych kopalni. Wnioski można 
doręczać w postaci papierowej  
do skrzynek zaufania, elektronicznie, 
telefonicznie lub listownie na adresy 
podane w odpowiednich kodeksach7  
(zwykle sekretarz spółki, manager  
ds. bezpieczeństwa lub dział prawny).

Wyniki produkcyjne i zasady 
wynagradzania 
Wydajność Grupy w dziedzinie 
ekonomicznej, środowiskowej i społecznej 
jest poddawana ocenie na regularnych 
zebraniach Zarządu, które odbyły się  
w roku 2011 łącznie osiem razy. Ryzyko 
śledzi, monitoruje i ocenia Komitet  
ds. audytu i zarządzania ryzykiem, który 
również zaleca Zarządowi stosowne 
przeciwdziałania. W związku z tym,  
że NWR poświęca dużą uwagę ryzykom 
związanym z bezpieczeństwem, zdrowiem 
oraz środowiskiem, zostały one przekazane 
do agendy samodzielnego Komitetu  
ds. bezpieczeństwa, zdrowia oraz 
zrównoważonego rozwoju. Identyfikacja 
ryzyk oraz przyjęte środki zaradcze –  
patrz strona 34.

Zasady wynagradzania zawarte są  
w Zasadach wynagradzania8 opracowanych 
przez Spółkę. Zasady te jednocześnie 
opisują warunki wynagradzania senior 
managementu oraz kluczowych 
pracowników Spółki przez co tworzą  

7 Kodeksy etyczne spółek/ firm córek są 
publikowane na stronach internetowych http://
www.okd.cz/pl/o-nas/profil-spolki/kodeks-
etyczny/ oraz http://www.koksovny.cz/pl/o-nas/
profil-spolki/eticky-kodex-2011

8 Więcej informacji o Zasadach wynagradzania  
w Raporcie Rocznym i Sprawozdaniu 
Finansowym 2011, strona 94.

Zarząd i Senior Management

Imię Zarząd  NWR Starsza kadra menedżerska NWR

Mike Salamon Prezes zarządu Prezes zarządu

Klaus-Dieter Beck Wykonawczy członek zarządu Dyrektor wykonawczy

Marek Jelínek Wykonawczy członek zarządu Dyrektor wykonawczy i dyrektor finansowy

Ján Fabián – Dyrektor operacyjny

Zdeněk Bakala Wiceprezes i zależny dyrektor niewykonawczy –

Peter Kadas Wiceprezes i zależny dyrektor niewykonawczy –

Hans Jürgen Mende Zależny dyrektor niewykonawczy –

Pavel Telička Zależny dyrektor niewykonawczy –

Kostyantin Zhevago Zależny dyrektor niewykonawczy –

Bessel Kok Starszy dyrektor niezależny –

Steven Schuit Dyrektor niezależny –

Paul Everard Dyrektor niezależny –

Barry Rourke Dyrektor niezależny –

Hans-Jörg Rudloff Dyrektor niezależny –

Uwaga: Aktualny skład jest dostępny na http://www.newworldresources.eu/pl/lad-korporacyjny/board-management/senior-management. Skład Zarządu, życiorysy jego członków 
oraz informacje o zebraniach Zarządu są dostępne w Sprawozdaniu rocznym (NWR Annual Reports and Accounts 2011) NWR 2011 na stronach 62–72.

ramy dla pracy Zarządu i Komitetu  
ds. wynagradzania. Zasady wynagradzania 
zostały przyjęte przez Zarząd 8 kwietnia 
2011 roku i weszły w życie z dniem  
6 maja 2011 roku. Uwzględniają osiągnięcia 
celów finansowych i niefinansowych wraz 
ze zrównoważonym rozwojem.

Na szczeblu spółek zależnych wyniki 
produkcyjne oceniane są podczas 
regularnych narad kierownictwa  
(OKD: raz na 2 tygodnie, OKK: raz w tygodniu). 
Lista zadań jest częścią protokołów 
z narad kierownictwa, które należą 
do kompetencji sekretarza spółki OKD. 
Management jest poddawany ocenie 
na regularnych zebraniach kwartalnych 
Zarządu OKD.
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Wynagradzanie managementu spółek 
zależnych oparte jest na rocznych planach 
indywidualnych (plan, oczekiwania, 
rzeczywistość) każdego członka 
kierownictwa, gdzie wyznaczane są cele  
w dziedzinie ekonomicznej, środowiskowej 
i społecznej wraz z określeniem celów 
personalnych zgodnie z odpowiedzialnością 
każdego członka kierownictwa.

Określenie treści 
Raportu 

Obszar Priorytetowy - aspekt GRI  
(obawy akcjonariuszy/interesariuszy) Interesariusz Szybka reakcja

Wyniki ekonomiczne  
(obawa przed złymi wynikami  
finansowymi Grupy)

Pracownicy, społeczność lokalna,  
inwestorzy, państwo oraz lokalny  
samorząd, szkoły

Wszystkie działania opisane w niniejszym Raporcie oraz w Sprawozdaniu Rocznym  
NWR za rok 2011 prowadzą do zapewnienia stabilnych finansowych wyników.

BHP (niewystarczające zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy  
pracy)

Pracownicy, społeczność lokalna,  
inwestorzy, państwo oraz lokalny 
samorząd 

Bezpieczeństwo pracowników jest kluczowym priorytetem1 ujętym w strategii 
biznesowej Grupy.

Zatrudnienie
(obawy przed utratą zatrudnienia)

Zatrudnieni pracownicy, państwo  
oraz lokalny samorząd, społeczność  
lokalna, szkoły

Polityką Grupy jest utrzymanie stałej liczby zatrudnionych oraz uczestniczenie  
w kształceniu nowych pracowników2.

Obecność na rynku  
(zakończenie działań Grupy w regionie)

Społeczność lokalna, zatrudnieni, 
inwestorzy, szkoły

Organiczny wzrost jest w długofalowej perspektywie jednym z celów strategii 
działalności gospodarczej Grupy.

Stosunki między zatrudnionymi  
i kierownictwem (nieprzestrzeganie  
praw pracowniczych)

Zatrudnieni/pracownicy,
państwo oraz lokalny samorząd

Sprawy pracownicze i związków zawodowych w Rep.Czeskiej regulowane są przede 
wszystkim Kodeksem pracy. Wiele działań i akcji dobroczynnych jest świadczonych 
ponad obowiązkowe ramy określane ustawą. 

Energia (energochłonność) Państwo oraz lokalny samorząd,  
inwestorzy, pracownicy

Energochłonność jest obniżana za pomocą inwestycji w infrastrukturę oraz 
współczesnych technologii (programy PERSP 2015 i CIP).

Emisja, ścieki, odpady  
(zanieczyszczenie powietrza, wód  
i krajobrazu)

Państwo i lokalny samorząd,  
społeczność lokalna, inwestorzy,  
pracownicy

Na szczeblu pojedynczych zakładów Grupy wykonywany jest ciągły monitoring 
środowiskowy. Jego wyniki są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazywane 
odpowiednim urzędom; w postaci zbiorczej zawarte są w niniejszym Raporcie.

Społeczność lokalna (nieprzestrzeganie  
praw miejscowej ludności dot. prac 
wydobywczych i produkcyjnych)

Społeczność lokalna, pracownicy,
państwo oraz lokalny samorząd,  
inwestorzy

NWR jako spółka będąca w publicznym obrocie na trzech europejskich giełdach 
przestrzega ustaw i działa tak, aby jej dobre imię nie doznało uszczerbku.

Społeczność lokalna (ograniczenie  
czynności dot. wsparcia miejscowej  
ludności, np. działania Fundacji OKD)

Społeczność lokalna, pracownicy,
państwo oraz lokalny samorząd,  
inwestorzy

OKD zobowiązała się publicznie do przekazywania każdego roku 1 procentu zysku 
brutto Fundacji OKD; cała Grupa tradycyjnie wspiera sport, kulturę i utrzymywanie 
tradycji górniczych.

Korupcja (korupcja) Inwestorzy, pracownicy, szkoły Grupa przyjęła i konsekwentnie przestrzega zasady Kodeksu Etycznego. Pod koniec 
roku 2011 przyjęto Zasady uczciwego biznesu

Bioróżnorodność
(obawa o nieodwracalne naruszenie  
środowiska naturalnego) 

Społeczność lokalna, państwo  
oraz lokalny samorząd i szkoły

Grupa w ramach strategii swojej działalności zobowiązuje się do minimalizacji 
konsekwencji swojej działalności na środowisko naturalne ponad ramy ustawy3. 
W warunkach RCz niwelowanie negatywnych konsekwencji działalności górniczej 
(rekultywacja) jest określona ustawą nr 44/1988 Sb.4 (czeskiego Dz.U.).

1 Więcej patrz rozdział Bezpieczeństwo na stronie 46.
2 patrz rozdział Szkolenia i kształcenie w części Nasi ludzie (strona 53) oraz Kształcenie w części Społeczność lokalna (strony 90–91).
3 Np. Dinopark na rekultywowanym obszarze, patrz studium przypadku na stronie 59.
4 Zgodnie z ustawą nr 44/1988 o ochronie i wykorzystaniu bogactwa mineralnego („ustawa górnicza“) organizacje górnicze są zobowiązane do opracowania tzw. Zbiorczego planu 

ozdrowienia /sanacji i rekultywacji zawsze na okres 5 lat z aktualizacją co roku.

Grupa NWR dąży do dzielenia się ze swoimi 
akcjonariuszami wiedzą o ryzykach i szansach 
prowadzonej działalności. Dzięki dyskusjom  
z akcjonariuszami i analizom poznano 
priorytetowe obszary (aspekty GRI), 
poszczególne wskaźniki i cele (patrz Scorecard 
na stronach 14–15), które będą celem Grupy  
i będzie się dążyć do ich stopniowej poprawy.

Grupa przyjmuje trzy zobowiązania:

»  definiowanie w mierzalnych wskaźnikach 
długofalowych celów zrównoważonego 
rozwoju NWR – patrz Scorecard strony 
14–15

»  dokładne informowanie o priorytetowych 
obszarach tak, aby było jasne, co robi 
Grupa NWR dla minimalizacji ryzyka 
wymienianego przez akcjonariuszy oraz

»  zapewnianie maksymalnej 
transparentności i dostępności danych 
dotyczących jej działalności.

Opis wymienionych obszarów opracowano 
zarówno w formie ujęcia samych 
wskaźników GRI, jak i określono 
szczegółowość opracowania tych obszarów 
wraz z opracowaniem niektórych tematów 
wykraczających poza ramy GRI.

Przy określaniu priorytetowych obszarów 
brane są pod uwagę nie tylko konsekwencje 
finansowe (lub koszty i korzyści) 
pojedynczych działań ze strony spółek 
zależnych, ale przede wszystkim 
konsekwencje oraz korzyści dla 
akcjonariuszy w zakresie ekonomicznym, 
środowiskowym i społecznym.

Zatwierdzone priorytetowe obszary są 
również ujęte w badanym ryzyku oraz 
okazjach (patrz strona 34 oraz Sprawozdanie 
Roczne NWR za rok 2011, strony 24–27). 
Celem Grupy jest minimalizacja ryzyk oraz 
dalsze rozwijanie konkretnych szans 
pożytecznych dla akcjonariuszy i Grupy NWR.

Tabelka przedstawiona poniżej ilustruje 
obszary priorytetowe (aspekty definiowane 
według GRI, kolejność według znaczenia 
od najważniejszego), które są w centrum 
zainteresowania konkretnych akcjonariuszy1.

→ GRI 1.2
→ GRI 4.17
→ GRI SO1
→ GRI MM6

→ GRI 4.9

Wynagradzanie członków zarządu spółek 
zależnych podlega decyzjom jedynego 
akcjonariusza, tzn. NWR NV, i jest /zależne 
od realizacji powierzonych zadań oraz 
regularnej oceny zawartej we wnioskach 
z walnego zgromadzenia9.

Konflikt interesów
Konflikt interesów w przypadku NWR jest 
ujęty w punktach 90 i 94 Statutu10 oraz  
w art. 8.14 regułach Corporate Governance.

W spółkach zależnych zapobiega się 
konfliktom interesów poprzez specjalny 
aneks do każdej umowy menedżerskiej  
lub umowy o pracę oraz w poprzez 
oświadczenie pracownika.

Więcej informacji o strukturze zarządzania 
NWR znajduje się w Sprawozdaniu 
Rocznym NWR 2011 na stronach 60–83.

1 Znaczenie poszczególnych obszarów 
priorytetowych zostało określone za pomocą 
ważonej analizy matrycowej w połączeniu  
z ciągłą komunikacją z interesariuszami.

9 Protokoły z walnych zgromadzeń  
(w języku angielskim) są publikowane 
regularnie na stronie internetowej NWR: 
http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/spotkania-akcjonariuszy

10 Statut jest dostępny w języku angielskim pod 
adresem: http://www.newworldresources.eu/ 
nwrplc/uploads/dlibrary/documents/
AoA_110804_web_n1.pdf

Wieże wydobywcze kopalni Darkov, drugiej największej kopalni w zagłębiu ostrawsko-karwińskim.

Struktura kierowania 
zrównoważonym rozwojem
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Etyka  
i społeczeństwo

Przestrzeganie zasad etyki i praw człowieka
Reguły przestrzegania zasad etyki i praw 
człowieka są w NWR ujęte w Kodeksie 
Etycznym i Handlowym1 (dalej jako 
„Kodeks etyczny“), który jest wdrożony 
do wewnętrznych przepisów w ramach 
całej Grupy. Celem takich uregulowań 
jest tworzenie długofalowych wartości 
za pośrednictwem podstawowych działań 
całej Grupy, tzn. badań, rozwoju, produkcji 
oraz konwersji źródeł naturalnych. Kodeks 
Etyczny NWR oparty jest na następujących 
wartościach podstawowych:

Przestrzeganie praw człowieka
NWR w pełni zgadza się z zasadami 
ujętymi w Deklaracji praw człowieka ONZ. 
Spółka również przestrzega podstawowych 
praw pracowników, podwykonawców oraz 
lokalnej społeczności wszędzie tam, gdzie 
jest prowadzona jej działalność. NWR jest 
spółką otwartą, z zasady odrzucającą 
dyskryminację pod względem płci, wieku, 
stanu cywilnego, pochodzenia rasowego, 
koloru skóry, orientacji seksualnej, 
niepełnosprawności, narodowości, 
przekonań politycznych czy przynależności 
religijnej i nie toleruje jakiejkolwiek formy 
molestowania lub znęcania się fizycznego.

Dobre warunki pracy oraz bezpieczeństwo
NWR zobowiązuje się do zapewnienia 
pracownikom najwyższych standardów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
pracy (bhp). Dlatego rozwija i wdraża 
systemy zarządzania, które odpowiadają 
najwyższym światowym standardom 
i jednocześnie spełniają wymogi przepisów  
krajowych w miejscu pracy. Spółka 
szanuje swoich pracowników, inwestuje 

w ich rozwój oraz dba o sprawiedliwe 
traktowanie. Pracownicy mają 
zagwarantowane prawo do organizowania 
się w związkach zawodowych, a NWR 
zobowiązuje się z nimi współpracować.

Wyniki pracy
W stosunku do pracowników Spółka 
stosuje zasadę odpowiedzialności oraz 
wynagradzania za osiągnięte wyniki.

Uczciwa działalność biznesowa2

W swojej działalności NWR dąży 
do stworzenia sprawiedliwych relacji 
opartych na uczciwości i zaufaniu w 
stosunku do wszystkich akcjonariuszy3, 
które są zgodne z obowiązującymi ustawami 
danych państw.

Ochrona i odnowa środowiska naturalnego
Spółka ustawicznie śledzi wpływ swojej 
działalności na środowisko naturalne. 
Negatywne konsekwencje wydobycia są 
na bieżąco usuwane za pomocą szeregu 
rekultywacyjnych projektów i środków 
zaradczych, na przykład związanych 
z gospodarowaniem wodą, energią lub 
transportem. W działalności produkcyjnej 
kładzie się nacisk na minimalizację jej 
negatywnego wpływu na atmosferę.

Korupcja
Grupa NWR poszerzyła Zasady uczciwej 
działalności biznesowej ujęte w Kodeksie 
Etyki. Są one opracowane w wewnętrznych 
przepisach „Reguły uczciwej działalności 
biznesowej“, zatwierdzonych przez Zarząd 
Spółki w roku 2011 (z natychmiastowym 
trybem wykonalności). Reguły uczciwej 
działalności biznesowej są zgodne 
z ustawą Zjednoczonego Królestwa (UK) 
o zwalczaniu łapownictwa (tzw. Bribery 
Act 2010) oraz z odpowiednimi lokalnymi 
przepisami prawnymi. W spółkach 
zależnych Reguły uczciwej działalności 
biznesowej zostały zaimplementowane 
do ich wewnętrznych przepisów.

NWR nie toleruje u swoich pracowników 
oszustw ani łapownictwa w żadnej postaci. 
Pracownikowi zatrudnionemu przez Grupę 
NWR nie wolno w żadnych okolicznościach 
proponować, obiecywać, domagać się, 

→ GRI 4.8
→ GRI 4.12
→ GRI DMA SO Korupcja
→ GRI DMA SO 

Zgodność z prawem
→ GRI SO2
→ GRI SO3
→ GRI SO4

→ GRI 4.8
→ GRI 4.11
→ GRI 4.12
→ GRI 4.16
→ GRI DMA SO Polityka 

publiczna
→ GRI DMA SO Naruszanie 

zasad konkurencyjności
→ GRI DMA SO Zgoda 

z normami prawnymi
→ GRI DMA PR Komunikacja 

marketingowa
→ GRI HR4
→ GRI SO5
→ GRI SO7
→ GRI MM7
→ GRI PR6

z partnerami handlowymi, również 
nie doszło do żadnego postępowania 
sądowego w sprawie przekupstwa.

Przestrzeganie wewnętrznych przepisów 
oraz norm ustawowych
W roku 2011 przyjęto ogółem 29 wniosków 
na temat postępowania w sprawie zgłoszeń 
nieuczciwych praktyk. Po zbadaniu żaden 
z nich nie był tak poważny, aby doszło 
do zwolnienia z powodu naruszenia 
Kodeksu Etycznego lub Reguł uczciwej 
działalności biznesowej.

W ramach trybu zgłaszania nieuczciwych 
praktyk w roku 2011 był zgłoszony jeden 
przypadek seksualnego molestowania. 
Na wyraźne życzenie poszkodowanej 
przypadek był rozpatrzony w ramach spółki 
OKD bez zgłoszenia na Policję.

Zgodnie z § 55 ustawy nr 262/2006 
Dz.U. (Kodeks Pracy Republiki Czeskiej) 
o naruszeniu  w sposób szczególnie rażący 
obowiązków pracownika wynikających 
z przepisów prawnych związanych z pracą 
przez niego wykonywaną w roku 2011 
było w Republice Czeskiej zwolnionych 94 
pracowników Grupy.

Transparentność
Akcje spółki NWR są przedmiotem 
publicznego obrotu na giełdach w Londynie, 
Pradze i Warszawie. To zobowiązuje 
Spółkę do najwyższego możliwego stopnia 
transparentności, która jest ograniczona 
stosunkami handlowymi. Spółka regularnie 
publikuje wyniki finansowe, jak również 
niefinansowe. Raz w roku jest publikowane 
Sprawozdanie Roczne NWR5, opracowane 
zgodnie z zasadami IFRS (International 
Financial Reporting Standards). Raport 
o zrównoważonym rozwoju NWR jest 
opracowany zgodnie z metodyką GRI G3 
Sustainability Reporting Guidelines (2006), 
wraz GRI Mining and Metals Supplement. 
Publikowany jest raz w roku. Raporty roczne 
są uzupełniane raportami cząstkowymi. 
W zakresie komunikacji Grupa działa 
zgodnie z zaleceniami APRA (Associacion 
Public Relations Agency, www.apra.cz) oraz 
przestrzega reguł Kodeksu Etycznego PR, 
który jest każdego roku analizowany.

5  Raport Roczny i Sprawozdanie Finansowe  
NWR 2011 jest do dyspozycji w języku 
angielskim www.newworldresources.pl

6  Ustawa nr 44/1988 Dz.U. o ochronie  
i wykorzystaniu bogactwa mineralnego  
(ustawa górnicza) w późniejszym brzmieniu 
(dalej jako „ustawa górnicza“).

7  Bierne spory sądowe są to spory, w których 
NWR lub któraś z córek spółek występują  
jako strona pozwana.

1 Kodeks etyczny i handlowy w pełnym brzmieniu 
(w języku angielskim) jest dostępny na stronie: 
http://www.newworldresources.eu/pl/ 
lad-korporacyjny/polityki-spolki

2 Tematyka uczciwego biznesu została  
szczegółowo omówiona w dokumencie Zasady 
uczciwego biznesu (w języku angielskim, patrz 
http://www.newworldresources.eu/pl/ 
lad-korporacyjny/polityki-spolki).

3 Interesariusze NWR patrz strona 30.
4 Kodeksy etyczne spółek zależnych zostały 

opublikowane na stronach internetowych  
http://www.okd.cz/pl/o-nas/profil-spolki/
kodeks-etyczny/ i http://www.koksovny.cz/pl/ 
o-nas/profil-spolki/eticky-kodex-2011
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Nieusprawiedliwiona nieobecność: 90

Kara pozbawienia wolności niezwiązana  
z zatrudnieniem w Grupie: 3
Inne: 1

Liczba zwolnionych pracowników w roku 2011  
według przyczyny1

1 § 55 ustawy nr 262/2006 Dz.U. (Kodeks Pracy Republiki 
Czeskiej).

Podatki są odprowadzane do urzędów 
krajowych w miejscu działania Grupy  
(patrz strona 94).

Zasada ostrożności (artykuł 15 Zasad 
przyjętych na szczycie w Rio) NWR stosowana 
jest w taki sposób, że spółki handlowe 
i produkcyjne zarządzają i zmniejszają to 
ryzyko poprzez przestrzeganie wewnętrznych 
norm w następujących zakresach: zarządzanie 
ryzykiem handlowym, planów awaryjnych, 
reżimów technologicznych oraz procesu EIA.

Polityka publiczna, „lobbing“
Grupa NWR nie wspiera partii politycznych 
w żadnym miejscu swojej działalności. 
Grupa NWR bierze udział w zgłaszaniu 
poprawek do norm ustawowych na szczeblu 
krajowym (Republika Czeska, Polska) oraz 
międzynarodowym (UE) w formie aktywnego 
udziału w stowarzyszeniach branżowych 
i zawodowych (patrz strona 33).

W 2011 roku przedstawiciele Grupy brali 
udział w zgłaszaniu poprawek do projektu 
nowelizacji tzw. ustawy górniczej 6 (RCz) 
oraz Państwowej koncepcji energetycznej 
Republiki Czeskiej. Na szczeblu Unii 
Europejskiej były zgłaszane poprawki 
do następujących dokumentów:

»  Position Paper on Resource Efficiency
»  Consultation on a Roadmap to 

a Resource Efficient Europe

Projekty dot. zwiększania 
odpowiedzialności ekonomicznej, 
środowiskowej i społecznej 
Firmy córki w ramach Grupy włączają się 
w projekty v dziedzinie ekonomicznej, 
środowiskowej i społecznej przede  
wszystkim w miejscu ich działania,  
tj. w Kraju Morawskośląskim  
w Republice Czeskiej, ew. w województwie 
śląskim w Polsce. Niektóre z nich są 
realizowane w całej Republice Czeskiej  
(np. działalność Fundacji OKD).

NWR KARBONIA została w sposób 
dobrowolny włączona do wspierania 
projektów na szczeblu regionalnym  
w zakresie kształcenia, relacji  
ze społecznością lokalną i kultury.

przyjmować lub wyrażać zgody na przyjęcie 
jakiejkolwiek wartościowej rzeczy w celu 
wywarcia wpływu na decyzję biznesową lub 
jakąkolwiek działalność. Spółka NWR nie 
rozróżnia, czy pracownik łapówkę otrzymał, 
czy proponował. Menedżer zarządzania 
ryzykiem Grupy (Group Risk Manager) 
regularnie ocenia ryzyko dotyczące oszustw 
i przekupstwa, sporządza plany obniżenia 
ryzyka i przedstawia Komitetowi ds. 
audytu i zarządzania ryzykiem. Zgłoszone 
podejrzenia dotyczące oszustw i łapówek 
są w ramach Grupy NWR dokładnie badane 
i wyniki wraz z dowodami są, w przypadku 
przekupstwa, zgłaszane odpowiednim 
dyrektorom generalnym i zarządom.  
NWR, w zależności od stopnia naruszenia 
Reguł uczciwej działalności biznesowej, 
może zastosować środki dyscyplinarne  
lub zakończyć wszelkie stosunki określone 
w umowie. W przypadku podejrzenia 
popełnienia czynu karalnego zostaną 
powiadomione odpowiednie organy.

NWR gwarantuje, że osobie, która zgłosi  
w dobrej wierze oszustwo lub przekupstwo, 
nie grożą żadne negatywne konsekwencje. 
Podejrzenie można zgłosić osobiście, 
telefonicznie, pocztą, e-mailem lub faksem 
do swojego przełożonego, a na szczeblu 
NWR również sekretarzowi Spółki.  
Tryb zgłaszania nieuczciwych praktyk  
(tzw. whistleblower procedure) jest 
częścią Kodeksu Etyki NWR oraz kodeksów 
etycznych 4 spółek zależnych.

Z punktu widzenia ryzyka korupcji analizie 
poddano całą Grupę NWR. Integralną 
częścią zerowej tolerancji wobec oszustw 
i przekupstwa jest regularne szkolenie 
w ramach Grupy w zakresie uczciwej 
działalności gospodarczej. Grupa NWR 
zidentyfikowała kluczowych pracowników 
na trzech szczeblach zarządzania, którzy 
przejdą specjalne szkolenia. Chodzi o 364 
pracowników.

W ramach Grupy w roku 2011 nie 
stwierdzono żadnego przypadku korupcji 
ani też w stosunku do pracowników nie 
podjęto żadnych kroków. W związku 
z powyższym w roku 2011 nie było potrzeby 
zmiany ani zakończenia kontraktów 

Ważne spory prawne
Spółka NWR nie prowadziła w roku 2011 
żadnych ważnych sporów prawnych dot. 
praktyk monopolowych lub naruszania 
zasad uczciwej konkurencji.

Informację o ważnych biernych 7 sporach 
sądowych NWR toczących się w roku 2011 
są zawarte na kolejnej stronie.
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C. Sprawa sądowa z powództwa Antonína 
i Alice Macurów o zapłacenie 617 950 EUR 
jako rekompensaty szkody

»  pozew o zapłacenie kwoty 917 950 EUR  
z tytułu rekompensaty szkody 
na nieruchomościach.

D. W związku z realizacją wykupu 
wartościowych papierów udziałowych 
spółki ČMD, a. s., METALIMEX a. s., 
i OKD, a. s., zgodnie z trybem ust.§ 183 
i nast. ustawy nr 513/1991 Dz.U. Kodeks 
spółek handlowych w obowiązującym 
brzmieniu toczą się następujące 
postępowania sądowe, w których OKD, 
a. s. jest uczestnikiem postępowania:

»  Wniosek o zbadanie prawidłowości 
zapłaty za akcje OKD, a. s., pod nr 
sprawy 565 928 Cm 114/2005

»  Wniosek o zbadanie prawidłowości 
zapłaty za akcje ČMD, a. s., pod nr 
sprawy 15 Cm 138/2005 (MěS Praha).

→ GRI 4.8
→ GRI 4.12
→ GRI 4.16
→ GRI MM7
→ GRI SO5
→ GRI SO7
→ GRI SO8

A. W sprawie papierów wartościowych 
ciepłowni „Moravskoslezská teplárna“

»  pozew o rekompensatę szkody 
i o zapłacenie kwot w wysokości 
275 591 EUR oraz 585 446 EUR;

 »  pozew o rekompensatę szkody spowodo-
wanej postępowaniem w porozumieniu 
z pozwanymi w roku 1997, kiedy nabyli  
akcje za cenę kupną 33 EUR za 1 szt., z tym, 
że w publicznym projekcie umowy o kupnie 
akcji dla pozostałych akcjonariuszy cena 
kupna wynosiłaby około 65 EUR za akcję.

B. Sprawa sądowa z powództwa Antonína 
i Alice Macurów o zapłacenie 2 554 EUR 
oraz 1 452 EUR

»  pozew o zapłacenie kwot 2 554 EUR oraz 
1 452 EUR (dotyczy sporu poniżej ad 
punkt C.) z tytułu rekompensaty szkody 
za naprawę oczyszczalni wód ściekowych 
w związku ze szkodą górniczą i utraconego 
zysku z wynajmu powierzchni użytkowej.

H. Sprawa sądowa z powództwa 
Katarzyny Magdaleny Klimoszek 
o 17 345 EUR z tytułu szkody górniczej 
na nieruchomościach.

I.  Sprawa sądowa z powództwa p. Otakara 
Černego o ochronę praw dot. projektu 
racjonalizatorskiego oraz zapłacenie 
kwoty 44 204 961 EUR.

J.  Sprawa sądowa z powództwa p. Astrid 
Matúšowej o 8 786 EUR z tytułu 
szkody górniczej na nieruchomościach 
(tąpnięcie).

K.  Sprawa sądowa z powództwa Petra Siudy 
o 12 473 EUR z tytułu szkody górniczej 
na nieruchomościach (tąpnięcie).

Szczegółowa lista ważnych sporów 
sądowych jest zawarta w Sprawozdaniu 
Rocznym OKD za rok 2011 w części 
Załączniki do Bilansu księgowego.

Grupa NWR nie wypłacała w roku 2011 
żadnych większych8 kar pieniężnych ani też 

Dokumenty wewnętrzne aplikowane w Grupie NWR

NWR OKD OKK NWR KARBONIA Problematyka GRI ujęta w dokumencie Grupy NWR

Reguły Ładu Korporacyjnego Tak – – – 4.4 Mechanizmy, za pomocą których 
akcjonariusze oraz pracownicy przekazują 
zalecenia lub wskazówki najwyższemu 
organowi zarządzającemu

Kodeks Etyczny i Handlowy Tak Tak Tak Tak PR4 (informacje o produktach i usługach)

Reguły obrotu akcjami Tak Tak Tak Tak –

Reguły zarządzania ryzykiem Tak Tak1 Tak1 Tak1 PR2 (konsekwencje zdrowotne oraz 
bezpieczeństwa produktów)

Reguły uczciwej działalności gospodarczej Tak Tak Tak Tak PR6/PR7 (marketing, reklama, APRA)

Umowa zbiorowa2 Nie3 Tak Tak Nie3 LA4 (procentowy udział zatrudnionych, 
których dotyczy umowa zbiorowa

Plany i koncepcje w przypadku sytuacji nie 
dających się przewidzieć (plany awaryjne, itp.)

Tak Tak Tak Tak S01 (częściowo)

Udzielanie informacji o produktach  
(Katalog węgla/koksu)

Tak4 – – – PR2 (konsekwencje zdrowotne i bezpieczeństwa 
wyrobów) PR4 (informacje o produktach i usługach)

Komunikacja kryzysowa w przypadku 
nadzwyczajnych zdarzeń

– Tak Tak Tak S01 (częściowe)

1 Zasady zarządzania ryzykiem NWR obowiązują całą Grupę NWR
2 Jeśli jest zawarta, obowiązuje wszystkich zatrudnionych w OKD i OKK Koksovny (prócz pracowników firm dostawczych)
3 Sytuacja pracowników jest regulowana przepisami ustawy
4 Obowiązuje dla całej Grupy NWR
Uwaga: Jeśli Grupa ma przepis wewnętrzny (wytyczne, polityka, regulamin, reguły, umowy lub części umów) jest zaznaczone „Tak“.
Jeśli dana dziedzina/zakres nie jest uregulowana szczególnym przepisem i jest ujęta w ramach przepisów ogólnych, zaznaczone jest „Nie“ z uwagą.

→ GRI 2.10
→ GRI 4.8
→ GRI 4.12
→ GRI MM7
→ GRI SO8

Etyka
i społeczność lokalna

na żadną ze spółek córek Grupy nie 
nałożono sankcji niepieniężnych.

Najważniejsze otrzymane nagrody
TOP Odpowiedzialna firma 2011
Drugie miejsce dla OKD, a. s., w kategorii 
„Miejsce pracy przyszłości“ z projektem 
„Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu“.
Przyznawana przez platformę „Biznes dla 
społeczeństwa“.

CzechTOP 100
»  OKD, a. s. zajęła 1 miejsce wśród 

najbardziej podziwianych firm 2011 
w kategorii Wydobycie surowców 
mineralnych

»  OKD, a. s., zajęła 12 miejsce w kategorii 
100 najważniejszych firm RCz 2011.

Przyznaje stowarzyszenie „CzechTOP 100“.

IR Award
NWR w komunikowaniu z inwestorami 
i społeczeństwem kładzie nacisk na 
dostępność i aktualność informacji 
na temat swojej działalności. 
Potwierdzeniem tego jest nagroda dla 

Grupy NWR za Najlepszą Korporacyjną 
Stronę Internetową. Przyznaje angielska 
Spółka Relacji z Inwestorami (IR Society).

Green Frog Award
Nagroda dla NWR za kwalifikację w 
konkursie Central European Sustainability 
Report Award 2011 z raportem „6 steps 
towards corporate social responsibility“. 
Przyznaje Deloitte Hungary.

Nagroda hetmana Kraju Morawskośląskiego
Spółka OKD zajęła pierwsze miejsce 
w konkursie o Nagrodę Hetmana Kraju 
Morawskośląskiego za społeczną 
odpowiedzialność 2011 w kategorii spółek 
z zatrudnieniem większym niż 250 osób.

Złoty średnik
Tygodnik „Górnik” przyznał spółce OKD 
pierwszą nagrodę w konkursie „Złoty 
średnik” w roku 2010 w kategorii „Najlepsza 
gazeta zakładowa”. Przyznaje PR Klub, o. s.

E. Sprawa sądowa z powództwa pp. Larisy 
Gerychowej i Aleša Gerycha przeciw 
OKD, a. s., o ochronę praw osobistych 
oraz o ogólną kwotę w wysokości łącznie 
203 335 EUR jako wykorzystanie prawa 
do rekompensaty niemajątkowego 
uszczerbku w pieniądzach.

F. Sprawa sądowa z powództwa Zbigniewa 
Wacława Kolakowskiego i Věry 
Kolakowskiej przeciw OKD, a. s., z tytułu 
szkody górniczej na nieruchomościach  
w wysokości 34 763 EUR.

G. Sprawa sądowa z powództwa zboru  
Ewangelickiego Kościoła 
Czeskobraterskiego w mieście Orlova 
pana Jana Koňařa z tytułu szkody 
kopalnianej na nieruchomościach  
w wysokości około 142 334 EUR.

8  NWR ze względu na swoją wielkość definiuje 
większą karę jako karę ponad 1 miliona CZK.

Projekty dotyczące  zwiększania odpowiedzialności ekonomicznej, środowiskowej i społecznej

Firma Forma projektu 2008 2009 2010 2011 Interesariusze

OKD Dobrowolny SAFETY Zatrudnieni –

Dobrowolny Continuous Improvement Programme Zatrudnieni –

Dobrowolny POP 2010 Zatrudnieni –

Dobrowolny PERSPektywa 2015 Zatrudnieni –

Dobrowolny Akademia OKD Zatrudnieni Szkoły

Obowiązkowy1 Zbiorczy plan odbudowy i rekultywacji – Państwo + Urząd 
miasta/gminy

Dobrowolny Fundusz 
wsparcia regionu 
Frenštát

– Społeczność lokalna 
+ państwo + Urząd 
miasta/gminy

Dobrowolny Monitoring środowiska2 Zatrudnieni Urząd miasta/gminy

Dobrowolny Badanie jakości węgla Zatrudnieni Klienci

OKK Dobrowolny COP 2010 Zatrudnieni –

Fundacja  
OKD

Dobrowolny Program Dla zdrowia – Społeczność

Dobrowolny Program Dla radości – Społeczność

Dobrowolny Program Dla przyszłości – Społeczność

Dobrowolny Program Dla Europy – Społeczność

OSSB3 Dobrowolny OSSB Zatrudnieni Społeczność

1  Organizacje wydobywcze opracowują (w myśl obwieszczenia Czeskiego Urzędu Górniczego nr 242/1993 Dz. U.)  
tzw. Zbiorczy plan sanacji i rekultywacji (SPSR) na okres pięciu lat, który jest co roku aktualizowany.

2  Monitoring zapylenia, wstrząsów, wód podziemnych, gazu ziemnego, tąpnięć górniczych itp.
3  Stowarzyszenie Obywatelskie św. Barbary - Spółka OKD, a.s. zainicjowała powstanie stowarzyszenia w roku 2004  

i jednocześnie została jego członkiem założycielem. 

Wyjaśnienia:
POP 2010: Program Optymalizacji Produktywności
COP 2010: Program Optymalizacji Koksowni
PERSPektywa 2015: patrz rozdział Strategia na stronie 20
OSSB: Stowarzyszenie Obywatelskie im. św. Barbary 
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Relacje i komunikacja  
z grupami interesu 
(interesariuszami1)
Grupa NWR ma bieżący kontakt ze swoimi 
interesariuszami1. Niniejszy Raport 
o zrównoważonym rozwoju jest przede 
wszystkim przeznaczony dla kluczowych 
interesariuszy Grupy.

Grupa NWR jest w pełni świadoma 
znaczenia komunikacji z głównymi 
interesariuszami wewnętrznymi  
(np. pracownikami) i zewnętrznymi  
(np. społeczność lokalna).

Grupa NWR komunikuje się ze swoimi 
interesariuszami na szczeblu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Ciągły 
dialog w sposób istotny pomaga 
zidentyfikować obszary, które 
interesariusze uważają za najważniejsze.

1  Zainteresowane grupy są definiowane jako 
organizacje lub pojedyncze osoby, w przypadku 
których można przypuszczać, że w sposób 
istotny są pod wpływem działań, produktów 
i/lub usług danej organizacji oraz że można 
rozsądnie zakładać, że ich działania wywierają 
wpływ na zdolność organizacji do realizowania 
z powodzeniem swoich strategicznych planów 
i osiągania wyznaczonych celów.

2  Mieszkańcy miejsc, w których Grupa NWR  
wykonuje swoja działalność, gminy 
i stowarzyszenia gmin, lokalne organizacje  
non- profit itp. 

3 Stali pracownicy (reprezentowani przez związki 
zawodowe) oraz ich rodziny.

4 Podwykonawcy, wraz z pracownikami firm 
podwykonawczych.

Interesariusze

Społeczność  
lokalna2

Szkoły

Odbiorcy

Podwykonawcy4

Urzędy  
państwowe  
i samorząd  

lokalny

Inwestorzy,  
akcjonariusze, 

analitycy

Pracownicy3

→ GRI 4.14
→ GRI 4.15
→ GRI 4.16
→ GRI SO1

→ GRI 4.15
→ GRI 4.16
→ GRI SO1

Interesariusz (ułożone 
według ważności) Sposób komunikacji Częstotliwość komunikacji Odpowiedzialność

Społeczność Regularne spotkania z przedstawicielami gmin Regularnie kilka razy  
w roku

Kierownictwo spółek zależnych

Spotkania z mieszkańcami W miarę potrzeby Dział PR i komunikacji spółek zależnych  

Badania (pisemne, elektroniczne)

Strony internetowe (www.nwrgroup.eu,  
www.okd.cz, www.koksovny.cz, www.nwrkarbonia.pl, 
www.hbzs-ov.cz, www.nadaceokd.cz

Na bieżąco Dział komunikacji korporacyjnej NWR, 
dział PR i komunikacja spółek zależnych 
oraz Fundacji OKD

Obecność na spotkaniu Fundacji OKD, OSSB, i innych Na bieżąco Kierownictwo spółek zależnych oraz 
Fundacja OKD

Działalność w zakresie kształcenia 
(broszurki, ulotki, www microsite, itp.)

Na bieżąco Dział komunikacji korporacyjnej NWR, 
dział PR i komunikacji spółek zależnych

Interesariusz (ułożone 
według ważności) Sposób komunikacji Częstotliwość komunikacji Odpowiedzialność

Tabela c.d.

Zatrudnieni Związki zawodowe1 - umowa zbiorowa raz w roku Kierownictwo spółek zależnych

Przedstawiciel związków zawodowych w radzie 
nadzorczej

5 razy w roku

Wspólna komisja (np. Komisja BHP) 4 razy w roku Poziom spółek zależnych

Kodeks Etyczny Na bieżąco

Narady wewnątrz przedsiębiorstwa Na bieżąco Niższy poziom zarządzania spółek 
zależnych

Tygodnik „Górnik“ raz w tygodniu
www.ihornik.cz

Dział PR i komunikacji spółek zależnych

Gazeta związkowa „Szczęść Boże“ raz na 2 tygodnie Związki zawodowe

OKD AKTUALNIE (newsletter dla pracowników) W miarę potrzeby Dział PR i komunikacji w OKD

Intranet Na bieżąco Dział HR i PR

Tablice ścienne i wywieszki Spółki zależne

Korespondencja elektroniczna Wszyscy

Inwestorzy, 
akcjonariusze,
analitycy

Raporty o wynikach Kwartalnie, półrocznie, 
rocznie

Dział Relacji Inwestorskich 

Ogłoszenia biznesowe i ogłoszenia o cenach Kwartalnie

Walne zgromadzenie raz w roku

Spotkania z inwestorami i analitykami (roadshows) 2 razy w roku

Pozostała komunikacja
(e-mail, telefon, www.nwrgroup.eu)

Na bieżąco

Open Mine, magazyn spółki New World Resources Kwartalnie Dział komunikacji korporacyjnej NWR

Administracja 
państwowa oraz 
administracja 
gminna/miejska

Negocjacje z lokalnymi urzędami w sprawie 
postępowań dot. zezwoleń, postępowania EIA, spraw 
socjalnych, zgłaszania poprawek do ustaw, itp.

Regularne narady 
oraz spotkania ad hoc 
odpowiednich komisji, 
indywidualne spotkania, 
udział w rozmowach 
trójstronnych2

Kierownictwo spółek zależnych

Open Mine, magazyn spółki New World Resources Kwartalnie Dział komunikacji korporacyjnej NWR

Tygodnik „Górnik“ raz w tygodniu
www.ihornik.cz

Dział PR i komunikacji w OKD

Dostawcy  
włącznie 
z poddostawcami

Komunikacja oraz spotkania z pojedynczymi 
dostawcami

Na bieżąco Dział zakupów spółek zależnych

Open Mine, magazyn spółki New World Resources Kwartalnie Dział komunikacji korporacyjnej NWR

Kilenci Komunikacja działu handlowego z pojedynczymi 
klientami

Na bieżąco Dział handlowy spółek zależnych

Open Mine, magazyn spółki New World Resources Kwartalnie Dział komunikacji korporacyjnej NWR

Szkoły Regularne rozmowy/spotkania z przedstawicielami 
szkół, zlecanie projektów badawczych, targów  
pracy i inne.

Na bieżąco Kierownictwo spółek zależnych

Open Mine3, magazyn spółki New World Resources Kwartalnie Dział komunikacji korporacyjnej NWR

1  Pracownicy zatrudnieni na stałe w zakładach NWR są reprezentowani przez pięć organizacji związkowych. Dalsze informacje patrz strona 45.
2 Za pośrednictwem członkostwa w Związku Przemysłu i Transportu oraz w Związku Pracowników Przemysłu Górniczego i Naftowego
3 Magazyn Open Mine jest dystrybuowany przede wszystkim do prestiżowych czeskich i zagranicznych wyższych szkól technicznych i uniwersytetów.
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Relacje oraz komunikacja  
z grupami interesu  
(interesariuszami)

→ GRI 2.7
→ GRI 4.15

→ GRI 4.13

Inni interesariusze
Kolejnymi interesariuszami, z którymi NWR 
prowadzi rozmowy są media oraz szeroko 
pojęci specjaliści.

Członkostwo NWR w organizacjach 
branżowych
Firmy Grupy są członkami 12 organizacji 
branżowych.

Pełna lista dostępna jest  
na stronach internetowych  
http://www.newworldresources.eu/
pl/o-nas/czlonkostwa

Najważniejsze jest członkostwo  
w Związku Przemysłu i Transportu RCz  
oraz Unii Wydobywczej (patrz część 
Polityka Publiczna, „lobbing“ w rozdziale 
Etyka i Spółka na stronie 27)

Za pośrednictwem swojego przedstawiciela 
w Euromines Communication Committee 
NWR aktywnie uczestniczy w działaniu 
stowarzyszenia Euromines.

Ze względu na to, że w Polsce w ubiegłym 
roku było spółka nie prowadziła wydobycia, 
NWR KARBONIA nie jest aktualnie 
członkiem żadnej organizacji. W roku 2012 
zamierza wnioskować o członkostwo  
w Górniczej Izbie Przemysłowo – Handlowej 
(Mining Chamber of Industry and Commerce) 
(www.giph.com.pl).

Szyb kopalni DarkovKopalnia Paskov - kolejka podziemna skraca górnikom drogę do miejsca pracy.

Poniższe firmy należą do najważniejszych dostawców Grupy 

RPG RE Land, s. r. o. (Rep.Czeska) wynajem nieruchomości

Dalkia Commodities CZ, s. r. o. (Rep.Czeska) dostawa elektryczności

Dalkia Industry CZ, a. s. (Rep.Czeska) dostawy energii cieplnej, skompresowanego powietrza oraz dystrybucja 
elektryczności 

Caterpillar Inc. (USA) zespoły wydobywcze oraz transportery taśmowe 

Eickhoff Bergbautechnik GmbH (Niemcy) kombajny wydobywcze

Sandvik Mining (Szwecja) drążące zespoły kombajnowe 

dh mining system gmbh (Niemcy) zespoły drążące wiercące i kombajnowe 

FITE, a. s. (Rep.Czeska) urządzenia podprzodkowe oraz odciążenia zespołów drążących

FAZOS S.A. (Polska) zbrojenie/obudowa przodków

RYFAMA S.A. (Polska) przenośniki zgarniakowe zgrzebłowe przodków

ArcelorMittal Ostrava, a. s. (Rep.Czeska) dostawy materiałów oraz części zapasowych 

Metalimex, a. s. (Rep.Czeska) dostawy materiałów oraz części zapasowych 

Bucyrus Czech republic, a. s. (Rep.Czeska) dostawy materiałów oraz części zapasowych 

Spółki podwykonawcze, których 
pracownicy1 wykonują działalność 
górniczą, inwestycyjną i inne 
budownictwo w kopalniach OKD 
(outsourcing):

ALPEX-PBG, Sp. z o.o. (Polska)
CARBOKOV, s.r.o. (RCz)
CZ BASTAV, s. r. o. (RCz)
Pol-Alpex, s. r. o. (RCz)
POLCARBO, s. r. o. (RCz)
Společnost důlních prací, s. r. o. (RCz)
THK-ČECHPOL, s.r.o. (RCz)
TKBČ, s. r. o. (sp. z o.o.) – jednostka 
organizacyjna (RCz)
VOKD, a. s. (RCz)
WPBK-BISCZ, s.r.o. (sp. z o.o.) (RCz)

Główni klienci Grupy NWR są 
wymienieni na stronie 1 niniejszego 
Raportu oraz w Raporcie Rocznym 
i Sprawozdaniu Finansowym NWR 
2011 na stronie 5.

1 Średnia miesięczna liczba pracowników 
firm dostawczych w roku 2011 ogółem:  
4 435.
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Ryzyko oraz okazje 
do zrównoważonego 
rozwoju
NWR stara się konsekwentnie zapobiegać 
ryzyku i je minimalizować, natomiast w 
porozumieniu ze swoimi interesariuszami 
w sposób konstruktywny wykorzystuje  
nadarzające się możliwości. W związku 
z tym koncentruje się na kilku 
zagadnieniach związanych z ryzykami oraz 
szansami, które według kluczowych 
akcjonariuszy, kierownictwa i innych 
akcjonariuszy są najpoważniejsze.

Niniejszy Raport poświęca uwagę przede 
wszystkim ryzyku niefinansowemu oraz 
szansom zrównoważonego rozwoju  
NWR tak, jak zostały sformułowane  
w rozmowach z akcjonariuszami.

Informacje dotyczące zarządzania 
ryzykiem finansowym, produkcyjnym oraz 
handlowym wraz z kompletną listą są 
dostępne w Raporcie Rocznym  
i Sprawozdaniu Finansowym NWR  2011.

Ryzyko
Grupa NWR stosuje system zarządzania 
ryzykiem, który skutecznie identyfikuje 
i łagodzi jego konsekwencje dot. 
strategicznych celów działalności 
gospodarczej Grupy. Niższy (operacyjny) 
poziom ryzyka jest kontrolowany oraz 
zarządzany przez firmy córki NWR.

Za wdrożenie stosownych procesów oraz 
koordynację działań związanych 
z zarządzaniem ryzykiem w ramach Grupy 

→ GRI 1.2
→ GRI EC2
→ GRI SO1

Wybrane zagrożenia

Ryzyko i konsekwencje Środki

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
NWR wydobywa węgiel w najtrudniejszych geologicznych warunkach 
na świecie. To zobowiązuje Spółkę do traktowania bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w pracy (bhp) jako priorytet we wszystkich 
dziedzinach swojej działalności i podejmowania odpowiednich 
kroków. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może prowadzić 
do zagrożenia życia ludzi. Kolejnym zasadniczym czynnikiem w tym 
zakresie są nie dające się przewidzieć zjawiska geomechaniczne. 
Najbardziej typowym przykładem są tąpnięcia. 

»  zaostrzenie przepisów bezpieczeństwa » rozszerzenie stref 
ochronnych w kopalniach

»  instalacja nowego technicznego wyposażenia umożliwiającego 
lokalizację napięcia w skale

»  wprowadzenie bezkontaktowego śledzenia osób pracujących 
w obszarach z podwyższonym występowaniem wstrząsów 
sejsmicznych

»  analiza metod prewencji wstrząsów górniczych w współpracy 
z zagranicznymi ekspertami

Brak wykwalifikowanej siły roboczej
Jeśli spółka NWR nie zdoła pozyskać i utrzymać siły roboczej 
o odpowiednich kwalifikacjach, może to spowodować, że cele  
dotyczące wzrostu nie będą zrealizowane.

» aktywna współpraca ze szkołami w regionie
» przyznawanie stypendiów
» zatrudnianie absolwentów
» wpieranie szkolnictwa górniczego zawodowego, szkół średnich 

i wyższych

Motywacjami są: 
»  perspektywa 
»  wysokość płac
»  dodatkowe świadczenia dla pracowników OKD na podstawie 

zawartej zbiorowej umowy na lata 2010-2012.

Ryzyko w zakresie środowiska naturalnego
Działania NWR mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, 
dotyczy to przede wszystkim miejscowej ludności tam, gdzie działają 
nasze zakłady. Negatywny wpływ działalności NWR na środowisko 
naturalne oznaczają ryzyko związane z reputacją.

»  wprowadzanie nowych sposobów wydobycia
»  projekty rekultywacji na obszarze dotkniętym konsekwencjami 

działania firmy1

»  otwarta komunikacja
»  przestrzeganie potrzeb miejscowej ludności w dotkniętych 

obszarach

Ryzyko legislacyjne
Zmiany w przepisach ustawowych powiązane na przykład 
z wywłaszczaniem majątku lub rekompensatami opłacanymi  
wydobytym węglem.

»  komunikacja z podmiotami regulującymi i innymi 
interesariuszami w zakresie przygotowania ustaw

Spółka OKD na etapie przygotowania aktywnie zgłasza poprawki 
do przygotowywanej nowelizacji tzw. ustawy górniczej oraz 
Polityki Energetyczno- Surowcowej Rep.Czeskiej.

Konsekwencje dotyczące miejscowej ludności
Grupa NWR jest jednym z największych pracodawców w Republice 
Czeskiej. Ze względu na charakter działalności jest bardzo uważnie 
obserwowana. W przypadku nieprzestrzegania praw miejscowej ludności 
lub nieodpowiedniego zachowania wobec niej może dojść do naruszenia 
dobrego imienia NWR z punktu widzenia dalszego istnienia w regionie.

»  akcent na transparentność działań NWR
»  otwarta komunikacja z społecznością lokalną, administracją 

państwową oraz urzędami miejskimi/gminnymi, zatrudnionymi 
i innymi interesariuszami

»  udział w rozwoju miejscowej ludności2

Ryzyko związane z komunikacją
Niewłaściwe informacje medialne odnośnie zamiarów Grupy NWR mogą 
wywrzeć wpływ na nastawienie miejscowej ludności i pozostałych 
interesariuszy do Spółki.

»  wczesna, dokładna i otwarta komunikacja na temat 
obecnej i przyszłej działalności Grupy oraz stały dialog ze 
społecznością to część naszej strategii komunikacyjnej

1 Więcej informacji o rekultywacyjnych projektach można znaleźć w rozdziale Środowisko naturalne na stronie 57.
2 Więcej informacji o działaniach wspierających społeczność lokalną można znaleźć w rozdziale „Społeczność lokalna“ na stronach 84–93.

Szanse

Szansa Opis

Wysoki odsetek zatrudnionych w regionie Grupa NWR ze 18 775 zatrudnionymi (stan na 31. 12. 2011 wraz z pracownikami firm 
dostawczych) jest największym pracodawcą w Kraju Morawskośląskim (Rep.Czeska). 
W powiecie Karviná  NWR zatrudnia 7,6 procent mieszkańców, bezpośrednio w mieście 
Karviná 12 procent, zaś w niektórych miejscowościach (np. Stonava, Albrechtice u Českého 
Těšína) udział ten wynosi nawet 20 procent. Tak duże liczby są okazją do jakościowo lepszej 
współpracy z przedstawicielami regionu, szczególnie w dziedzinie socjalnej, zdrowotnej, 
środowiskowej i edukacyjnej.

Komunikacja ze społecznością lokalną Stały dialog ze społecznością lokalną jest dla spółki NWR koniecznym warunkiem jej istnienia 
i jednocześnie okazją do wyjaśnienia wszystkich konsekwencji, które jej działalność wywiera 
na społeczność lokalną. Ważne jest wyjaśnianie różnic pomiędzy obecnym a poprzednim 
usuwaniem konsekwencji wydobycia. Istotną rolę w komunikacji odgrywają pracownicy  
Grupy NWR (patrz Wysoki odsetek zatrudnonych w regionie)

Etyka Kodeks Etyczny oraz Reguły uczciwej działalności biznesowej są głównymi dokumentami 
wewnętrznymi, które są pomocne nie tylko w kultywowaniu środowiska biznesu, gdzie działa 
NWR, ale za pośrednictwem kontaktów z dostawcami, klientami i partnerami służy również 
poprawie środowiska biznesowego w szerokim znaczeniu tego słowa.

Działalność Fundacji OKD Dzięki działalności Fundacji OKD Grupa NWR za pośrednictwem wspierania powszechnie 
pożytecznych projektów organizacji non profit i miejscowości oddaje część tego, co kiedyś 
zabrała. Należy dodać, że robi to ponad ramy obowiązków wynikających z prawa.

Transparentność Notowanie na trzech europejskich giełdach papierów wartościowych (Londyn, Praga, Warszawa) 
oznacza dla NWR zobowiązanie do bycia we wszystkich aspektach swojej działalności 
całkowicie transparentnym. Grupa jest na przykład zobowiązana do przestrzegania Reguł 
Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych1 (Rules of the London Stock Exchange) i ma 
obowiązek informować o wszelkich wydarzeniach i danych związanych z jej działalnością 
gospodarczą. (punkt G1050 i 1051 Reguł). Te obowiązki i reguły stwarzają dla NWR możliwość 
pozyskania zaufania miejscowej ludności i innych interesariuszy.
Raportowanie niefinansowe według metodyki GRI oraz Raport o zrównoważonym rozwoju  
w sposób istotny podnoszą transparentność NWR.

Projekty rekultywacyjne
Niwelowanie negatywnych skutków działalności górniczej (ZSDG) jest zasadniczą 
inwestycją w odnowę środowiska naturalnego. Szansą jest przede wszystkim jak największe 
włączenie się miejscowej ludności w przygotowanie rekultywacyjnych projektów będących 
najistotniejszą częścią niwelowania skutków (ZSDG) tak, aby dany projekt miał wartość nie 
tylko ekologiczną, ale i społeczną (np. Golf Resort Lipiny2).

Poprawa zarządzania menedżerskiego Ustawiczne podnoszenie skuteczności struktury zarządzającej NWR i spółek córek jest 
integralną częścią polityki Ładu Korporacyjnego. Szansą jest na przykład całkowita 
implementacja systemu SAP lub zmiana struktury organizacyjnej.

1 Zasady Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych można znaleźć na http://www.londonstockexchange.com/traders-and-brokers/rules-regulations/rules-regulations.htm
2 Więcej o projekcie rekultywacji Lipiny w rozdziale „Środowisko naturalne“ na stronie 58, również na www.golflipiny.cz

jest odpowiedzialny manager ryzyka. 
Pojedyncze ryzyko jest monitorowane 
na bieżąco i jego ocena odbywa się co 
najmniej raz w roku tak, aby zapewnić 
efektywny dostęp do jego analizy oraz oraz 
złagodzić ewentualne konsekwencje 
dotyczące działalności Grupy. Zarządzanie 
ryzykiem Grupy NWR nadzoruje Komitet 
ds. audytu i zarządzania ryzykiem. Ich 
rejestr jest prowadzony na poziomie Grupy 
i jest na bieżąco aktualizowany.

Szanse
W związku z działalnością Grupy NWR 
oprócz ryzyk występują również szanse, 
których konsekwencje  są odczuwalne przy 
zrównoważonym rozwoju, i które Grupa 
uważa za ważne. Poprzez dalszy rozwój 
takich możliwości, Grupa NWR aktywnie 
wywiera wpływ na kierunek swoich działań 
w najważniejszych dziedzinach 
zdefiniowanych przez interesariuszy. 
Za rozwój potencjalnych możliwości 

odpowiedzialna jest dyrektor ds. 
komunikacji korporacyjnej 
i zrównoważonego rozwoju wraz 
z pracownikami odpowiednich działów 
spółek - córek.

→ GRI 1.2
→ GRI EC2
→ GRI SO1
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Odpowiedzialne wydobycie  
w ciągu całego cyklu  
funkcjonowania kopalni

Studium przypadku

Praca ze społecznością lokalną  
w polskim Dębieńsku

Ogłoszenie planów wznowienia 
działalności kopalni Dębieńsko wywołało 
obawy co do przyszłości polskiej gminy 
Czerwionka-Leszczyny. Niektórzy wyrazili 
nie tylko wątpliwości co do projektu, ale 
także swój sprzeciw. Dlatego naszymi 
priorytetami stały się zaangażowanie we 
współpracę z lokalną społecznością 
i budowanie dobrych relacji 
z przedstawicielami miejscowego 
samorządu. Spółka NWR KARBONIA 
zorganizowała kilka spotkań, na których 
informowała o swoich przyszłych 
zamierzeniach. Ludzie mieli okazję 
do zapoznania się z naszym systemem 
rekompensat dla mieszkańców obszarów, 
na których będzie prowadzone  wydobycie, 
oraz z głównymi korzyściami związanymi 
z otwarciem kopalni. Zaczęliśmy wspierać 
działania społeczności i uczestniczymy  
w różnych lokalnych wydarzeniach. 
Jednocześnie staramy się zyskać renomę 
spółki otwartej, odpowiedzialnej 
i wrażliwej społecznie.

Naszym podstawowym celem jest 
utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi 
interesariuszami i komunikowanie się z nimi 
w sposób otwarty i ciągły. 

Już teraz udzielamy pomocy miejscowej 
ludności, której w przyszłości mogłyby 
zaszkodzić działania wydobywcze. W roku 
2007 NWR KARBONIA uruchomiła program 
pomocowy dla mieszkańców, którzy mają 
lub zamierzają zbudować dom 
na obszarach, na które mogłoby mieć 
wpływ wydobycie. Ze względu na możliwe 
tąpnięcia i ruchy gleby zobowiązaliśmy  
się do rekompensaty nakładów 
na wzmocnienie fundamentów ich domów. 
Jednocześnie w jak największym stopniu 
stosujemy nowoczesną technologię i staramy 
się o wyeliminowanie lub przynajmniej 
zminimalizowanie potencjalnych szkód 
górniczych. W roku 2011 otrzymaliśmy  

→ GRI SO1

Studium przypadku

Na terenie byłej kopalni František:  
strefa przemysłowa, jezioro i las

Kopalnia František została założona  
w roku 1911 i nosiła imię następcy tronu 
austriacko-węgierskiego Franciszka 
Ferdynanda ďEste. Budowę szybów 
zakończono w roku 1913, w tym samym 
roku z kopalni wyjechały pierwsze wózki 
z węglem. W wyniku przemian 
politycznych w latach 1946–1989 kopalnia 
nosiła imię pierwszego komunistycznego 
prezydenta Czechosłowacji Klementa 
Gottwalda. Rekordowe wydobycie 
na poziomie 1,7 milionów ton osiągnięto 
w roku 1978. W okresie największego 
popytu na „czarne złoto" kopalnia 
zatrudniała do 3 400 ludzi. 
Po „aksamitnej rewolucji“ powrócono 
do pierwotnej nazwy Kopalnia František.

Z przyczyn geologicznych i innych 
nastąpił stopniowy spadek wydobycia 
poniżej 1 miliona ton rocznie i dokonano 
połączenia z kopalniami Dukla i Lazy 
tworząc grupową Kopalnię Lazy. Ponieważ 
wydobycie w obszarze kopalni František 
nie było opłacalne pod względem 
ekonomicznym, 30 czerwca 1999 
zakończono wydobycie.

Brownfield roku 2010
Następnie przeprowadzono rewitalizację 
obszaru i budowę strefy przemysłowej 
finansowane ze środków publicznych 
i funduszy UE, które to projekty zostały 
zakończone w roku 2009. Obszar ten  
w roku 2010 ogłoszono zwycięzcą konkursu 
„Brownfield roku“, organizowanego przez 
Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
Republiki Czeskiej i agencję Czechlnvest.

Pod koniec roku 2010 w 25 firmach, które 
zajmowały około 1/3 obszaru, 
zatrudnionych było ponad 300 ludzi. 
Gdyby firmy, które wynajmują resztę 
obszaru i przygotowują projekty, 
zrealizowały swoje plany, wówczas strefa 
ta mogłaby dać pracę tysiącu ludzi.

→ GRI SO1

33 podania na łączną sumę wypłaconych 
rekompensat wynoszącą w przybliżeniu 
170 000 EUR.

W miejscowej szkole( Zespoł Szkół  
w Czerwionce-Leszczynach), NWR 
KARBONIA wspiera wprowadzenie 
nauczania o profilu górniczym. W tym 
aspekcie największe znaczenie ma 
gwarancja, że studenci specjalizacji 
górniczej zdobywać będą praktyczne 
doświadczenia zawodowe bezpośrednio w 
kopalni. Ponadto wprowadziliśmy system 
nagród, którego celem jest wspieranie 
zainteresowań studentów. Zaprosiliśmy 
również studentów do uczestnictwa w 
tradycyjnych obchodach dnia świętej 
Barbary. W trakcie obchodów  
w piwiarni młodzi adepci (zwani „fuksami“) 
uczestniczyli w obrzędzie skoku przez skórę 
co jest tradycyjnym górniczym sposobem 
przyjmowania nowicjuszy do stanu górniczego. 

Chociaż projekt rozwojowy Dębieńsko 
znajduje się dopiero we wczesnym stadium 
budowy, to NWR KARBONIA uważa się już 
za stały element lokalnej społeczności. 
Obok wyżej wymienionych wspieramy 
również tutejszą górniczą orkiestrę dętą, 
drużynę harcerską i dalsze inicjatywy jak  
np. koncerty charytatywne lub konkursy 
talentów dla miejscowej młodzieży. W roku 
2011 przekazaliśmy dotacje i dary sponsorskie  
licznym miejscowym organizacjom, łącznie 
z okręgowym ośrodkiem zajęć pozaszkolnych 
czy klubami sportowymi.

Ponadto w roku 2012 NWR KARBONIA 
planuje rozpoczęcie szeregu nowych 
projektów pod hasłem „NWR KARBONIA –  
dobry sąsiad“.

Raj dla wędkarzy i miłośników sportów 
wodnych 
Dla potrzeb rewitalizacji podzielono teren 
na sześć części. Rekultywacja każdej 
z nich będzie miała swoją specyfikę 
i różne cele. Obecnie gotowa jest 
rekultywacja techniczna. Kontynuowana 
będzie jej część biologiczna. Sposób 
realizacji akcji i jej cele zostały omówione 
z przedstawicielami lokalnych samorządów 
i są one zgodne z dokumentacją 
planowania przestrzennego miasta 
Hawirzów i gminy Horní Suchá. Trzy byłe 
zbiorniki do składowania szlamu 
zasypano skałą płonną, pokryto ziemią 
na poziomie otaczającego terenu 
i obsiano trawą. Zalesioną hałdę 
zachowano w największym możliwym 
stopniu w obecnej postaci, zmianom 
uległa jedynie jej część, by lepiej 
nawiązywała do przylegającego terenu. 

Sercem nowo stworzonego obszaru jest 
jezioro Nebesák. Stało się już ono 
ulubionym miejscem wędkarzy 
i popularnym miejscem do uprawiania 
letnich sportów wodnych i do wypoczynku. 
W ramach rekultywacji dokonano 
regulacji brzegów, które wzmocniono 
skałą płonną. W przyszłości zostaną one 
pokryte ziemią, obsiane trawą 
i obsadzone drzewami. 

Do rekultywacji wyznaczono również 
zbiornik Castaldonovka, który służył 
do przechowywania skały płonnej 
i popiołu z elektrowni. Ze względu na to, 
że na obszarze samorzutnie rozpleniły się 
chronione gatunki roślin, wyłączono jego 
teren z tej akcji.

Symbolicznie w dniu świętej Barbary, patronki 
górników, w zrekonstruowanej Izbie tradycji 
w gminie Czerwionka-Leszczyny odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie budowy kopalni Dębieńsko. 
Budowę rozpoczęto dokonując symbolicznego 
wbicia łopaty pod wykop portalu upadowej nr 1,  
która jest jedną z dwóch planowanych upadowych. 
Budowa kopalni Dębieńsko jest największym 
rozwojowym projektem NWR. Rozpoczęcie 
wydobycia planowane jest na rok 2017.

Teren po byłej Kopalni Frantisek stał się strefą przemysłową.  
Ma tam swoje siedziby kilkadziesiąt firm.



Nasi ludzie

Współczynnik wypadkowości (LTIFR)  
w zakładach NWR1,2

Współczynnik LTIFR2  
w zakładach NWR w ciągu 
ostatnich 4 lat obniżył się  
o 37 procent

Dobrowolna fluktuacja 
pracowników Grupy NWR 
obniżyła się do wartości 
1,17 procent w roku 2011

Przeciętna liczba godzin 
szkolenia na jednego 
pracownika osiągnęła 21,8  
godziny, co stanowi wzrost 
w skali rocznej o 17 procent.

Wskaźnik absencji 
(Absentee Rate, „AR“)3 
stałych pracowników 
zakładów NWR w ciągu 
ostatnich 4 lat obniżył się  
o 23 procent

Spółka OKD z powodzeniem  
wprowadziła bezkontaktowy 
system obserwacji osób  
w kopalniach

liczba opuszczonych dniZakłady NWR – wskaźnik 
nieobecności w pracy3
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Fot.: W drodze do pracy w Kopalni Karvina, 
zakład Lazy.

Zakłady NWR – LTIFR współczynnik wypadkowości
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1 Zakłady NWR obejmują spółki, w których 
w roku 2011 przeprowadzano regularne 
operacje wydobywcze i produkcyjne,  
tzn. spółki OKD (łącznie z HBZS) i OKK.

2 Łącznie z pracownikami firm 
podwykonawczych.

3 Wskaźnik absencji podaje całkowitą liczbę 
zmian opuszczonych wskutek absencji 
(wypadki przy pracy, choroby zawodowe  
i inne, bez urlopu macierzyńskiego)  
w stosunku do całkowitego planowanego 
czasu razy współczynnik 200 000. 
Nie obejmuje pracowników firm 
podwykonawczych.

New World Resources
Raport zrównoważonego rozwoju 
2011

Ważne wydarzenia

Tak 99,9 %

Nie 0,1 %

Objęcie pracowników Grupy NWR 
umową zbiorową proc.
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Strategia w dziedzinie  
zasobów ludzkich i troski  
o pracownika

→ GRI DMA LA  
Zatrudnienie

→ GRI DMA LA  
Bezpieczeństwo  
i ochrona zdrowia 
przy pracy

Dzięki rozmiarom nowych urządzeń 
technologicznych zwiększyła się 
przestrzeń między sekcjami a przodkiem 
węglowym, dzięki czemu następuje lepszy 
przepływ powietrza i poprawa warunków 
mikroklimatycznych. Jednocześnie 
na przodkach można instalować nowe 
jednostki klimatyzacyjne, które by się  
w przypadku poprzednich kompleksów nie 
zmieściły. Taka poprawa warunków 
higienicznych na stanowisku pracy będzie 
kontynuowana również w nadchodzących 
latach. Wyżej wspomniane kroki mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa  odnoszą 
się również do pracowników firm 
podwykonawczych.

Firma rozumie, że kluczowym czynnikiem 
poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia jest motywacja pracowników i ich 
poczucie odpowiedzialności za zdrowie 
swoje, jak również swoich kolegów. Dlatego 
NWR kładzie silny nacisk na kształcenie 
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa 
i również dlatego spółki zależne ogłaszają 
konkursy motywacyjne i organizują 
kampanie wewnętrzne.

Wszystkie zakłady NWR mają opracowane 
plany awaryjne i plany komunikacji 
kryzysowej na wypadek niebezpiecznych 
sytuacji, w których ustalone zostały 
szczegółowe procedury dla różnych typów 
awarii czy wypadków.

Pomimo wszystkich wspomnianych 
przedsięwzięć w zakładach NWR w roku 
2011 doszło do wypadków śmiertelnych, 
które przypominają nam, że głębinowe 
wydobycie węgla kamiennego pozostaje 
działaniem, którego istotą jest codzienna 
konfrontacja z prawami natury 
i zjawiskami, na które człowiek nie ma 
wpływu, do których trzeba podchodzić 
z szacunkiem i ostrożnością. Niestety, 
ciągle nie dysponujemy środkami 
technicznymi, które potrafiłyby zapewnić 
absolutne bezpieczeństwo pracy setki 
metrów pod ziemią.

Długofalowym celem Grupy jest zapewnienie 
pracownikom w maksymalnie możliwym 
stopniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Grupa NWR jest największym pracodawcą 
w Kraju Morawsko-śląskim i zatrudnia tu 
ponad 18 000 ludzi. Prowadzenie przez nią 
interesów i działalności ingeruje 
bezpośrednio lub pośrednio w życie 
niemal wszystkich mieszkańców regionu, 
przede wszystkim regionu Karwiny.  
Grupa zdaje sobie sprawę, że dla swojej 
działalności potrzebuje w dalszej 
perspektywie przede wszystkim zdolnych, 
wykształconych i lojalnych pracowników. 
Praca w kopalniach jest wymagająca 
i pracownicy muszą spełniać znacznie 
więcej warunków niż tylko wymagania 
dotyczące zdrowia.

W roku 2011 nastąpił spadek dobrowolnej 
fluktuacji do najniższego poziomu  
(1,17 procent) w historii. Jest to wynik 
połączenia kilku czynników. W porównaniu 
z poziomem regionalnym i ogólnokrajowym 
pracownicy Grupy są ponadprzeciętnie 
wynagradzani. Jest to oczywiście tylko 
jeden ze sposobów, w jaki firma stara się 
docenić zmotywowanych pracowników, 
którzy wykonują trudną pracę setki metrów 
pod ziemią i na powierzchni. Jednocześnie 
Spółka oferuje szerokie spektrum 
dodatków finansowych i niefinansowych, 
często przekraczających ramy przepisów 
ustawowych.

Firma kładzie także wielki nacisk na to,  
by sprawiedliwie wynagradzać swoich 
pracowników. System wynagradzania jest 
regulowany indywidualnie dla różnych 
stanowisk pracy. Oczywiście przy 
wynagradzaniu uwzględnia się również 
ilość i jakość wykonanej pracy.  
W roku 2011 w spółce OKD wdrożono 
moduł systemowy HR systemu SAP  
(w spółce OKK zostanie wprowadzony  
w roku 2012) i kontynuowane są prace nad 
ujednoliceniem i standaryzacją systemu 
wynagradzania dla wszystkich stanowisk 
pracy w firmie. Jest on powiązany 
z systemem zarządzania wydajnością 
i systemem klasyfikacji stanowisk pracy. 
Firma stosuje zasadę bezpośredniej 
zależności od wydajności w połączeniu 
z realizacją celów indywidualnych 
i grupowych.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Pracownicy Grupy pracują w bardzo 
trudnym środowisku na głębokościach 
kilkuset metrów pod ziemią i w zakładach 
na powierzchni. Grupa NWR zdaje sobie 
sprawę ze wszystkich zagrożeń 
wynikających z wymagającej pracy pod 
ziemią, gdzie każda drobnostka i pozornie 
nieistotny szczegół decydują o ważnych 
wydarzeniach i ich potencjalnych skutkach. 
Nie dotyczy to tylko kopalni. Również 
produkcja koksu jest bardzo specyficzna - 
w zakładach o wysokiej temperaturze 
pracuje się np. z niebezpiecznymi 
chemikaliami.

Ton wydobytego węgla, ilości 
wyprodukowanego koksu czy wyników 
ekonomicznych nie da się porównać 
z wartością zdrowia i ludzkiego życia.  
W roku 2011 udało się osiągnąć  
w zakładach NWR obniżenie współczynnika 
wypadkowości LTIFR do wartości 7,64.

W latach 2008-2010 Spółka dokonała  
w ramach programu SAFETY 2010 
ogromnych inwestycji w wysokości  
7 milionów EUR w najnowocześniejsze 
środki ochrony osobistej. W roku 2011 
nawiązała do tego programu wykonując 
dalsze konkretne kroki mające na celu 
podwyższenie bezpieczeństwa, jak np. 
wprowadzenie monitoringu ruchu 
pracowników w kopalniach (patrz studium 
przypadku na stronie 51) lub 
przygotowanie systemu łączności 
dyspozytorskiej, który poszerzy możliwości 
systemu. Głównym wymogiem jest 
zapewnienie podstawowej komunikacji 
między pracownikiem w kopalni 
a dyspozytornią. Dalszym praktycznym 
przykładem jest zastępowanie starych 
kasków górniczych nowymi, mającymi 
zintegrowaną tarczę ochronną. Dzięki 
szerokiemu programowi inwestycyjnemu 
POP 2010 nastąpiła wyraźna poprawa 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przede 
wszystkim dzięki poprawie warunków 
mikroklimatycznych panujących w kopalni. 
Automatyczny system spryskiwania wodą 
przodka i przyległego masywu w istotnej 
mierze obniża zapylenie na ścianie,  
w niektórych przypadkach o 60 procent. 

podczas pracy, i to przy ponadprzeciętnych 
zarobkach wraz z szeregiem dodatków 
do pensji. Te długofalowe cele znalazły 
odzwierciedlenie w wymiernych wartościach. 
Jednym z ambitnych celów jest obniżenie 
współczynnika wypadkowości w zakładach 
NWR do poziomu 5 do roku 2015.

Częścią troski o pracowników jest także 
dbanie o ich stan zdrowia. W roku 2012 
spółka OKD planuje dokonanie ujednolicenia 
opieki medycznej nad pracownikami.  
W praktyce będzie to oznaczać, że 
profilaktyczne badania pracowników będą 
odbywać się tylko u lekarzy pracujących 
na umowę, którzy będą poinformowani 
o stanowiskach pracy zajmowanych w firmie 
i tym samym będą mogli wydać lepszą 
decyzję co do zdolności do pracy pracownika 
w zależności od charakteru wypadku lub 
choroby. Dla pracownika oznacza to lepszą 
ochronę jego zdrowia.

Kształcenie pracowników
NWR zdaje sobie sprawę, że jej przyszłość 
zależy od ludzi z kwalifikacjami 
i motywacjami. Przeciętna liczba godzin 
szkolenia na jednego stałego pracownika  
w zakładach NWR osiągnęła w roku 2011 
ogółem 21,8 godziny. Od roku 2008 nastąpił 
wzrost tego wskaźnika o 376 procent. 
Spółka zobowiązała się do tego, by 
wskaźnik w przyszłości nie spadł poniżej 
20 godzin szkolenia na stałego pracownika 
rocznie. W ewidencji i przede wszystkim  
w lepszym planowaniu kształcenia 
każdego pracownika pomoże dalsza 
implementacja systemu SAP w roku 2012.

Spółka chce jeszcze lepiej wspierać 
kształcenie ustawiczne pracowników 
i nadal uatrakcyjniać specjalizacje 
górnicze w szkołach. W tych staraniach 
powinno pomóc większe włączenie się 
pracowników w kształcenie studentów 
Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie,  
co wzbogaci naukę o elementy praktyczne 
i konkretne doświadczenia.

Prawa człowieka
Grupa NWR stosuje rygorystyczne podejście 
do zapewniania równych szans przy naborze 
nowych pracowników, ocenie ich wydajności 

i przy wynagradzaniu. W przypadku 
stwierdzenia jakiejkolwiek dyskryminacji, 
spółki działają zgodnie z zalecaną procedurą 
zgłaszania nieuczciwych praktyk, będącą 
częścią kodeksu etycznego. Ewentualne 
przypadki dyskryminacji stałych 
pracowników i podwykonawców są badane  
w ramach Grupy NWR i we współpracy 
z odpowiednimi organami państwowymi.

Prawa naszych pracowników do zrzeszania 
się i strajku gwarantuje czeskie i polskie 
prawodawstwo (odnosi się również 
do podwykonawców) oraz zawarte umowy 
zbiorowe.

Relacje między dyrekcją i pracownikami
Relacje między firmą i pracownikami są 
jednoznacznie określone przez umowę 
zbiorową zawartą po negocjacjach ze 
związkami zawodowymi na okres 2010–2012. 
Relacje między pracodawcą i związkami 
zawodowymi są konstruktywne i poprawne, 
pomimo tego, że każda strona broni 
uprawnionych interesów innej grupy. 

Na koniec każdego roku rozwiązuje się 
kwestie dotyczące rozwoju płac 
na nadchodzący okres, przy czym uwzględnia 
się zarówno sytuację makroekonomiczną,  
jak i aktualną sytuację ekonomiczną Spółki. 
Umowa zbiorowa jednocześnie ustanawia 
dobrowolne dodatki, które firma zobowiązała 
się przyznawać pracownikom.

→ GRI DMA LA 
Relacje między 
pracownikami  
a zarządem

→ GRI DMA LA  
Szkolenia  
i kształcenie

→ GRI DMA LA 
Różnorodność  
i równość szans

→ GRI DMA HR Brak 
dyskryminacji

→ GRI DMA LA 
Swoboda zrzeszania 
się i negocjacji 
zbiorowych

Dzięki nowym środkom ochronnym i urządzeniom technicznym praca pod ziemią jest  
bezpieczniejsza niż dawniej.
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Grupa NWR zdaje sobie sprawę,  
że wykwalifikowani pracownicy są 
najcenniejszą rzeczą, jaką firma posiada. 
Dlatego Spółka stara się przyciągnąć 
nowych pracowników i utrzymać ich. 
Dopóki praca dla spółek Grupy będzie 
postrzegana jako wystarczająco 
atrakcyjna, dopóty stwarzane będą 
warunki do dalszego spadku fluktuacji 
pracowników. Grupie od dłuższego czasu 
udaje się obniżanie stopy tzw. 
dobrowolnej fluktuacji1 pracowników.  
W ciągu roku 2011 jej wysokość spadła  
do 1,17 procent. Niemniej jednak w roku 
2011 opuściło Grupę ogółem 2 860 ludzi. 
Pracownicy Grupy pracują w bardzo 
trudnych warunkach i temu odpowiada 
również udział mężczyzn wśród nich.  
W roku 2011 mężczyźni stanowili  
94 procent ogólnej liczby pracowników. 
Największą grupę wśród mężczyzn 
stanowią pracownicy w wieku 30–50 lat 
(64 procent) i następnie w wieku ponad  
50 lat (24 procent).

Grupa NWR zalicza się do największych 
prywatnych pracodawców w Republice 
Czeskiej. W dniu 31. 12. 2011 r. Grupa 
dawała pracę łącznie 18 775 pracownikom, 
w tym było 14 243 stałych pracowników1 
i 4 532 podwykonawców.

W Kraju Morawsko-śląskim bezpośredni 
udział Grupy NWR w ogólnej liczbie 
zatrudnionych2 wynosi niecałe 4 procent, 
jednak w niektórych gminach pracownicy 
Grupy NWR stanowią dominującą część 
aktywnych gospodarczo mieszkańców (EAO/
AGM). Np. w Karwinie pracownicy Grupy 
stanowią niemal 12 procent wszystkich 
AGM, w Albrechticach koło Czeskiego 
Cieszyna jest to 18 procent, zaś w gminie 
Stonava nawet niemal 22 procent AGM.

Jeśli weźmiemy pod uwagę pośredni  
udział w zatrudnieniu, tzn. udział łącznie 
z powiązanymi firmami –  
podwykonawcami i następnie również 
usługi dla pracowników (mnożenie przez 
współczynnik 23), to zakończenie 
aktywności Grupy NWR spowodowałoby 
wzrost bezrobocia w Kraju Morawsko-
śląskim o 7,5 procent. Według danych 
Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych 
Republiki Czeskiej przeciętna stopa 
bezrobocia w Kraju Morawsko-śląskim 
za rok 2011 znajdowała się na poziomie 
11,13 procent. Zatrzymanie aktywności 
Grupy NWR oznaczałoby więc wzrost stopy 
bezrobocia do wartości niemal 19 procent.

NWR Plc NWR NV
OKD 

(pracownicy)

OKD 
(pracownicy firm 

podwykonawczych) HBZS OKK
NWR 

KARBONIA

NWR  
Communications,  

s.r.o. Łącznie

Średnia ilość pracowników w ciągu roku 5 19 13 305 4 435 189 739 14 4 18 710

Liczba pracowników na dzień 31. 12. 2011 6 19 13 271 4 532 190 732 20 5 18 775

Pełny etat 6 15 12 924 4 531 190 730 19 5 18 420

Niepełny etat 0 4 4 1 0 0 1 0 10

Umowa o pracę na czas nieokreślony 6 18 12 928 4 532 175 731 19 5 18 414

Umowa o pracę na czas określony 0 1 343 0 15 1 1 0 361

8,33 %
1,22 %

0,47 %

0,51 %

2,03 %

0,14 %
Karviná

Ostrava

Bruntál

Nový Jičín

Frýdek-Místek

Opava

Udział pracowników Grupy NWR   
w bezpośrednim zatrudnieniu  
w Kraju Morawsko-śląskim  
(w procentach, stan w dniu 31.12.2011)

Zatrudnienie Struktura pracowników 
Grupy NWR

Ogólna liczba  i udział procentowy pracowników,  
którzy opuścili główne spółki Grupy NWR w roku 2011 Grupa NWR Udział procentowy

Ogólna liczba pracowników, którzy zrezygnowali  
z zatrudnienia w roku 2011, udział procentowy odchodzących 
w ogólnej liczbie pracowników

2 860 15,2

z czego : mężczyźni 2 787 97,4

do 30 roku życia 572 20,5

30–50 lat 1 477 53,0

powyżej 50 roku życia 738 26,5

z czego: kobiety 69 2,4

do 30 roku życia 7 10,1

30–50 lat 13 18,8

powyżej 50 roku życia 49 71,0

Uwaga.: Suma nie zawsze wynosi 100 procent ze względu na zaokrąglanie wartości.

1 O ile nie zostało ustalone inaczej, pod pojęciem 
„pracownicy“ rozumiemy zarówno stałych 
pracowników Grupy jak i pracowników firm 
podwykonawczych pracujących w kopalniach  
i zakładach OKD na powierzchni.

2 Ogólna liczba zatrudnionych reprezentuje 
siłę roboczą, tzn. liczbę zatrudnionych 
z jedynym lub głównym zatrudnieniem według 
wyników badania sił roboczych metodą 
reprezentacyjną  (średnia krocząca z ostatnich 
czterech kwartałów) + liczba pracujących 
cudzoziemców z krajów trzecich z ważnym 
pozwoleniem na pracę, zatrudnionych obywateli 
UE zarejestrowanych w Urzędach Pracy 
(średnia krocząca z ostatnich 12 miesięcy) 
i cudzoziemców z ważnym pozwoleniem 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
(średnia krocząca za ostatnie 2 półrocza) + 
dokładna ewidencja zarejestrowanych, tzn. 
osiągalnych, nieumieszczonych starających 
się zatrudnienie, obywateli Republiki Czeskiej 
i obywateli UE (EWG), prowadzona przez 
urzędy pracy według miejsca zamieszkania 
wnioskodawcy. Źródło: Zintegrowany portal 
Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych Republiki 
Czeskiej (http://portal.mpsv.cz).

3  Patrz Studium Stan ciepłownictwa, VŠE Praha,  
2011, strony 119-122, do ściągnięcia na stronach 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki 
Czeskiej (www.mpo.cz/dokument85256.html).

1  Fluktuacja bez odejść wymuszonych 
(restrukturyzacja), odejść na emeryturę,  
odejść ze względów zdrowotnych.

→ GRI LA2
→ GRI LA13

→ GRI 2.8
→ GRI EC7
→ GRI LA1
→ GRI LA13

Zakłady NWR - dobrowolna fluktuacja  
pracowników

2,0

1,6

1,2

0,8

0,4

0

1,46 % 1,37 %
1,23 %

2008  2009  2010  2011

1,17 %

procent

Przed klatkami transportującymi załogę pod ziemię w Kopalni Paskov, zakład Staříč

Słowacja

Polska

Kraj Morawsko-śląski

Pracownicy OKD+OKK 7,53% 

Pracownicy pozostali 81,34% 

Bezrobotni 11,13%

procent
Multiplikowany udział Grupy NWR  
w ogólnym zatrudnieniu w regionie 
morawsko-śląskim – procent
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Wynagradzanie  
pracowników

→ GRI EC3
→ GRI EC5
→ GRI LA3
→ GRI LA14

Grupa NWR oferuje swoim pracownikom 
ponadprzeciętne wynagrodzenia  
w warunkach Kraju Morawsko-śląskiego 
i Republiki Czeskiej (np. przeciętna 
miesięczna pensja w spółce OKD w roku 
2011 wynosiła 1 484 EUR, a przeciętna 
początkowa płaca 620 EUR) i liczne dalsze 
korzyści o charakterze niefinansowym, 
które gwarantuje umowa zbiorowa.  
Dla porównania przeciętna pensja  
w Kraju Morawsko-śląskim w roku 2011 
wynosiła 932 EUR, a minimalna płaca 
miesięczna w Republice Czeskiej była 
na poziomie 300 EUR.

Płace w spółkach Grupy NWR są określane 
albo na podstawie siatki płac, albo -  
w przypadku wybranych  stanowisk - 
pracownicy otrzymują wynagrodzenie 
na zasadach indywidualnych. 
Podstawowymi czynnikami określającymi 
wysokość wynagrodzenia są przede 
wszystkim wydajność pracownika, wyniki 
osiągnięte przez samego pracownika i całą 
Grupę NWR (EBITDA). Pod względem 
wynagrodzeń w Grupie NWR mężczyźni 
i kobiety mają takie same warunki.

Jak pokazuje wspomniana struktura 
wiekowa, długoterminowym celem Grupy 
jest pozyskiwanie dobrych i wykształconych 
pracowników, aby w ten sposób zapewnić 
ciągłość działalności Grupy NWR.  
Spółki Grupy NWR współpracują 
i bezpośrednio biorą udział w pracy szkół 
różnego typu, uczestniczą w targach pracy 
dla studentów itd.1

Tak 99,9 %

Nie 0,10 %

Objęcie pracowników Grupy NWR  
umową zbiorową

Dodatki pracownicze w Grupie NWR OKD HBZS OKK

Składka na ubezpieczenie zdrowotne Tak Nie Tak

Składka na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne Tak Tak Tak

Ubezpieczenie pracowników na życie Tak Nie Nie

Ubezpieczenie inwalidzkie, ubezpieczenie przed trwałymi 
skutkami wypadków 

Nie Tak Tak

Wolne dni dla rodziców1 Tak Tak Nie

Odkup akcji Tak Nie Nie

Dodatek urlopowy Tak Tak Nie

Dodatek na święta Bożego Narodzenia Tak Tak Nie

Dodatek żywieniowy Tak Tak Tak

Usługi związane z wyżywieniem zakładowym Tak Tak Tak

Transport autobusowy w umowie Tak Nie Nie

Napoje i preparaty witaminowe Tak Tak Tak

Dodatek na rekreację dzieci Tak Nie Tak

Dodatek na rekreację rodzinną Nie Nie Tak

Praca z seniorami Tak Nie Tak

Nagrody jubileuszowe Nie Tak Tak

Pobyty kondycyjne Tak Nie Tak

Dodatek na działania kulturalne i sportowe Tak Tak Tak

Nagrody i dary – finansowe Nie Tak Tak

Nagroda za gotowość do pracy, nagroda dla dawców krwi Tak Tak Tak

Pomoc socjalna Nie Nie Tak

Specjalny dodatek dla górników Tak Nie Nie

Przedłużenie prawa do urlopu o 1 tydzień w roku 
kalendarzowym ponad wymiar podstawowy

Tak Tak Tak

Podwyższona odprawa po zakończeniu stosunku pracy  
z powodu restrukturyzacji zawarta w umowie zbiorowej

Tak Tak Tak

Wsparcie finansowe dodatkowego ubezpieczenia 
emerytalnego

Nie Tak Tak

Możliwość przydziału mieszkania z 15 proc.ulgą w czynszu  
w porównaniu do cen rynkowych

Tak Nie Nie

1  Np. udzielenie dalszych dni wolnych od pracy z rekompensatą płacy na jeden dzień w kwartale samotnym kobietom  
i mężczyznom opiekującym się dzieckiem lub osobą bliską wymagającą specjalnej troski.

W Grupie NWR działa pięć  
organizacji związkowych

OKD Stowarzyszenie związków 
zawodowych górnictwa

Stowarzyszenie prawicowych 
związków zawodowych  
Republiki Czeskiej 

(Niezależne związki zawodowe 
pracowników  
techniczno-gospodarczych OKD)

OKK Podstawowa organizacja 
związkowa Związku Zawodowego 
Górnictwa, Geologii i Przemysłu 
Naftowego w koksowni Svoboda

HBZS Organizacja związkowa  
OKD HBZS, a.s.)

1  Więcej informacji o współpracy ze szkołami 
patrz rozdział Społeczność strony 90–91.

→ GRI DMA HR Brak 
dyskryminacji

→ GRI DMA HR 
Swoboda zrzeszania 
się i negocjacji 
zbiorowych

→ GRI LA4
→ GRI LA5
→ GRI MM4
→ GRI HR5

Związki zawodowe

W Republice Czeskiej obowiązuje 
postanowienie § 24 ustawy nr 262/2006  
Dz. U., Kodeksu Pracy, które stanowi,  
że organizacja związkowa zawiera umowę 
zbiorową również za pracowników, którzy 
nie są zorganizowani w związkach 
zawodowych. Korzyści wynikające 
z zawartej umowy zbiorowej odnoszą się 
więc do wszystkich pracowników danej 
spółki. Zgodnie z tą regułą należy więc 
stwierdzić, że w ramach Grupy NWR umowa 
zbiorowa obejmuje 99,9 procent stałych 
pracowników.

Termin wypowiedzenia 
Minimalna długość terminu wypowiedzenia 
ustalona przez Kodeks Pracy wynosi  
w Republice Czeskiej 2 miesiące.  
Ten minimalny termin znajduje się również 
w zawartych umowach zbiorowych.  
W spółkach NWR KARBONIA długość 
terminu wypowiedzenia regulowana jest 
zgodnie z obowiązującym polskim 
prawodawstwem (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141, 
Kodeks pracy):

» 2 tygodnie, jeśli zatrudniony pracował 
krócej niż 6 miesięcy 

» 1 miesiąc, jeśli zatrudniony pracował  
6 miesięcy i więcej 

» 3 miesiące, jeśli zatrudniony pracował  
3 lata i dłużej

Komunikacja jest tak samo ważna w kancelariach jak i setki metrów pod ziemią.

procent

Prawo pracowników do zrzeszania się 
i strajku  zawarte jest w Podstawowej 
Karcie Praw i Swobód Republiki Czeskiej,  
w dokumencie Ustawa o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych Rzeczpospolitej Polskiej 
(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r.) i również  
w zawartych umowach zbiorowych.

W roku 2011 w Grupie NWR nie doszło 
do żadnego strajku pracowników.
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Bezpieczeństwo
→ GRI LA6
→ GRI LA7
→ GRI LA9

Najwyższym organem w kwestiach 
bezpieczeństwa Grupy jest Komitet  
ds. bezpieczeństwa, zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju (Safety,  
Health and Sustainability Committee, 
SHSC)1, który udziela wsparcia zarządowi 
przy podejmowaniu decyzji w kwestiach 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracy 
(„BHP“) w spółce OKD2 
Ze względu na wspólny interes spółek OKD 
i ich pracowników reprezentowanych przez 
związki zawodowe w dziedzinie BHP działa 
wspólny Komitet ds. BHP składający się 
z przedstawicieli pracodawcy, pracowników 
i przedstawicieli państwowego nadzoru 
specjalistycznego. Komitet reprezentuje 
wszystkich pracowników (łącznie 
z pracownikami firm podwykonawczych) 
firmy. Komitet ds. BHP zajmuje się 
systematycznie stosowaniem systemu 
środków dla zapewnienia BHP, przyczynami 
wypadków w czasie pracy, konkretną 
problematyką z dziedziny BHP dla 
poszczególnych jednostek, kontrolą stanu 
miejsc pracy i zaleca kroki dla poprawy 
stanu BHP. Ponadto na poziomie spółki 
OKD działa tzw. Komisja ds. Bezpieczeństwa, 
która spotyka się 1x w miesiącu i biorą  
w niej udział również przedstawiciele 
związków zawodowych. We wszystkich 
zakładach kopalnianych wyznaczeni są 
zakładowi inspektorzy bezpieczeństwa 
pracy (ZIBP), jak również odcinkowi  
inspektorzy bezpieczeństwa pracy. 
Przedstawiciele związków zawodowych 
uczestniczą we wszystkich przeglądach 
BHP i egzaminach z przepisów 
bezpieczeństwa, uczestniczą w badaniu 
przyczyn wypadków i są członkami komisji 
odszkodowawczych.

Zasady bezpieczeństwa w zakładach 
górniczych NWR obowiązujące wszystkich 
pracowników
1. Przestrzeganie wszystkich ustaw, 

obwieszczeń, rozporządzeń i innych 
postanowień, które związane są 
z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 
przy pracy.

2. Wyszukiwanie, ocenianie i eliminowanie 
potencjalnych niebezpieczeństw 
niosących ryzyko zagrożenia życia 
i zdrowia pracowników.

3. Systematyczne monitorowanie zarządzania 
bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy.

4. Nabywanie nowych technologii przede 
wszystkim w aspekcie zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników i obniżenia 
poziomu ryzyka w pracy.

5. Podnoszenie uwrażliwienia wszystkich 
pracowników na zagrożenia, łącznie 
z odpowiedzialnością za swoje własne 
bezpieczeństwo i za bezpieczeństwo 
współpracowników.

6. Współpraca z organami związkowymi 
przy realizacji zadań z dziedziny 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, 
przy jednoczesnych wspólnych staraniach 
o spełnianie obowiązków pracowników 
wynikających z Kodeksu pracy, umowy 
zbiorowej i przepisów bezpieczeństwa.

7. Poszukiwanie możliwości dalszych 
ulepszeń na podstawie rezultatów 
realizacji polityki bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w czasie pracy.

BHP w spółce OKK 
Działanie koksowni stawia przed pracownikami  
wielkie wymagania i w przeszłości 
przedstawiało wysokie ryzyko pod 
względem BHP. Dlatego zarząd spółki OKK 
kładzie silny nacisk na zapewnienie 
bezpieczeństwa i monitorowanie zasad 
bezpieczeństwa przy wszystkich wewnętrznych 
operacjach3. Współpraca zarządu 
i pracowników w dziedzinie BHP jest również 
oparta na zawartej umowie zbiorowej.

BHP w spółce NWR KARBONIA
W spółce NWR KARBONIA przygotowano 
szczegółową politykę BHP, ponieważ  
w roku 2011 nie działały tutaj stałe zakłady. 
Polityka BHP spółki NWR KARBONIA będzie 
wdrażana w ciągu roku 2012.

(Occupational Disease Rate, „ODR“) i liczby 
wypadków śmiertelnych.

W latach 2008–2010 spółka OKD 
realizowała program SAFETY 2010, którego 
całkowity koszt przekraczał 20 milionów 
EUR. W ramach programu zakupiono 
najnowocześniejsze pomoce i środki 
ochronne, które dzisiaj służą wszystkim 
pracownikom na naziemnych 
i podziemnych stanowiskach pracy.  
Także dzięki inwestycjom w nowoczesne 
technologie wydobywcze, zakupione  
w ramach programu POP 2010, udaje się  
w ostatnich latach z powodzeniem obniżać 
współczynnik wypadkowości LTIFR.

Przebieg LTIFR wykazuje od roku 2008 
korzystne wartości. W latach 2008–2011 
nastąpił wyraźny spadek liczby 
rejestrowanych wypadków przy pracy 
o niemal 37 procent. Dla porównania 
przedstawiamy również współczynnik 
wypadkowości LTIFR tylko w odniesieniu 
do pracowników firm podwykonawczych 
firm, który wynosił 5,78, był więc w roku 

2011 niższy niż całkowita wysokość  
w zakładach NWR.

Najczęstszą przyczyną wypadków przy 
pracy jest czynnik ludzki (np. źle lub 
niewystarczająco oszacowane ryzyko lub 
naruszenie dyscypliny pracy). Dalszymi 
potencjalnymi przyczynami są zagrożenia 
nieprzewidywalne (np. wstrząsy górnicze).

W roku 2011 w kopalniach spółki OKD 
wydarzyło się 5 wypadków śmiertelnych:

2. 4. 2011 – Kopalnia Karviná, zakład ČSA
Poszkodowany przekładał razem 
z konduktorem z wagonu kopalnianego JDV 
1,25 do kontenera transportowego TDS 
4500 zawieszonego na wózkach ZD 24 ok. 
50 sztuk wałków przenośnikowych  
i 3 opakowania łańcuchów. Przy podnoszeniu 
nastąpiło przechylenie wagonu 
kopalnianego i jego oparcie się o kontener. 
Poszkodowany wszedł do przechylonego 
wagonu, by przełożyć ręcznie do kontenera 
mniejsze opakowanie z łańcuchem.  
Zaraz po jego wejściu wagon poruszył się, 

odepchnął kontener na bok i przygniótł 
poszkodowanego krawędzią swojej bocznej 
ściany (bardziej oddalonej od kontenera) 
do przewróconej strony kontenera.  
Nie stwierdzono naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa ze strony spółki OKD, nie 
wszczęto postępowania administracyjnego 
wobec spółki, nie nałożono grzywny. 

28. 6. 2011 – Kopalnia Darkov, zakład 2
Czołowe zderzenie lokomotywy 
podwieszanej LZH 50 D.3 i lokomotywy 
szynowej DH 100 D.0. W czasie zderzenia 
do lokomotywy podwieszanej nie były 
przyłączone żadne wagoniki, lokomotywa 
szynowa ciągnęła 30 wagonów o dużej 
pojemności, napełnionych węglem. 
Po uderzeniu kabina maszynisty 
lokomotywy podwieszanej została silnie 
zdeformowana, lokomotywa szynowa była 
niemal bez uszkodzeń. Lekarz Górniczego 
Pogotowia Ratunkowego stwierdził, że 
poszkodowany maszynista lokomotywy 
podwieszanej uległ śmiertelnym 
zranieniom. W pośredniej zależności 
wszczęto postępowanie administracyjne, 

→ GRI LA7

1 Więcej informacji o Komitecie można 
znaleźć w rozdziale „Struktura zarządzania 
zrównoważonym rozwojem“ na stronie 22.

2 Bliższe informacje o BHP w spółce OKD  
są do dyspozycji na stronie internetowej  
http://www.okd.cz/pl/bezpieczenstwo/zasady-
bezpieczenstwa-w-okd/

3  Bliższe informacje o BHP w spółce OKK są 
do dyspozycji na stronie internetowej http://
www.koksovny.cz/pl/gdzie-produkujemy-koks/
dzialania-dotyczace-bezpieczenstwa

Zakłady NWR – współczynnik  
wypadkowości LTIFR

liczba wypadków  
na mln godzin
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liczba zmian na całkowity  
planowany czas

Zakłądy NWR – wskaźnik  
nieobecności w pracy 
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Osobiste lampy wszystkich pracowników pracujących na dole poddane zostały od roku 2008 kompletnej modernizacji, tak samo jak wszystkie  
pomocnicze urządzenia ochronne i techniczne górników.

1  Liczba przypadków chorób zawodowych w stosunku do 
całkowitego czasu przepracowanego przez wszystkich 
stałych pracowników w okresie sprawozdawczym 
przemnożona przez współczynnik 200 000.  
Nie obejmuje pracowników firm podwykonawczych.

Zakłady NWR – częstotliwość  
występowania chorób zawodowych

liczba wypadków na 
przepracowany czas  
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Nacisk na bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia w czasie pracy jest 
udokumentowany za pomocą szeregu 
wskaźników bezpieczeństwa, które Spółka 
monitoruje. Chodzi przede wszystkim 
o poziom wypadkowości wyrażone 
za pomocą współczynnika wypadkowości 
LTIFR, stopy zachorowalności 
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HBZS - górnicza  
służba ratownicza

→ GRI DMA SO 
Przygotowanie do 
sytuacji awaryjnej

→ GRI SO1

Górnicza służba ratownicza OKD jest 
nieodłączną częścią działalności 
górniczej. Status i zadania HBZS stanowi 
ustawa górnicza1, rozporządzenie 
Czeskiego Urzędu Górniczego o górniczej 
służbie ratunkowej i Regulamin Służby 
zatwierdzony przez Czeski Urząd  
Górniczy.

Główne zadania HBZS to:

»  ratowanie życia ludzi i majątku  
podczas wypadków, łącznie 
z udzielaniem pierwszej pomocy pod 
ziemią,

»  opanowywanie  sytuacji kryzysowej  
w czasie wypadków,

»  usuwanie skutków wypadków.

Dalsze zadania HBZS obejmują:

»  wykonywanie innych czynności 
w środowisku niepozwalającym 
na oddychanie lub szkodliwym dla 
zdrowia i dalsze prace specjalne 
i niebezpieczne, np. na wysokościach, 
nad niezabezpieczonym dołem lub  
pod powierzchnią wody

»  współpraca z organizacjami przy 
zapobieganiu wypadkom i zapewnianiu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
przy pracy i bezpiecznego działania  
w szczególności dzięki temu, że  
HBZS przeprowadza losowo przeglądy 
ich stanowisk pracy i kontrole  
środków opanowywania wypadków, 
ewentualnie również szkolenia  
i trening pracowników, 

»  realizacja zadań i obowiązków 
wypływających również ze specjalnych 
przepisów prawnych.

Do dalszych działań przeprowadzanych 
przez HBZS należą:

»  działalność w dziedzinie zarządzania 
odpadami,

»  eksploatacja urządzeń 
technologicznych do produkcji 
certyfikowanych wyrobów z popiołów,

»  naprawy, kontrole, napełnianie i testy 
ciśnieniowe gaśnic

1  Ustawa nr 44/1988, o ochronie i wykorzystaniu 
bogactw mineralnych (ustawa górnicza)  
z późniejszymi zmianami

2  Dalsze informacje o działaniach HBZS są do 
dyspozycji na stronie internetowej  
http://www.hbzs-ov.cz/ i w raporcie rocznym 
HBZS, do pobrania na http://www.hbzs-ov.cz/
ke-stazeni/

Do windy transportowej można wejść na każdym z dwóch pięter Główna górnicza stacja ratunkowa ma swoją nowoczesną centralę w Ostrawie-Radvanicach

Bezpieczeństwo

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa  zakładów NWR1 za rok 2011

Dane
Metoda  
obliczeń

Jednostka
Wartość  
w 2011 r.

Współczynnik wypadkowości 
LTIFR (Lost Time Injury 
Frequency Rate, LTIFR)

LTIFR Wysokość współczynnika wypadkowości 7,64

Częstotliwość zachorowań 
na choroby zawodowe 
(Occupational Disease Rate, 
ODR)

GRI2 Liczba przypadków chorób zawodowych 
na ilość przepracowanych godzin razy 
współczynnik 200 000

0,41

Częstotliwość absencji 
(Absentee Rate, AR)

GRI3 Liczba zmian opuszczonych z powodu 
absencji w stosunku do planowanej
liczby przepracowanych godzin razy 
współczynnik 200 000

1 237,7

1 Zakłady NWR obejmują spółki, w których w roku 2011 przebiegały regularne operacje wydobywcze i produkcyjne, 
tzn. spółki OKD (łącznie z HBZS) i OKK.

2 Liczba przypadków chorób zawodowych w stosunku do całkowitego czasu przepracowanego przez wszystkich 
stałych pracowników za okres sprawozdawczy przemnożona przez współczynnik 200 000. Nie obejmuje 
pracowników firm podwykonawczych.

3  Nieobecny (Absenter) to pracownik, którego nie ma w pracy wskutek niezdolności do pracy z jakiegokolwiek powodu, 
nie tylko w wyniku wypadków przy pracy lub choroby zawodowej. Dozwolona nieobecność, taka jak urlop, zwolnienie 
na zajęcia na studiach, wolne dni dla rodziców i wolne dni w przypadkach losowych nie jest tutaj uwzględniona.

postępowanie zakończyło się nałożeniem 
grzywny spółce OKD za stwierdzone 
usterki techniczne lokomotyw 
(prędkościomierze) w wysokości  
12 200 EUR.

12. 7. 2011 – Kopalnia Karviná, zakład ČSA
Wstrząs górniczy o sile 7,4 x 105 J  
w obszarze eksploatowanego przodku  
nr 14036. Nastąpiło zranienie dwóch 
pracowników firmy podwykonawczej 
organizacji Green Gas DPB, a. s., przy czym 
jeden został zraniony śmiertelnie. Badanie 
przyczyn powstania nadzwyczajnego 
wydarzenia nie dopatrzyło się naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa ze strony  
spółki OKD, do tej pory nie wszczęto 
postępowania administracyjnego, kary  
nie nałożono.

14. 7. 2011 – Kopalnia Karviná, zakład Lazy
Wstrząs górniczy o sile 8,3 x 106 J  
w obszarze eksploatowanego przodka 
14070. Nastąpił zbiorowy wypadek  
13 pracowników, z których jeden został 
zraniony śmiertelnie. W badaniu przyczyn 
powstania nadzwyczajnego wydarzenia  
nie stwierdzono naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa ze strony spółki OKD, 
do tej pory nie wszczęto postępowania 
administracyjnego, grzywny nie nałożono.

4. 10. 2011 – Kopalnia Karviná, zakład Lazy
Przy budowie przodka nr 61 103 
na pokładzie 461 Max w 1. Kře nastąpiło 
nagłe wypadnięcie skały z części stropu 
o wielkości 0,5 x 0,8 x 2,0 m i uderzenie 
poszkodowanego, który stał za łopatą 
kombajnu chodnikowego MR 340.  
Podczas badania przyczyn powstania 
nadzwyczajnego wydarzenia nie 
dopatrzono się naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa ze strony spółki OKD, 
dotąd nie wszczęto postępowania 
administracyjnego, grzywny nie nałożono.
Wszelkie wypadki śmiertelne w Grupie 
NWR są badane przez komisję specjalistów 
złożoną z przedstawicieli Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Ostrawie, 
kierownictwa danej kopalni, ewentualnie 
przedstawicieli zależnej spółki Grupy NWR 
i związkowców, zawsze we współpracy 
z policją.

→ GRI LA7

»  eksploatacja, serwis, konserwacja 
i wynajem lamp kopalnianych, 
ładowarek, urządzeń ochrony osobistej, 
techniki detekcyjnej i indykacyjnej 

»  obsługa centralnej lampowni OKD, itd.2

Na koniec roku 2011 HBZS zatrudniała 
łącznie 34 profesjonalnych ratowników
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Studium przypadku

Orientacja w ruchu górników w kopalni 
podnosi bezpieczeństwo 

W ramach poprawy bezpieczeństwa  
przy wydobyciu węgla w aktywnych 
geomechanicznie terenach Czeski Urząd 
Górniczy wysunął postulat zastosowania 
urządzenia technicznego, które obserwowałoby 
wejście pracowników do określonego 
obszaru, bez ich czynnego udziału. 

Rozwiązanie, które spółka NWR opracowała 
we współpracy z zewnętrznym dostawcą, 
umożliwia dokładne obserwowanie liczby 
górników w danej przestrzeni, wstępne 
nastawienie ich maksymalnej liczby w tej 
przestrzeni, sygnalizację przekroczenia tej 
liczby i wstępu na teren w okresie zakazu.

W przypadku wstrząsu górniczego 
urządzenie to służy do sprawdzenia, czy 
wszyscy pracownicy opuścili zagrożony 
obszar, ewentualnie w której części 
obserwowanego obszaru się znajdują.

System opracowano z dostawcą 
zewnętrznym (ZAM servis, s. r. o.) w roku 
2010 i jest on od roku 2011 umieszczany we 
wszystkich przodkach zaszeregowanych 
do trzeciego stopnia zagrożenia 
wstrząsem, co stwarza warunki dla 
bezpieczniejszego wydobycia z pokładów 
zagrożonych wstrząsami.

Elementem identyfikacyjnym jest tag  
UHF umieszczony w dolnej części lampy 
kopalnianej, która zasilana jest 
akumulatorami. Zawiera on unikalny numer 
i szczegółowe dane dotyczące posiadacza. 
Częścią tagu jest źródło awaryjne, które 
zapewni działanie urządzenia w przypadku 
rozładowania się głównego akumulatora. 
Na obserwowanych chodnikach umieszcza 
się czujniki rejestrujące ruch osób  
i przekazujące informacje do bazy danych. 
Pracownicy służb inspekcyjnych mogą w 
sposób ciągły obserwować ruch konkretnych 
osób, ich liczbę na poszczególnych zmianach 
czy wejście na obszar zakazany.

System został zaprojektowany jako 
urządzenie kategorii M1, co umożliwia 
obserwowanie osób w przypadku 
przekroczenia granicznego stężenia 
metanu (1,5 procent) lub przy całkowitym 
braku zasilania. Wszystkie dane mają 
kopie zapasowe i można do nich w każdej 
chwili dotrzeć. W roku 2011 w kopalniach 
NWR zainstalowano 12 systemów, które są 
stopniowo przesuwane z przodków 
wyczerpanych do nowo wyposażanych.

Kolejnym krokiem w kierunku poprawy 
bezpieczeństwa przy wydobywaniu węgla 
z pokładów zagrożonych wstrząsami jest 
przygotowywany system łączności 
dyspozytorskiej. Rozszerza on możliwości 
obecnego systemu. Jego głównym 
zadaniem jest zapewnienie podstawowej 
łączności między pracownikiem w kopalni 
i punktem dyspozytorskim i powiązany 
jest on z poprzednio omówionym 
systemem obserwacji ruchu pracowników 
na obszarach przodków znajdujących się  
w strefie trzeciego stopnia zagrożenia 
wstrząsami.

W roku 2011 dostawca przedstawił 
rozwiązanie, które przy uzupełnieniu 
istniejącego systemu o multikabel 
(wyposażonym w miniaturowe urządzenia 
nadawczo-odbiorcze o skoku 40m) 
i modyfikację tagu w akumulatorze 

osobistej lampy kopalnianej (przy 
zachowaniu istniejącej lampy) umożliwi 
wzajemną komunikację. Uwagę pracownika 
znajdującego się w kopalni na otrzymanie 
komunikatu zwróci miganie lampy 
osobistej lub diody świecącej umieszczonej 
na akumulatorze. Na akumulatorze 
zainstalowany zostanie przycisk sterujący, 
który służyć będzie do potwierdzenia 
przyjęcia wiadomości lub wysłania 
wcześniej zdefiniowanego komunikatu.

W ten sposób punkt dyspozytorski będzie 
miał możliwość ostrzeżenia każdego 
pracownika o grożącym 
niebezpieczeństwie lub ewentualnie 
wezwania go do odejścia. Pracownik  
w kopalni będzie miał możliwość 
ostrzeżenia o sytuacji kryzysowej lub 
wysłania prośby o pomoc. Urządzenie to 
umożliwi także względnie dokładną 
lokalizację pracownika w kopalni.

Podstawowe opracowanie tego urządzenia 
zostało zakończone i w ciągu pierwszego 
półrocza roku 2012 przeprowadzona 
zostanie próbna eksploatacja w kopalni 
multikabla, samodzielnego pagera 
i odpowiedniego oprogramowania. Po tym 
nastąpi próbna eksploatacja urządzenia. 
Po dokonaniu oceny uzyskanych informacji 
będzie można we wrześniu 2012 r. podjąć 
decyzję o jego dalszym wykorzystaniu.

Ratownicy górniczy zwykle trzymają się razem również na powierzchni.

Studium przypadku

Poglądowa droga ku bardziej 
bezpiecznej pracy

Spółka NWR stawia bezpieczeństwo 
pracowników na pierwszym miejscu. 
Jednocześnie firma zdaje sobie sprawę ze 
znaczenia procesu kształcenia i szkoleń 
dla poprawy bezpieczeństwa w pracy pod 
ziemią. Głównym celem jest wzmożenie 
za pomocą dynamicznej i interesującej 
formy poczucia odpowiedzialności 
pracowników za zdrowie swoje i kolegów.

W związku z tym spółka wyprodukowała, 
we współpracy z zewnętrznym dostawcą 
w roku 2011, serię krótkich filmów, 
animowanych klipów, które mają w sposób 
poglądowy zwrócić uwagę pracownika 
na potencjalne zagrożenia, niebezpieczne 
sytuacje lub ryzykowne czy błędne 
postępowanie przy pracy pod ziemią. 
Proces nauczania w ten sposób reaguje 
na dynamiczny rozwój środków 
audiowizualnych w dziedzinie kształcenia 
i stara się przekazać potrzebne informacje 
z zakresu bezpieczeństwa pracy w 
atrakcyjnej formie, która przyciągnie 
uwagę pracowników.

Prace trwały przez cały rok 2011 i ich 
rezultatem jest ponad 120 materiałów 
na temat bezpieczeństwa. Można je w 
sposób uproszczony podzielić na cztery 
podstawowe części. Dwadzieścia filmów 
szkoleniowych poświęconych jest 
wydobyciu węgla kamiennego od ogólnych 
informacji po konkretne aspekty pracy pod 
ziemią z perspektywy przestrzegania reguł 
bezpieczeństwa. Jednocześnie zwraca się 
uwagę na sytuacje niosące ryzyko, które 
mogą pojawić się przy pracy pod ziemią 
(wstrząsy, obsypujące się skały, gaz, 
wypadki) oraz na odpowiedni sposób 
zapobiegania im i ich rozwiązywania.

Pięćdziesiąt animowanych ujęć pokazuje 
górnika Franka, który narusza w różnych 
sytuacjach pracy przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa. Jego zaniedbania kończą 

się dla niego fatalnie. Klipy mają 
oddziaływać na emocje pracowników 
i zwracać ich uwagę na przestrzeganie 
poszczególnych zasad bezpiecznej pracy.

Kolejnych 30 filmów z aktorami pokazuje 
potencjalne błędy, które mogą w pracy 
narazić górników na wypadek. Podczas 
interaktywnego nauczania klipy są 
przerywane i zadaniem słuchaczy jest 
rozpoznanie postępowania niebezpiecznego 
i ryzykownego oraz wyjaśnienie, jak powinno 
się właściwie postępować z punktu 
widzenia zasad bezpieczeństwa.

25 klipów z udziałem aktorów zwraca 
uwagę na niepotrzebnie ryzykowne 
postępowanie, jakiego mogą się górnicy 
dopuszczać, narażając tak swoje zdrowie.

Filmy i klipy są wykorzystywane nie tylko 
podczas szkoleń na temat bezpieczeństwa 
pracy w centralnych ośrodkach 
szkoleniowych, które firma powołała dla 
karwińskiej części rewiru przy Kopalni 
Darkov i dla części frydeckiej przy Kopalni 
Paskov. Jednocześnie są nieprzerwanie 
wyświetlane na ekranach LCD zawieszonych 
na korytarzach w pobliżu portierni 
i miejsc, w których regularnie gromadzi się 
na początku i na końcu zmiany większa 
liczba pracowników. Zestaw serii 
wyświetlanych clipów zmienia się co 
tydzień. Tematyka odpowiedzialnego 
podejścia do własnego zdrowia 
i bezpiecznej pracy towarzyszy dzięki temu 
górnikom podczas drogi przez teren kopalni. 
Spółka NWR uwzględnia 
najnowocześniejsze trendy w dziedzinie 
kształcenia. Zdaje sobie całkowicie sprawę 
z tego, że forma, w jakiej pracownicy są 
zapoznawani z problematyką bezpiecznej 
pracy, odgrywa znaczącą rolę w tym, w jakim 
stopniu uda się reguły i zasady bezpiecznej 
pracy przekazać do ich podświadomości.  
Cel pozostaje ten sam: aby wszyscy wrócili 
zdrowi z pracy do domów, do swoich rodzin.

Zespół ratowników kopalnianych  
musi być stale w pogotowiu.

HBZS – Górnicza  
służba ratunkowa
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Kształcenie  
pracowników

→ GRI LA10
→ GRI LA11

Pracownicy Grupy odbywają kilka razy  
w roku szkolenia o różnej tematyce.  
Jak pokazuje poniżej przedstawiony 
wykres, przeciętna liczba godzin szkoleń  
w przeliczeniu na pracownika rośnie  
co roku. W roku 2011 osiągnięto poziom  
21,8 godzin szkolenia na 1 stałego 
pracownika zakładów Grupy NWR.

Dla stałych pracowników organizuje się 
różne rodzaje szkoleń, od wprowadzających, 
tzw. przeszkalających, poprzez 
kwalifikacyjne i przekwalifikowujące, 
zawodowe (np. umiejętność posługiwania 
się komputerem, kursy językowe) 
po szkolenia menedżerskie  
(np. tzw. umiejętności interpersonalne). 
Szereg szkoleń tworzą tzw. szkolenia 
okresowe, np. dotyczące przepisów 
z dziedziny bezpieczeństwa według 
obowiązującego prawodawstwa.

W celu poprawy jakości kształcenia 
pracowników w ramach programu  
„Safety 2010“ zorganizowano nowy 
nowoczesny Centralny Ośrodek 
Kształcenia OKD na terenie Kopalni Darkov. 
Ośrodek służy wszystkim kopalniom  
w regionie karwińskim, jak również 
pracownikom organizacji podwykonawczych 
pracujących dla OKD. W roku 2011  
w szkoleniach w Centralnym Ośrodku 
Kształcenia wzięło udział ogółem 22 653 
pracowników, w tym 17 663 stałych 
pracowników i 4 990 pracowników firm 
podwykonawczych.

Praca w zakładach Grupy NWR wymaga 
specyficznego wykształcenia i kwalifikacji. 
W przypadku odejścia stałego pracownika 
spółki Grupy NWR zainteresowane są tym, 
by odchodzący pracownik miał jak 
najlepsze warunki znalezienia nowego 
zatrudnienia. Z tego względu Grupa  
w swoich głównych zakładach oferuje 
szereg programów kształcenia 
ustawicznego i zarządzania kwalifikacjami.

GodzinyZakłady NWR – przeciętna liczba godzin  
szkolenia na 1 stałego pracownika 

25

20

15

10

5

0
4,6

12,4

18,6

2008  2009  2010  2011

21,8

Programy zarządzania kwalifikacjami i kształcenia ustawicznego OKD HBZS OKK

Szkolenia zakładowe, kursy Tak Tak Tak

Wsparcie finansowe w przypadku oferowanych na zewnątrz szkoleń  
i nauki (studiów)

Tak Nie Tak

Udzielanie urlopu na studia z gwarancją powrotu do pracy Tak Nie Tak

Planowanie przedemerytalne dla osób, które mają przejść na emeryturę Nie Nie Tak

Szkolenie osób (do innej pracy w innym miejscu), które chcą nadal pracować Tak Nie Nie

Odprawa przekraczająca obowiązek ustawowy Tak Tak Tak

W przypadku zaoferowania odprawy uwzględnia się wiek pracownika  
i przepracowane lata

Tak Tak Tak

Usługi pośrednictwa pracy (pomoc przy poszukiwaniu zatrudnienia itp.) Nie Nie Tak1

Pomoc (np. szkolenia, poradnictwo) przy przejściu na emeryturę Nie Nie Tak1

1  Pośrednictwo pracy i pomoc przy przejściu na emeryturę oferowane były spółce OKK we współpracy lokalnymi 
Urzędami Pracy w związku z zakończeniem w roku 2009 działalności Koksowni Jan Šverma.

NWR kładzie silny nacisk na inicjatywę, 
pomysły i kreatywność swoich 
pracowników. Z tego względu w roku 2009 
dla pracowników i dostawców spółki OKD 
ogłoszono Program Ciągłego Doskonalenia 
(Continuous Improvement Programme, 
„CIP“). W spółce OKK program CIP 
ogłoszono rok później. Program CIP 
wprowadza transparentny system oceny 
i wynagradzania wniosków 
racjonalizatorskich pracowników. Nagrodę 
dla autora wniosku racjonalizatorskiego 
ustala się na podstawie oceny korzyści 
gospodarczej, jaką projekt daje spółce. 
Jednak oszczędności nie są jedyną 
korzyścią programu CIP. Znaczącą korzyścią 
jest poprawa w zakresie bezpieczeństwa. 

Wszyscy autorzy nadesłanych wniosków 
racjonalizatorskich mają szansę wygrania 
nagrody specjalnej – samochodu 
osobowego Skoda Fabia.

Program CIP był kontynuowany również  
w latach 2010 i 2011. Włączenie 
pracowników stanowi przykład korzystnej 
dla obu stron współpracy ze spółką. 
Nowym elementem programu CIP w roku 
2011 była możliwość nadsyłania wniosków 
racjonalizatorskich nie tylko w języku 
czeskim, ale również słowackim, polskim 
i angielskim. 

W okresie funkcjonowania programu CIP 
złożono łącznie 1 463 wniosków 
racjonalizatorskich, które przyniosły 
oszczędność niemal 32 mln EUR.

Program Ciągłego  
Doskonalenia

Skoda Fabia dla zwycięzcy programu CIP.

Liczba wniosków racjonalizatorskich  
w programie Continuous Improvement

Uwaga: Liczba wniosków racjonalizatorskich w spółkach 
OKD i OKK.
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liczba wniosków

wyższe (lic., mgr, inż., dr) 5,7% 

średnie (+ Dis.) 12,7%

zawodowy bez matury  
z tzw. listem uczniowskim i bez 60,6%

kierunek zawodowy z maturą 10,1% 

wykształcenie podstawowe 10,9%

Struktura wykształcenia pracowników  
Grupy NWR w roku 2011 procent

Najwyższe kierownictwo 20,4 godzin

Średnie i niższe kierownictwo 13,0 godzin

Zawody robotnicze 30,9 godzin

Przeciętna liczba godzin wszystkich typów szkolenia na 1
stałego pracownika na rok 2011 według kategorii (OKD, OKK)



Środowisko 
naturalne

Obszar zakończonych rekultywacji  
w roku 2011

Ogólna masa odpadów  
w ostatnich czterech latach 
obniżyła się o 28 procent

Emisja NOX liczona rok do 
roku spadła o 65 procent

Całkowita powierzchnia 
terenu z zakończoną 
rekultywacją od roku 1993 
osiągnęła 1678 ha

Suma środków wydanych 
na finansowanie projektów 
rekultywacyjnych w roku 
2011 wynosiła 7 mln EUR

Ogólne zużycie i sprzedaż1 
energii mierzone rok  
do roku obniżyło się  
o 9 procent

w tonach w tonach w ha w tonachZakłady NWR – emisja NOX Zakłady NWR – emisja CO Zakłady NWR – całkowity obszar  
zakończonych rekultywacji Zakłady NWR - produkcja odpadów
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w tys.m3Zakłady NWR – ogólna ilość wylewanych wód  
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1  Sprzedaże (podlegające odliczeniom) gazu 
koksowniczego i gazu ziemnego.

2  Szacunek - dane zostaną poddane audytowi 
we wrześniu 2012. Wykazane wartości różnią 
się od danych w IRZ, ponieważ w IRZ są 
podane ilości wtedy, gdy przekroczą ustaloną 
ustawowo wartość progową.

Fot.: Rak bagienny (Astacus leptodactylus) 
żyje w dużych skupiskach w zbiornikach 
sedymentacyjnych OKD.
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W przypadku emisji trzeba zaznaczyć,  
że Grupa NWR i przede wszystkim spółka 
OKK realizują wszelkie limity ustanowione 
przez prawodawstwo Republiki Czeskiej. 
Cele w dziedzinie emisji i ich realizacja 
przedstawiona w karcie wyników (scorecard) 
(patrz Scorecard strony 14–15) dowodzą, 
że Grupa NWR zainteresowana jest 
obniżaniem ich wielkości.

Emisja przy transporcie produktów 
do klientów została obniżona dzięki temu, 
że przeważająca część produkcji 
dystrybuowana jest za pośrednictwem kolei.

Spółka OKK przestrzega limitów emisyjnych 
dotyczących atmosfery i wody odpadowej 
ustalonych w zintegrowanym zezwoleniu1 
według § 13 ust. 3 ustawy nr 76/2002 Dz. U. 
o zintegrowanej profilaktyce.

Przy podejmowaniu decyzji o metodzie 
rekultywacji i o przyszłym wykorzystaniu 
powierzchni wszystkie z tym związane 
kwestie omawiane są z poszkodowanymi 
interesariuszami, w tym przypadku  

Strategia

Działalność NWR wywiera na środowisko 
naturalne znaczny wpływ, zarówno jeśli 
chodzi o głębinowe wydobycie węgla 
kamiennego, jak i o produkcję koksu. 
Działanie Grupy jest wieloletnią przemysłową 
tradycją w Kraju Morawsko-śląskim  
w Republice Czeskiej, działa jednocześnie 
na Górnym Śląsku w Polsce. Oba regiony,  
w których razem mieszka ok. 6,5 mln ludzi, 
odczuwają w wyniku ponad dwustuletniego 
istnienia ciężkiego przemysłu na ich terenie 
pochodzące z przeszłości dziedzictwo 
obciążeń ekologicznych. Dlatego 
społeczność lokalna i organy państwowe  
w regionie poświęcają wiele uwagi ochronie 
środowiska naturalnego, jest to temat, 
na który uwrażliwione jest również 
społeczeństwo. Wielkość posiadanej 
powierzchni wykorzystywanej do naszej 
działalności wynosiła w dniu 31. 12. 2011 
łącznie 1 580 hektarów i całkowita wielkość 
obszaru, na który nasza działalność ma 
wpływ, wynosi 8 400 hektarów. Obserwowanie 
wpływu działań Grupy na środowisko 
naturalne należy do podstawowych zasad 
zrównoważonego rozwoju NWR i umożliwia 
eliminację negatywnych wpływów w jak 
największym stopniu.

Najczęściej wymienianymi problemami 
z zakresu środowiska naturalnego, które 
przedstawiają nasi interesariusze, są: 
produkcja odpadów, wód odpadowych, 
skażenie atmosfery wskutek emisji oraz 
zużycie energii. Do dalszych obszarów 
należą historyczne ingerencje w krajobraz 
jako skutek wydobycia i produkcji 
przemysłowej. Jest to powodem, dla 
którego Grupa poświęca się właśnie tym 
obszarom, inwestuje w nie i łagodzi skutki 
swojej działalności poprzez ciągłe 
rekultywacje i obniżanie emisji.

→ GRI DMA EN 
Różnorodność 
biologiczna

→ GRI DMA EN  
Zgodność  
z prawodawstwem

→ GRI DMA EN 
Transport

→ GRI DMA EN Ogólnie
→ GRI MM1
→ GRI EN28
→ GRI EN30

w haZakłady NWR – powierzchnia zakończonych 
rekultywacji według typu

Obszary rolnicze 751,05 ha

Obszary leśne  588,49 ha

Pozostałe obszary 273,90 ha

Obszary wodne 64,47 ha

Uwaga: Stan na dzień 31. 12. 2011 r.

 w haZakłady NWR – powierzchnia zakończonych 
projektów rekultywacyjnych
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Rekultywacja i ochrona 
różnorodności biologicznej

→ GRI DMA EN 
Różnorodność 
biologiczna

→ GRI EN14

Rekultywacja
Pod pojęciem rekultywacji rozumiemy 
proces, który ma za zadanie odnowić 
zdolność funkcjonowania naruszonego 
ekosystemu zgodnie z zasadami natury 
i wymaganiami administracji publicznej 
i okolicznej ludności. 

Ustalenie celów rekultywacyjnych stanowi 
proces obejmujący poszczególne kroki 
od koncepcji niwelowania negatywnych 
skutków górnictwa do konkretnego 
projektu rekultywacyjnego, który 
przechodzi procedury planowania 
terytorialnego i następnie budowlane,  
w których zostaje porównany z planem 
terytorialnym miast i gmin i uściślony 
na podstawie warunków organów ochrony 
środowiska naturalnego i planowania 
terytorialnego.

Wydobycie głębinowe powoduje 
powstawanie uskoków, ewentualnie 
zapadanie się istniejącego terenu, tzn. 
częściową deformację rzeźby krajobrazu. 
Powierzchnia części terenu opada poniżej 
poziomu wód podziemnych i ulegają 
zmianie stosunki wysokościowe danego 
miejsca.

NWR w wyniku procesu rekultywacyjnego 
nie tylko tworzy nowy krajobraz  
w postaci lasów, powierzchni i cieków 
wodnych, działek i upraw rolnych, ale 
również terenów przeznaczonych  
do celów sportowych i rekreacyjnych.  
W kraju morawsko-śląskim rekultywacje 
na pełną skalę prowadzi się dopiero  
od 15 lat.

Długofalowym celem NWR jest zmniejszenie 
liczby rekultywowanych terenów do 2015 
roku. Obecnie trwają prace w 87 projektach 
rekultywacyjnych (patrz mapy na stronach 
60–61). Ich koordynacją i realizacją jest 
bardzo wymagająca pod względem 
technicznym i organizacyjnym. Celem  
NWR jest więc skoncentrowanie działań 
rekultywacyjnych w dłuższej perspektywie 
w 1–2 dużych projektach. W ramach tych 
dwóch projektów będą przechowywane 
odpady skalne do 2030 roku, a teren będzie 
stopniowo zrekultywowany.

Ramy prawne w Republice Czeskiej.
Proces rekultywacji jest umocowany  
w ustawie górniczej i stanowi część 
kompleksowego rozwiązania dla niwelowania  
skutków działań wydobywczych („ZNHČ“), 
które składa się z 2 głównych części:

1. Akcja sanacyjno-rekultywacyjna („ARA“)
2. Szkody górnicze, prewencyjne kroki 

zabezpieczające i zabudowa zastępcza 
 (Patrz rozdział Społeczność na stronie 97)

Od roku 19931 każda spółka wydobywcza  
w Republice Czeskiej musi stwarzać 
finansową rezerwę przeznaczoną 
na sanację i rekultywację działek, które 
dotknęła działalność górnicza, oraz 
na pokrycie szkód górniczych. Ustawa 
również podaje sposób, w jaki ma 
powstawać ta rezerwa i procedurę 
korzystania z niej w danym roku.

Plany rekultywacji i ich implementacja
Projekty rekultywacyjne w przygotowaniu 
i w realizacji są naniesione na mapie 
na stronie 60–61.

Przeprowadzane i przygotowywane akcje 
objęte są Zbiorczym Planem Odnowy 
i Rekultywacji („ZPOR“), który spółka OKD 
opracowuje na okres 5 lat. Ten plan jest 
corocznie aktualizowany i po omówieniu 
z wydziałem terytorialnym Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w Ostrawie jest 
przedstawiany do zatwierdzenia 
właściwemu okręgowemu urzędowi 
górniczemu. 

Po zatwierdzeniu2 staje się częścią  
wniosku o czerpanie środków z rezerwy 
finansowej na sanację, rekultywację 
i szkody górnicze na dany rok, który składa 
się również w okręgowym urzędzie 
górniczym. Wydanie decyzji 
o zatwierdzeniu czerpania środków 
z rezerwy finansowej kończy procedurę 
zatwierdzania odnoszącą się do konkretnego 
projektu rekultywacyjnego i spółka 
wydobywcza może rozpoczynać projekt.

NWR planuje w ramach ZPOR dokończenie 
w 2012 r. projektów rekultywacyjnych 
na powierzchni 28,6 hektarów3.

w szczególności ze społecznością lokalną, 
administracją państwową i samorządem. 
Przy przeprowadzaniu projektów 
rekultywacyjnych w maksymalnym stopniu 
uwzględnia się przyszłe potrzeby 
społeczności oraz zachowanie charakteru 
krajobrazu i różnorodności biologicznej. 

Grupa osiąga oszczędności energii 
i obniżkę emisji przede wszystkim dzięki 
programom modernizacyjnym2 
i inwestycjom poprawiającym energetyczną 
wydajność produkcji. Całkowita wielkość 
nakładów i inwestycji w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego osiągnęła w roku 
2011 w przypadku rekultywacji niemal  
7 mln EUR, na pokrycie szkód górniczych 
związanych z ograniczeniem działalności 
wydano 555 000 EUR i na bieżące pokrycie 
szkód górniczych skierowano 5,8 mln EUR.

O staraniach, by skrupulatnie realizować 
przepisy prawa, świadczą również nałożone 
kary za zanieczyszczenie wody i emisję, 
które w roku 2011 nie przekroczyły sumy 
36 600 EUR.

1 Cała dokumentacja, włącznie z decyzją  
o zintegrowanych zezwoleniach, jest dostępna 
publicznie w systemie informacyjnym IPPC 
(Zintegrowana profilaktyka i ograniczanie 
zanieczyszczeń, Integrated Pollution Prevention 
and Control) pod adresem www.mzp.cz/ippc

2 Patrz POP 2010 (http:// 
www.newworldresources.eu/pl/dzialalnosc/
czynnych-kopaln/program-optymalizacji) i COP 
2010 (http://www.newworldresources.eu/pl/
dzialalnosc/koksownie/program-optymalizacji).

1  Zmiany ustaw nr 168/1993 Dz. U.  i 169/1993 Dz. U., 
które zmieniają i uzupełniają ustawy  
nr 44/1988 Dz. U. i 61/1 988 Dz. U. 

2  Dokładny przebieg tego postępowania został 
opisany w ustawie nr 61/1988 Dz. U.  
o działalności górniczej, materiałach 
wybuchowych i o państwowym zarządzie 
górniczym, z późniejszymi zmianami.

3  Patrz rozdział Scorecard na stronach 14–15.

Projekt rekultywacyjny Husova (16 ha); rekultywacja techniczna w latach1987–2003, rekultywacja 
biologiczna w latach1998–2009. W tle Kopalnia Darkov.
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Każdy proces rekultywacyjny składa się 
z dwóch części:

»  techniczną część rekultywacji zależną 
od zakresu naruszenia terenu wskutek 
wpływu działań górniczych (usunięcie 
uszkodzonej zieleni i samosiewów, 
usuwanie wierzchniej warstwy ziemi, 
kształtowanie terenu za pomocą 
nasypywania kopalnianych skał płonnych, 
zmiany przebiegu sieci inżynieryjnych, 
odwadnianie terenu i ponowne 
pokrywanie nowego terenu ziemią) i 

»  rekultywacja biologiczną (zasiewanie 
trawą, sadzenie roślin drzewiastych i ich 
konserwacja z reguły przez okres 5–15 lat).

Ważne projekty rekultywacyjne 
Ważnym projektem nowej generacji jest 
Golf Resort Lipiny4 (na rekultywowanym 
obszarze o powierzchni 51 ha), który 
według założeń zacznie działać na wiosnę 
roku 2012. Projekt jest ważny ze względu 
na znaczny udział miejscowej społeczności 
przy podejmowaniu decyzji o przyszłym 
kształcie rekultywowanego terenu 
i dowodzi starań NWR o włączenie lokalnej 
społeczności do projektu rekultywacji tak, 
aby rezultat spełniał nie tylko parametry 
techniczne i biologiczne, ale przede 
wszystkim aspekty społeczne – wymagania 
mieszkańców gminy.

Studium przypadku

Droga do prehistorii w górniczej gminie

Na terenie gminy górniczej Doubrava  
w regionie karwińskim w przeszłości 
znajdowała się hałda kopalni o tej samej 
nazwie, która już zakończyła swoją 
działalność. Ciekawostka: z Kopalni 
Doubrava w latach 1868–2006 wydobyto 
niemal 112 milionów ton węgla. Pozostałe 
zasoby z jej obszaru górniczego 
wydobywa się obecnie dzięki 
podziemnemu połączeniu z zakładu ČSA, 
Kopalni Karviná.

Obecnie w miejscu hałdy pierwotnej 
kopalni znajduje się, dzięki wysiłkom 
rekultywacyjnym spółki OKD 
i interesującemu planowi biznesowemu 
podmiotu komercyjnego, jedna 
z największych atrakcji turystycznych 
regionu morawsko-śląskiego, którą 
docenią jako miejsce spędzania wolnego 
czasu przede wszystkim rodziny 
z dziećmi, Dinopark. Należy razem z ZOO 
Ostrawa i obszarem muzeum górniczego 
w Ostrawie-Petřkovicach do trzech 
najbardziej popularnych miejsc okręgu. 
Np. w roku 2010, pierwszym, w którym 
Dinopark działał w pełni, odwiedziło go 
ponad 158 tysięcy ludzi. Według 
wstępnych szacunków w roku 2011 liczba 
odwiedzających przekroczyła granicę 
dwustu tysięcy.

Przestrzeń pod hałdą w gminie Doubrava 
miała początkowo być miejscem 
składowania skały płonnej będącej 
produktem ubocznym wydobycia węgla.  
W związku z ograniczaniem działalności 
Kopalni Doubrava nie wykorzystano go  
już w tym celu i rozpoczęto rekultywację 
miejsca polegającą w pierwszej fazie 
na dokładnym oczyszczeniu i nowym 
ukształtowaniu terenu i następnie 
pokryciu warstwą ziemi. Ze względu na to, 
że teren od dawna nie był wykorzystywany, 
stał się miejscem niekontrolowanego 
porzucania różnych materiałów w postaci 
nielegalnych wysypisk odpadów 

i stopniowo zaczął zarastać samosiewnymi 
roślinami drzewiastymi. Techniczną 
rekultywację na całym obszarze przyszłego 
parku o powierzchni 15 hektarów 
zapoczątkowano jesienią roku 2007.  
Jej początkowym celem był obszar zieleni 
publicznej. Teren został następnie w ramach 
rekultywacji biologicznej na nowo obsiany 
trawą, posadzono nowe rośliny drzewiaste 
w miejsce nieodpowiednich i chorych drzew, 
które trzeba było wyciąć.

W roku 2008 nastąpiła zmiana planu, 
ponieważ do nowego właściciela działki, 
spółki RPG RE Property, zwrócił się 
podmiot komercyjny z propozycją 
wybudowania atrakcyjnego obszaru 
służącego spędzaniu wolnego czasu przez 
mieszkańców  regionu karwińskiego 
i dalszej okolicy. W tym celu w roku 2009 
ukończono rekultywację biologiczną 
na większości terenu i wydzierżawiono 
działki w celu budowy Dinoparku. 
Całkowite koszty rekultywacji przekroczyły 
256 000 EUR.

Rekultywacja biologiczna kontynuowana 
jest już tylko na części terenu położonej 
wzdłuż drogi z Orłowej do Doubravy, która 
ma zostać ukończona w roku 2012. Jej 
część stanowi również pięcioletni okres 

konserwacji nowo zasadzonych roślin 
drzewiastych włącznie z likwidacją 
samosiewnych zarośli rdestu i barszczu. 

Przylegający teren starej hałdy Doubrava 
i resztki starej czerwonej przepalonej 
hałdy z małymi bagiennymi jeziorkami 
stwarzają w Dinoparku scenerię 
prawdziwie prehistoryczną. Park, który 
otwarto w lipcu 2009, od początku stał 
się atrakcją, która swoim znaczeniem 
wykraczała poza region morawsko-śląski, 
o czym świadczy fakt, że wśród jego gości 
regularnie można spotkać rodziny 
z sąsiedniej Polski czy Słowacji.

Obszar Dinoparku z siedemdziesięcioma 
zwierzętami prehistorycznymi naturalnej 
wielkości, wydającymi dźwięki 
i poruszającymi się, kinem 3D, 
paleontologicznym placem zabaw dla 
dzieci, muzeum prawdziwych artefaktów 
czy sklepem z pamiątkami i restauracją  
w stylu mezozoicznym stanowi dobry 
przykład tego, że współpraca górników, 
właściciela działki, sfery biznesowej 
i gminy na obszarach, których historia 
naznaczona jest głębinowym wydobyciem 
węgla kamiennego może powadzić 
do pozytywnych rezultatów dla 
wszystkich zainteresowanych stron.

→ GRI MM1

4 Bliższe informacje o polu golfowym można 
znaleźć na stronie internetowej www.golflipiny.cz

5 Bliższe informacje o Dinoparku znajdziecie 
na stronie internetowej www.dinopark.cz/
dinopark-ostrava

6 Listę wybranych projektów rekultywacyjnych 
łącznie z ich specyfikacjami można znaleźć  
w publikacji „Zwracamy życie krajobrazowi“, 
którą można pobrać pod adresem http:// 
www.newworldresources.eu/pl/zrownowazony-
rozwoj/nasze-srodowisko/rekultywacja

Rekultywacja i ochrona 
różnorodności biologicznej

→ GRI EN14

Na „ziemi niczyjej“ uszkodzonej wcześniej na skutek wydobycia powstał Golf Resort Lipiny.

Podobnie udany jest również projekt 
DINOPARK5 czy rekultywacja terenu 
Macurůvka (powierzchnia 15,1 ha), który  
był po raz pierwszy udostępniony 
społeczeństwu w roku 2009. Od tej pory 
odwiedza go w każdym sezonie około 
180 000 osób.

W roku 2011 zostały zakończone projekty 
rekultywacyjne o powierzchni  
111,4 hektarów. Ogółem od roku 1993 
przekazano do dalszego użytkowania przez 
spółkę OKD lub poprzednich właścicieli 
ponad 1 600 hektarów6.

Dinosaurus Edmontonia w pancerzu z płatów kostnych.
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Mapy realizowanych rekultywacji – 
stan na dzień 31. 12. 2011 r.

→ GRI EN1
→ GRI MM1
→ GRI MM2

→ GRI EN11
→ GRI MM2

Rekultywacja i ochrona 
różnorodności biologicznej

Całkowita wielkość działek będących własnością, współwłasnością udziałową lub działek 
administrowanych, na które wpływ miała działalność NWR (w ha) Republika Czeska Polska

Nazwa OKD OKK NWR KARBONIA Łącznie

Obszar w posiadaniu spółki 1 505,20  28,09 46,21 1 579,50

Obszar w posiadaniu, dzierżawie lub administracji spółki w celu działalności 
produkcyjnej lub wydobywczej, i na który wpłynęło wydobycie (tzw. izolinia)

8 400,001 0,00 0,00 8 400,00

1 Spółka OKD z powierzchni działek, na których wpłynęły działania NWR posiada lub jest współposiadaczem łącznie 1 172,6 ha.

Bilans prac rekultywacyjnych Grupy NWR w roku 2011

Nazwa

Całkowita wielkość terenu naruszonego wymagającego rekultywacji (A) 3 187,06 ha

Całkowita wielkość terenu z ukończoną już rekultywacją (B) (patrz mapa – projekty zakończone) 1 677,91 ha

Całkowita wielkość terenu z trwającymi ciągu 2011 r. (C) projektami rekultywacyjnymi (patrz mapa – projekty w realizacji) 769,58 ha

Całkowita wielkość terenu naruszonego i do tej pory nie rekultywowanego/niepoddanego sanacji (patrz mapa – projekty w przygotowaniu) 739,57 ha

Całkowita wielkość działek, na które wywarła wpływ działalność Grupy NWR

Słowacja

Republika Czeska

Austria
Niemcy

Polska

Obszar Karvina Obszar Paskov

Projekty w realizacji 

Obszar Paskov 

Projekty w realizacji

Projekty w przygotowaniu Projekty w przygotowaniu

Zrealizowane projekty

Obszar Karviná 

Projekty zakończone
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Kopalnia Darkov

Położenie geograficzne Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Gminy Albrechtice, Horní Suchá, Karviná, Stonava

Obszar katastralny Albrechtice u Českého Těšína, Horní Suchá, Darkov, Karviná-Doly, Karviná-město, Ráj, Stonava

Podpowierzchniowe/ 
podziemne 
powierzchnie 
(obszary wydobycia)

Karviná Doly II 9,345990 km2

Darkov 5,083830 km2

Stonava 11,507524 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/  
obejmuje części 
obszaru chronionego

Miejsce operacji nie zawiera ani nie wchodzi na specjalnie chroniony teren przyrody w rozumieniu kategorii według § 14 
ustawy nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami na teren parków przyrody, ani nie styka się bezpośrednio z którymś  
z miejsc o znaczeniu europejskim (dalej  jako „EVL“) w rozumieniu od § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U. o ochronie 
przyrody i krajobrazu z późniejszymi zmianami, wpisany do Narodowego wykazu EVL lub wyznaczonych obszarów ptasich 
według § 45e tej ustawy. Teren NATURA 2000 nie jest bezpośrednio dotknięty  np. uskokami lub przez późniejsze akcje 
rekultywacyjne. EVL i obszary ptasie, które znajdują się w dalszej okolicy, są przedstawione w odnośnej dokumentacji EIA1.

Rodzaj działalności Wydobycie

Wartość różnorodności 
biologicznej

Atrybut –

Status ochronny –

Dokumentacja EIA: MZP195 Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., Kopalni  Darkov w okresie  2011-2020, http://www.cenia.cz/eia

→ GRI EN11
→ GRI EN12
→ GRI EN13
→ GRI MM2
→ GRI EN25
→ GRI SO1

→ GRI EN11
→ GRI EN12
→ GRI EN13
→ GRI MM2
→ GRI EN25
→ GRI SO1

Kopalnia Karviná, zakład Lazy

Położenie geograficzne Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Gminy Karviná, Orlová

Obszar katastralny Karviná-Doly, Lazy u Orlové, Orlová

Podziemne 
powierzchnie

Lazy 6,067 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/ obejmuje 
części obszaru 
chronionego

Miejsce operacji nie zawiera ani nie wchodzi na specjalnie chroniony teren przyrody w rozumieniu kategorii według § 14 
ustawy nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami, na teren parków przyrody, ani nie styka się bezpośrednio  
z którymś  z miejsc  o znaczeniu europejskim (dalej  jako ,,EVL”) w rozumieniu od  § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U.  
o ochronie przyrody i krajobrazu, z późniejszymi zmianami, wpisany do Narodowego wykazu EVL lub wyznaczonych 
obszarów ptasich według § 45e tej ustawy. Na terenie nie ma zarejestrowanych znaczących elementów krajobrazowych 
według  § 6 ustawy 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami. Znajdują się tu tylko VKP w rozumieniu § 4 ustawy  
nr 114/1992 Dz. U. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (dalej tylko „VKP z ustawy“) (np. jeziora uskokowe  
i torfowiska). Ocena wpływów na miejsca systemu NATURA 2000 zgodnie z postanowieniem § 45i, ust. 2 ustawy  
nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami nie była wymagana (organ ochrony przyrody w swojej opinii takie wpływy 
wykluczył). Wykaz zabytkowych drzew (łącznie 17) według § 46 ustawy nr 114/1992 Dz. U.  znajduje się w odpowiedniej 
dokumentacji EIA1.

Rodzaj działalności Wydobycie

Wartość różnorodności 
biologicznej

Atrybut –

Status ochronny –

1 Dokumentacja EIA: MZP167 Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., Kopalni Lazy na okres  2011-2015, http://www.cenia.cz/eia

Ochrona różnorodności biologicznej
Ochrona krajobrazu i różnorodności 
biologicznej jest jedną z dziedzin, które 
obowiązujące prawodawstwo ściśle określa. 
Wymagania prawne określa ustawa nr 114/
1992 Dz. U. o ochronie przyrody i krajobrazu  
z późniejszymi zmianami i ustawa nr 100/ 
2001 Dz. U. o ocenie wpływów na środowisko 
naturalne i o zmianie niektórych ustaw 
pokrewnych, która zawiera dyrektywy UE.

Obie ustawy wymagają stałego kontaktu  
z państwowymi organami nadzoru,  
a w trakcie oceny wpływu na środowisko 
naturalne, również z lokalnym samorządem, 
obywatelami i organizacjami non-profit.

Przed rozpoczęciem wydobycia w nowej 
lokalizacji lub kontynuacją wydobycia  
na istniejących obszarach opracowuje się  
i składa dwa dokumenty:

1. Dokumentacja wpływu na środowisko 
naturalne (Environmental Impact 
Assesment – EIA)

2. Plan udostępnienia złoża, przygotowania 
i wydobycia („POPD“).7

Dokumentacja EIA obejmuje kompleksową 
ocenę wpływu przygotowywanych projektów 
na środowisko naturalne i zdrowie publiczne 

jeszcze przed ich zatwierdzeniem.  
Częścią procesu EIA jest stwierdzenie  
i uwzględnienie uwag uczestników 
postępowania, szczególnie administracji 
publicznej, samorządu, organizacji 
non-profit i innych podmiotów.

Dokumentacja EIA obejmuje kompleksową 
ocenę wpływu na środowisko naturalne, jak  
i na zdrowie mieszkańców. Wszystkie 
obowiązujące zamierzenia NWR na terenie 
Republiki Czeskiej, włącznie z komentarzami 
uczestników postępowania i pozytywną 
oceną są do dyspozycji w publicznym 
systemie informacyjnym EIA pod adresem 
www.cenia.cz/eia.

Obecnie obowiązują następujące plany  
z pozytywną opinią:

OKD
1.  Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., 

Kopalni Darkov w okresie 2011–2020 
(kod MZP195)

2. Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s.,  
Kopalni Karviná, w obszarze 
wydobywczym  ČSA okresie 2011–2016 
(kod MZP201)

3. Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., 
Kopalni Lazy8 na okres 2011–2015  
(kod MZP167)

4. Kontynuacja działań górniczych Kopalni 
ČSM na okres 2009-2020 (kod MZP157)

5. Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., 
Kopalni Paskov na okres 2011–2020  
(kod MZP180)

OKK
Nie opracowano dokumentacji EIA 
modernizacji baterii koksowniczych nr 8 i 10, 
ponieważ decyzję o modernizacji podjęto 
jeszcze przed wejściem w życie ustawy  
nr 100/2001 Dz. U. 

NWR KARBONIA
Polskie urzędy wydały pozytywną opinię  
o dokumentacji EIA opracowanej w Kopalni 
Dębieńsko.

Poniższa tabelka zawiera podstawowe dane 
dotyczące ochrony obszarów naturalnych w 
Republice Czeskiej bezpośrednio wchodzących 
lub sąsiadujących z miejscem zakladów 
wydobywczych Grupy NWR. Szczegółowe 
informacje są zawarte w dokumentacji EIA.

Rekultywacja i ochrona 
różnorodności biologicznej

7  Patrz § 32 ustawy nr 44/1988 o ochronie  
i eksploatacji zasobów naturalnych (ustawa 
górnicza) oraz § 10 ustawy nr 61/1988  
o górnictwie, materiałach wybuchowych i 
państwowej administracji górnictwa; więcej  
o POPD patrz rozdział Społeczność na s. 97.

8  Kopalnia Lazy stała się częścią Kopalni Karviná, 
jako obszar Lazy 1 kwietnia 2008 r.

1  Dokumentacja EIA: MZP195 Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., Kopalni Darkov w okresie 2011–2020, http://www.cenia.cz/eia

Kopalnia Karviná, zakład ČSA

Położenie  
geograficzne

Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Gminy Karviná, Doubrava, Dětmarovice, Orlová

Obszar katastralny Karviná-Doly, Staré Město u Karviné, Karviná-Město, Darkov, Doubrava u Orlové, Koukolná, 
Orlová, Poruba u Orlové, Horní Lutyně

Podpowierzchniowe/
podziemne 
powierzchnie

Karviná Doly I 16,623588 km2

Doubrava u Orlové 9,537211 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/obejmuje 
części obszaru 
chronionego

Miejsce operacji nie zawiera ani nie wchodzi na specjalnie chroniony teren przyrody w rozumieniu kategorii według § 14 
ustawy nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami, na teren parków przyrody, ani nie styka się bezpośrednio z którymś 
z miejsc  o znaczeniu europejskim (dalej  jako ,,EVL”) w rozumieniu od  § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U.  
o ochronie przyrody i krajobrazu, z późniejszymi zmianami, wpisany do Narodowego wykazu EVL lub wyznaczonych 
obszarów ptasich według § 45e tej ustawy. Na terenie nie ma zarejestrowanych znaczących elementów krajobrazowych 
według  § 6 ustawy 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami. Znajdują się tu tylko VKP w rozumieniu § 4 ustawy  
nr 114/1992 Dz. U. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (dalej tylko „VKP z ustawy“) (np. jeziora uskokowe  
i torfowiska). Ocena wpływów na miejsca systemu NATURA 2000 zgodnie z postanowieniem § 45i, ust. 2 ustawy  
nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami nie była wymagana (organ ochrony przyrody w swojej opinii takie wpływy 
wykluczył). Wykaz zabytkowych drzew (łącznie 17) według § 46 ustawy nr 114/1992 Dz. U.  znajduje się w odpowiedniej 
dokumentacji EIA1.

Rodzaj działalności Wydobycie

Wartość różnorodności 
biologicznej

Atrybut –

Status ochronny –
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Kopalnia Paskov

Położenie geograficzne Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Gminy Brušperk, Fryčovice, Frýdek-Místek, Hukvaldy, Krmelín, Palkovice, Paskov, Staříč,  
Sviadnov, Žabeň

Obszar katastralny Brušperk, Fryčovice, Frýdek, Lysůvky, Lískovec u Frýdku-Místku, Chlebovice, Rychaltice, 
Krmelín, Palkovice, Paskov, Staříč, Sviadnov, Žabeň

Podpowierzchniowe/
podziemne 
powierzchnie
(obszary wydobywcze)

Staříč 42,512486 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/ obejmuje 
części obszaru 
chronionego

Miejsce operacji  zawiera szczególnie chroniony obszar  przyrody w rozumieniu kategorii według § 14 ustawy nr 114/1992 
Dz. U. z późniejszymi zmianami, konkretnie zabytek przyrody  Kamenná (powierzchnia 2,83 ha, uznany w 1990), gdzie 
przedmiotem ochrony jest enklawa trawiastych subkserofitów na terenie byłego kamieniołomu kamienia wapiennego na 
obszarze katastralnym Staříč. Miejsce operacji  nie zawiera ani nie wchodzi na teren parku przyrodniczego. Na terenie 
są VKP z ustawy (lasy, cieki wodne, stawy i położone w dolinie niwy). Rejestrowanym VKP w rozumieniu § 6 ustawy nr 
114/1992 Dz. U. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami jest park przy zamku (lecznica) w Paskovie, który jednak 
nie jest objęty wydobyciem. Obszar wydobycia bezpośrednio sąsiaduje z trzema miejscami EVL systemu  Natura 2000 
w rozumieniu § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U. o ochronie przyrody i krajobrazu z późniejszymi zmianami 
(CZ0813464 Pilíky, CZ0813462 rzeka Ostravice, CZ0813463 Paskov (park zamkowy). Nie zakłada się jednak, że na te 
obszary wpłynie wydobycie, ponieważ nie znajdują się w przestrzeni przypuszczalnego zabagnienia lub zaboru na 
działania powierzchniowe związane z  wydobyciem węgla w obszarze wydobywczym.
Na terenie znajdują się zabytkowe drzewa (łącznie 6) według § 46 ustawy nr 114/1992 Dz. U. (patrz dokumentacja EIA1).

Rodzaj działalności Wydobycie

Wartość  
różnorodności 
biologicznej

Atrybut Naziemny

Status ochronny Zabytek przyrody  według § 14 ustawy nr 114/1992 Dz. U. , systemu Natura 2000 w rozumieniu 
§ 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U. o ochronie przyrody i krajobrazu z późniejszymi 
zmianami

Nieczynna kopalnia Frenštát

Położenie geograficzne Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Obszar katastralny Trojanovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Frenštát pod Radhoštěm, Čeladná, Pstruží,  
Rožnov pod Radhoštěm, Kozlovice, Tichá na Moravě, Bordovice, Veřovice a Lhotka

Podpowierzchniowe/ 
podziemne powierzchnie 
(obszar wydobycia)

Trojanovice 63,17 km2

Obszar kopalni Frenštát–zachód 33,97 km2

Frenštát–wschód 29,20 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/ obejmuje 
części obszaru 
chronionego

Nieczynna  kopalnia Frenštát znajduje się na szczególnie chronionym terenie, konkretnie  na terenie chronionego 
krajobrazu obszaru  Beskidów (CHKO Beskydy1) w rozumieniu kategorii według § 14 ustawy nr 114/1992 Dz. U.  
z późniejszymi zmianami. Na terenie obszaru wydobycia  Trojanovice znajduje się  miejsce o znaczeniu europejskim 
CZ0724089 Beskidy (dalej jako „EVL“) w rozumieniu § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U. o ochronie przyrody 
i krajobrazu, z późniejszymi zmianami wpisane do Narodowego wykazu EVL. Ponadto znajduje się tu obszar ptasi 
CZ0811022 Beskidy według § 45e tej ustawy.

Rodzaj działalności Wydobycie Nieaktywna  (w fazie konserwacji)

Wartość różnorodności 
biologicznej

Atrybut –

Status ochronny obszar chronionego krajobrazu

1 Dokumentacja EIA: MZP180 Kontynuacja działań górniczych OKD, a. s., Dolu Paskov na okres 2011–2020, http://www.cenia.cz/eia

→ GRI EN11
→ GRI EN12
→ GRI EN13
→ GRI MM2
→ GRI EN25
→ GRI SO1

→ GRI EN11
→ GRI EN12
→ GRI EN13
→ GRI MM2
→ GRI EN25
→ GRI SO1

Nieczynna kopalnia Frenštát
Kopalnię Frenštát budowano od 1981 do 
1994 r.. W 1994 roku nastąpiło zahamowanie  
wydobycia w regionie Ostrawy i kopalnia 
Frenštát przeszła  w stan zachowawczy; 
31.12. 2003 Czeski Urząd Górniczy przedłużył 
ten stan na czas nieokreślony. W Kopalni 
Frenštát nigdy nie prowadzono wydobycia.

Bliższe informacje o kopalni
Frenštát są do dyspozycji na  
www.dulfrenstat.cz/pl

Spółka OKD jako administrator obszaru 
wydobywczego Trojanovice na podstawie 
decyzji Czeskiego Urzędu Górniczego 
utrzymuje złoża węgla Frenštát-Trojanovice 
w trybie konserwacyjnym. Z ustawy górniczej 
wynika dla OKD obowiązek zagwarantowania, 
by nie doszło do obniżenia wartości złoża. 
Firma przeprowadza tu zwłaszcza  
wydobycie wody kopalnianej, wietrzenie  
i niezbędne naprawy, na co rocznie wydaje 
ok. 2,44 mln EUR. W celu podjęcia decyzji 
o przyszłości złoża Frenštát-Trojanovice 
należy uzyskać dokładniejsze informacje 
o całkowitych zasobach i warunkach 
geologicznych. Spółka OKD dlatego  
planuje badanie wzmiankowanej kopalni,  
a następnie opracowanie dokumentacji EIA.

Kopalnia ČSM

Położenie  
geograficzne

Państwo Republika Czeska

Kraj Morawsko-śląski

Gminy Albrechtice, Chotěbuz, Karviná, Stonava

Obszar katastralny Karviná-Doly, Darkov, Albrechtice u Českého Těšína, Podobora, Louky nad Olší, Ráj, Stonava

Podpowierzchniowe/
podziemne 
powierzchnie

Louky nad Olší 22,1 km2

Przylega do obszaru 
chronionego/ obejmuje 
części obszaru 
chronionego

Miejsce operacji nie zawiera ani nie wchodzi na specjalnie chroniony teren przyrody w rozumieniu kategorii według § 14 
ustawy nr 114/1992 Dz. U. , z późniejszymi zmianami, na teren parków przyrody, ani nie styka się bezpośrednio z którymś  
z miejsc  o znaczeniu europejskim (dalej jako”EVL”) w rozumieniu od § 45a do § 45c ustawy nr 114/2004 Dz. U. o ochronie 
przyrody i krajobrazu z późniejszymi zmianami, wpisany do Narodowego wykazu EVL lub wyznaczonych obszarów  
ptasich według § 45e tej ustawy. Na terenie nie ma zarejestrowanych  VKP. Są tu tylko  VKP z ustawy (biotopy wodne  
i mokradłowe cieku wodnego Mlýnka i Mlýnskich stawów). Ocena wpływów na miejsca systemu NATURA 2000 zgodnie 
z postanowieniem § 45i, ust. 2 ustawy nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami nie była wymagana (organ ochrony 
przyrody w swojej opinii takie wpływy wykluczył). Wykaz zabytkowych drzew (łącznie 3) według § 46 ustawy nr 114/1992 
Dz. U.  znajduje się w odpowiedniej dokumentacji EIA1.

Rodzaj działalności Wydobycie

Wartość różnorodności 
biologicznej

Atrybut –

Status ochronny –

Nieczynna Kopalnia Frenštát.

Rekultywacja i ochrona 
różnorodności biologicznej

1 Dokumentacja EIA: MZP157 Kontynuacja działań górniczych Kopalni ČSM na okres 2009–2020, http://www.cenia.cz/eia

1 Więcej informacji o CHKO Beskydy znajdziecie na www.beskydy.ochranaprirody.cz



New World Resources
Raport zrównoważonego 
rozwoju 2011

New World Resources
Raport zrównoważonego 
rozwoju 2011

6766

Nasze podejście Nasze podejściePrzegląd PrzeglądŚrodowisko ŚrodowiskoNasi ludzie Nasi ludzieSpołeczność SpołecznośćNasi dostawcy Nasi dostawcyDodatkowe informacje Dodatkowe informacje

Emisje
→ GRI DMA EN  

Emisja, wody 
odpadowe i odpady

→ GRI DMA EN  
Produkty i usługi

→ GRI EN18
→ GRI EN20
→ GRI EN26
→ GRI EN28
→ GRI EN29

Emisja N0x, S02, CO, PAH i TZL
Spółka NWR stara się przy swoich 
działaniach zminimalizować emisję gazów 
cieplarnianych i podnieść wydajność 
energetyczną. Jako znaczący 
środkowoeuropejski  producent węgla 
energetycznego i koksowniczego, który 
działa w regionie o długiej tradycji 
przemysłowej, Spółka zdaje sobie sprawę 
skutków wpływu emisji na jakość życia 
i zdrowie mieszkańców.

Na podstawie danych w Zintegrowanym 
Rejestrze Zanieczyszczeń Republiki 
Czeskiej („IRZ“)1, Grupa NWR i jej spółka 
zależna OKK należą, według 
obowiązującego czeskiego prawodawstwa, 
do znaczących źródeł zanieczyszczenia 
atmosfery w Kraju Morawsko-śląskim już 
tylko poprzez emisję niektórych substancji 
(np. NOx, C02, pyły (angl. Particulate Matter 
„PM“) i policyklicznych węglowodorów 
aromatycznych („PAH“)). Dane o emisji 
Grupy NWR w tym Raporcie są dokładniejsze 
niż w IRZ, ponieważ w IRZ emisja danej 
substancji jest raportowana jedynie 
wówczas, gdy przekroczy ustawową 
wartość progową.

Głównym źródłem zanieczyszczenia 
atmosfery jest więc przede wszystkim 
działanie OKK polegające na produkcji 
koksu i produktów ubocznych 
koksownictwa. W roku 2011 firmie udało 
się obniżyć emisję SO2 o 37 procent i NOx 
o 50 procent. Celem na rok 2012 jest 
osiągnięcie dalszej obniżki do poziomu  
280 ton dla NOx i 77 ton dla SO2.

Emisje pyłów („PM“) są w przypadku OKD 
obserwowane na podstawie pojemności 
wentylatorów szybów wentylacyjnych 
poszczególnych kopalni (wentylacja  

w kopalniach). Wielkość emisji PM jest  
w spółce OKD stała w czasie. Jednocześnie, 
jeśli ma być zachowane bezpieczeństwo 
i dobre warunki pracy dla górników, trudno 
jest na tę emisję wpływać. W OKK udaje się 
od roku 2008 co roku obniżać ilość PM. 
Całkowity spadek w ciągu ostatnich 4 lat 
osiągnął 65 procent i w roku 2011 wielkość 
emisji PM wynosiła 189 ton.

Z perspektywy wpływu na jakość powietrza 
ważny jest obszar gospodarowania 
popiołem, którym zajmuje się HBZS, spółka 
zależna OKD. Popioły pochodzące 
z produkcji źródeł ciepłowniczych 
i elektrycznych poza NWR (np. spółki ČEZ 
czy Dalkia) wykorzystuje HBZS przede 
wszystkim jako surowiec technologiczny 
do wypełniania wyrobionych obszarów  
w kopalniach głębinowych. Wykorzystanie 
popiołów w kopalniach dla celów 
bezpieczeństwa przynosi wiele 
pozytywnych skutków. Szlamowanie 
popiołu (koksiku) z góry do obszaru kopalni  
ma długoletnią tradycję i jest nieodłączną 
częścią technologii wydobywania węgla  
w OKD ze znaczącą korzyścią dla 
bezpieczeństwa. Popiół (koksik) jest 
wykorzystywany przez HBZS przy produkcji  
certyfikowanej „Mieszanki podsadzkowej 
HBZS“, certyfikowanego  stabilizatu 
i zestalonych materiałów zasypowych. 
Mieszankę podsadzkową stosuje się  
w ramach środków bezpieczeństwa  
w kopalniach. Stabilizat na ogół stosuje się 
na powierzchni przy projektach sanacyjnych 
i rekultywacyjnych, a materiały zasypowe 
przy likwidacji wyrobisk.

Emisja związana z transportem produktów 
do klientów jest minimalna, ponieważ  
98 procent naszych produktów przewozi 
się koleją.

Kary w dziedzinie emisji
W roku 2011 na spółkę OKD nałożono karę 
4 066 EUR za potencjalne zanieczyszczenia 
atmosfery z powodu nieprzestrzegania 
kontroli szczelności urządzeń chłodzących. 
Czeska Inspekcja Środowiska Naturalnego 
nałożyła na Spółkę OKK karę w wysokości 
30 500 EUR za używanie urządzenia  
w sprzeczności z zintegrowanym 

pozwoleniem – w wyniku wady technicznej 
w  rurowym przewodzie  hermetyzacyjnym 
z nieokreślonych przyczyn trzeba było 
na pewien czas zrezygnować 
z hermetyzacji operacji chemicznej.

Bezpośrednia i niebezpośrednia emisja 
gazów cieplarnianych
Całkowita  ilość emisji CO2 z zakładów 
Grupy NWR w roku 2011 wynosiła  
672 698 ton.

1  Patrz www.irz.cz (tylko po czesku) ewentualnie 
European Pollutant Release and Transfer 
Register (E-PRTR) http://prtr.ec.europa.eu  
(po angielsku). 

2  Budowa zapór w celu odpornego na wybuchy 
zamknięcia wyrobisk, wypełnianie wolnych 
przestrzeni w celu osłabienia wpływu 
wydobycia na powierzchnię, śluzowanie 
wyrobionych obszarów zawałowych  
w ramach zapobiegania lub powstrzymywania 
samozapłonu węgla.

w tonachZakłady NWR – emisja CO2 (2011)

Nie bezpośrednie 537 097 t 

Bezpośrednie 135 601 t

w tonachZakłady NWR – emisja PAH
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1 Szacunki – dane zostaną poddane audytowi we 
wrześniu  2012. 

Uwaga.: Raportowane wartości mogą różnić się  
od danych w IRZ, ponieważ w IRZ podaje się ilość dopiero 
po przekroczeniu ustawowej wartości progowej.
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1 Szacunki – dane zostaną poddane audytowi we 
wrześniu 2012. 

Uwaga: Raportowane wartości mogą różnić się  
od danych w IRZ, ponieważ w IRZ podaje się ilość dopiero 
po przekroczeniu ustawowej wartości progowej.

→ GRI EC2
→ GRI EN3
→ GRI EN4
→ GRI EN16
→ GRI EN17
→ GRI EN18

Źródłem bezpośrednich  emisji CO2 jest  
w przypadku NWR przede wszystkim 
Koksownia Svoboda, następnie zalicza się 
emisje wydzielane przy ogrzewaniu gazem 
ziemnym i spalaniu oleju napędowego 
i benzyny. Całkowita  ilość bezpośrednich  
emisji CO2 z Zakładów NWR w roku 2011 
wyniosła 135 601 ton.

Źródłem niebezpośrednich  emisji CO2  
jest energia kupowana od dostawców 
i produkowana z paliw stałych,  
w szczególności energia elektryczna, 

Zużycie energii (niebezpośrednie i bezpośrednie)  
i wyliczenie rocznego strumienia CO2 (tony, 2011) Jednostki OKD HBZS OKK Łącznie GJ CO2 (tony)

Energia elektryczna  
(łącznie z energią do produkcji STV)

MWh 793 951,0 440,9 43 072,7 837 464,6 3 014 872,5 401 118,0

Energia cieplna GJ 916 067,0 0,0 25 541,0 941 608,0 941 608,0 99 057,2

Para GJ 0,0 0,0 350 967,0 350 967,0 350 967,0 36 921,7

Zużycie niebezpośrednie energii razem 4 307 447,5

Niebezpośrednie emisje CO2 łącznie 537 096,9

Gaz ziemny  tis. m3 0,0 224,4 0,0 224,4 8 753,5 436,2

Benzyna litry 107 448,0 3 971,0 862,7 112 281,7 3 708,1 263,9

Nafta litry 3 647 343,0 20 322,0 72 162,1 3 739 827,1 136 353,0 7 891,0

Zużycie bezpośrednie energii razem 148.814,6

Bezpośrednia emisja CO2 z koksowni OKK 127 010,0

Bezpośrednie emisje CO2 Razem 135 601,1

Wynikowy roczny strumień CO2 za rok 2011 672 698,0

Metoda kalkulacji współczynników  emisyjnych i rocznego strumienia CO2
1

Energia/surowiec energetyczny Jednostka Przeciętny współczynnik emisyjny CO2, jego wartość i metodyka

Elektryczna energia łącznie z energią  
do produkcji sprężonego powierza (STV)

MWh 0,478967097 ton C02/MWh (0,8388 ton C02/MWh x 0,571 – przy udziale  57,1 procent  
w produkcji elektryczności w roku 2011) – elektrownie węglowe ČEZ

GJ 0,133046416 ton C02/GJ (0,233 ton C02/GJ x 0,571 – elektrownie węglowe ČEZ przy 
udziale 57,1 procent tych elektrowni w produkcji elektryczności w roku 2011)

Energia cieplna GJ 0,1052 ton CO2/GJ źródła termiczne Dalkia w roku 2011 (z całkowitego zużycia ciepła 
z poszczególnych źródeł tej firmy (2 102 782 GJ/rok) w roku 2011)

Para wodna GJ 0,1052 ton CO2/GJ źródła termiczne Dalkia w roku 2011 (z całkowitego zużycia ciepła 
z poszczególnych źródeł tej firmy (2 102 782 GJ/rok) w roku 2011)

Gaz ziemny  tys. m3 1,944 ton CO2/1 000 m3 ZP(z przeciętnego składu ZP 990 m3 CH4v 1 000 m3)

Benzyna litry 2,35±0,3 kg CO2/l wyliczono ze składu benzyny samochodowej 95 oktanów

Nafta litry 2,11 ±0,3 kg CO2/l wyliczono ze składu oleju napędowego

Bezpośrednie emisje CO2 z koksowni OKK tony metoda obliczenia według rozporządzenia nr 12/2009 Dz. U. o ustalaniu procedur 
stwierdzania, raportowania i weryfikowania wielkości emisji gazów cieplarnianych

1 Metoda obliczenia współczynników emisyjnych i rocznego strumienia masy według zaleceń Wyższej Szkoły Technologii Chemicznej w Pradze, 2012.

energia zużywana do produkcji sprężonego 
powietrza, energia cieplna i para. 
Całkowita ilość niebezpośrednich emisji 
CO2 z zakładów NWR w roku 2011 wyniosła 
537 097 ton.

Całkowicie  bezpośrednie emisje CO2 
z zakładów spółki OKK z roku na rok spadły 
o 25 procent do poziomu 127 012 ton 
(2010:170 256 ton).Spadek nastąpił 
wskutek koncentracji produkcji  
w Koksowni Svoboda, zamknięcia koksowni 
Jan Šverma i zakończenia programu 
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Studium przypadku

Gaz koksowniczy pomaga ogrzewać 
gospodarstwa domowe w Ostrawie przy 
pogorszonych  warunkach rozpraszania 
zanieczyszczeń powietrza

Koksowanie można w sposób uproszczony 
scharakteryzować jako usuwanie z węgla 
substancji lotnych. Niewiele osób wie,  
że stanowią one  20–30 procent całkowitej 
masy węgla jako surowca wyjściowego  
w tym procesie. Substancje te następnie 
zostają przetwarzane w chemicznej  
części koksowni i znajdują zastosowanie  
w przemyśle lub rolnictwie.

Najważniejszym produktem ubocznym 
uszlachetniania węgla jest gaz, który 
po uwolnieniu z węgla zostaje stopniowo 
oczyszczany, usuwa się z niego amoniak, 
benzol, siarkowodór i inne frakcje. 
Technicznie czysty gaz koksowniczy 
wykorzystywany jest głównie do własnego 
ogrzewania baterii koksowniczych, zaś jego 
nadmiar wykorzystuje się w ciepłowniach. 
W przypadku OKK chodzi o sąsiedni zakład 
spółki Dalkia Republika Czeska, a.s., która 
dzięki gazowi koksowniczemu dostarcza 
ciepło do gospodarstw domowych Ostrawy.

Dla życia mieszkańców Ostrawy 
najistotniejszy jest fakt, że w przypadku 
pogorszenia warunków rozpraszania 
zanieczyszczeń technicznie czysty gaz 
koksowniczy przy spalaniu nie obciąża 
środowiska naturalnego.

W przypadku OKK gaz zostaje odsiarczony 
do poziomu poniżej 50 mg siarkowodoru 
(H2S) na metr sześcienny. Jest to 
dziesięciokrotnie niższa wartość niż stanowi 
czeskie prawodawstwo. Ponad 50 procent 
czystego gazu koksowniczego stanowi 
wodór, który spalając się, tworzy parę wodną.

Priorytetem w przypadku ogłoszenia 
alarmu „Uwaga“ lub „Regulacja“ wg 
Porządku Regulacyjnego dla sytuacji 
smogowych zatwierdzonego przez czeską 
inspekcję środowiska naturalnego, 

pozostaje tylko zapewnienie dostaw 
czystego technicznie gazu koksowniczego 
dla wyżej wspomnianej ciepłowni, tak, by 
ciepło dla mieszkańców Ostrawy nie 
musiało pochodzić ze spalania węgla, które 
ma gorsze skutki dla jakości powietrza.  
W chwili, gdy pozostałe wielkie 
przedsiębiorstwa przemysłowe muszą 
ograniczyć swoje działanie, technicznie 
czysty gaz koksowniczy staje się źródłem 
ciepła dla ostrawskich gospodarstw 
domowych. 

Planowane wyłączenia technologicznych 
i dystrybucyjnych urządzeń gazu 
koksowniczego, łącznie z urządzeniami 
służącymi do ochrony atmosfery, są we 
wspomnianym okresie maksymalnie 
ograniczone. 

Na podstawie Deklaracji porozumienia  
w dziedzinie ochrony atmosfery w regionie 
morawsko-śląskim, podpisanego przez 
spółkę OKK i region morawsko-śląski, 
dokonuje się wszelkich działań 
przewidzianych przez Porządek Regulacyjny 
już przy sygnale „Uwaga“, tak samo jak przy 
ogłoszeniu sygnału „Regulacja“. 

W początkach produkcji koksu substancje 
lotne zazwyczaj wypuszczano do powietrza.  
Dalsze przetwarzanie produktów 
ubocznych zaczęto stosować dopiero 
na przełomie XIX i XX wieku. Nie było 
wtedy mowy o tak ścisłych normach  
w dziedzinie kontroli wpływu produkcji 
na środowisko naturalne, jakie znamy 
dzisiaj. 

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że 
technicznie czysty gaz koksowniczy, tzw. 
gaz świetlny, był pierwszym gazem, którego 
ludzie zaczęli używać do oświetlania 
i ogrzewania. W Czechosłowacji we 
wszystkich gospodarstwach domowych 
został zastąpiony przez gaz ziemny dopiero 
w latach 80. ubiegłego wieku.

Produkcja gazu ziemnego przez odgazowanie kopalni CH4 (mln m3/rok)

Wypompowano przy 
odgazowaniu

Wykorzystanie 
przemysłowe

2008 68,809 68,523

2009 56,957 56,838

2010 62,509 62,373

2011 57,218 57,092

Uwaga: Różnica między wypompowanym, a wykorzystanym przemysłowo gazem (tzw. oddmuchnięcie) nie ma znaczenia 
z punktu widzenia wpływu na środowisko naturalne.

Emisje

→ GRI EN26→ GRI EN18

Technologia w Koksowni Svoboda należy  
do najnowocześniejszych na świecie

inwestycyjnego COP 2010, w trakcie 
którego zbudowano nową baterię  
nr 10 i zmodernizowano baterię nr 8.  
Nakłady inwestycyjne programu COP 2010 
osiągnęły 63 milionów EUR.

Odgazowanie
Odgazowanie kopalni jest formą izolowanego 
odprowadzania gazu ziemnego3 z miejsc 
pracy w kopalni na powierzchnię za pomocą 
rurociągów. Odgazowanie kopalni 
przeprowadza się we wszystkich kopalniach 
OKD na zasadzie odsysania (podciśnieniowo), 
co zapewniają stacje odgazowywania 
na powierzchni, które są wyposażone  
w specjalne pompy (pompy próżniowe 
z wirującym pierścieniem wodnym). 
Odgazowanie przeprowadza się w celu 
podwyższenia bezpieczeństwa w miejscach 
pracy w kopalni.

Jedynym kontraktowym odbiorcą gazu 
pochodzącego z odgazowania jest spółka 
Green Gas DPB, a. s., która wykorzystuje  
go do swoich celów handlowych, przede 
wszystkim produkcji ciepła, ewentualnie 
energii elektrycznej. Spadek pobierania 
metanu z odgazowania kopalni w latach 
2008 i 2009 jest spowodowany zarówno 
ograniczaniem produkcji zakładu Dukla, 
jak i skutkami kryzysu ekonomicznego.

Nietypowy widok Kopalni ČSM.

3 Gaz ziemny zawiera 92,5 procent metanu,  
2,25 procent wyższych węglowodorów  
i 6,3 procent tzw. gazów obojętnych (najczęściej 
azot i dwutlenek węgla).
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Energia
→ GRI DMA EN Energia
→ GRI EN3
→ GRI EN5
→ GRI EN7

W minionych 10 latach następowała ciągła 
poprawa efektywności wykorzystania 
energii elektrycznej i obecnie zużycie jest 
obniżone do niezbędnego minimum 
potrzebnego do zachowania poziomu 
wydobycia węgla. Dalsze znaczniejsze 
oszczędności odbiłyby się na poziomie 
wydobycia węgla i produkcji koksu.

Nakłady na zakup energii stanowią 
znaczącą część całkowitych nakładów 
eksploatacyjnych, dlatego Grupa zamierza 
w perspektywie długofalowej obniżać  
jej zużycie i poprawiać efektywność 
energetyczną stosowanych urządzeń. 
Obecnie zarządzanie zużyciem energii jest 
ważne z punktu widzenia produkcji 
niebezpośrednich emisji łącznie z gazami 
cieplarnianymi.

W wyniku integracji produkcji koksu  
w jednej koksowni i starań o oszczędności 
nastąpił spadek zużycia energii, która 
wyrażona w GJ, obniżyła się z ponad 
4 900 000 w roku 2010 na poniżej 4 500 000 
w roku 2011 (bez wliczenia sprzedanego 
gazu koksowniczego i gazu ziemnego). 
Zużycie energii w Grupie dzięki temu spada 
corocznie o 9 procent.

Jednak, pomimo obniżenia całkowitego 
zużycia energii, oszczędności należą nadal 
do kluczowych zadań specjalistów ds. 
energetyki Grupy, włączają się do tego 
również  pracownicy z własnymi wnioskami 
racjonalizatorskimi w programie CIP1 
(studium przypadku: Kopalnia ČSM). 
Wnioski pracowników mają tę zaletę, że 
często stanowią rozwiązania 
niskonakładowe możliwe 
do natychmiastowego zastosowania. 

W ubiegłych latach, konkretnie od 2008 
roku, kiedy zapoczątkowano programy 
inwestycyjne POP 2010 i COP 2010,  
firma intensywnie inwestowała w nowe 
technologie urobkowe i wydobywcze oraz  
w budowę nowej baterii koksowniczej 
i naprawy już istniejących. Szereg tych 

inicjatyw doprowadził do obniżenia 
wymagań energetycznych. Niemniej jednak 
parametr efektywności energetycznej 
nadal jest i nadal pozostanie kryterium 
przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

Zużycie energii według źródła
Bezpośrednie zużycie energii oznacza 
gospodarowanie  pierwotnymi źródłami 
energii, natomiast niebezpośrednie zużycie 
obejmuje energię potrzebną na przykład 
do produkcji później wykorzystywanej 
energii elektrycznej, energii cieplnej itp.  
W przypadku NWR, szczególnie 
po sprzedaży spółki zależnej NWR Energy, 
a. s. w roku 2009, daleko ważniejszą rolę 
pełni zużycie niebezpośrednie.

Oszczędność energii i kroki do niej 
prowadzące
W Grupie NWR następuje co roku spadek 
zużycia energii o 9,46 procent (465 342 GJ) 
bez wliczenia sprzedaży wyprodukowanego 
gazu koksowniczego i usuniętego z kopalni 
gazu ziemnego. Przy uwzględnieniu 
sprzedaży gazu koksowniczego i ziemnego 
roczny spadek zużycia energii wynosi  
34,2 procent (365 500 GJ). Przyczyną 
oszczędności jest przede wszystkim 
wzrost dostaw gazu koksowniczego (tzn. 
sprzedaży firmie Dalkia Česká republika, a. s.) 
w roku 2011 o 3 procent (59 170 GJ)  
w stosunku do roku 2010.

Dalsze obniżenie zużycia energii będzie 
opierać się na planach optymalizacji 
nakładów na efektywność energetyczną  
poszczególnych zakładów – kopalni 
i koksowni – i ocenie zwrotu inwestycji  
w oszczędność energii. Oszczędność energii 
leży w kompetencji poszczególnych spółek 
zależnych oraz odpowiednich jednostek.

Oszczędność energii przyniesie również 
zakup nowych technologii w ramach 
programu PERSPektywa 2015. Ważną rolę 
odgrywa inicjatywa pracowników, która 
przynosi konkretne oszczędności  
(patrz program CIP na stronie 52). 
Oszczędności energii w NWR mają swoje 
źródło w zmianach procesu produkcyjnego, 
technologicznym ulepszaniu urządzeń 
i inicjatywie pracowników.1  Patrz rozdział Nasi ludzie strona 52.

Studium przypadku

Kopalnia ČSM

Wskutek wzrostu cen w kopalni ČSM  
w roku 2011 przyjęto nowe i 
zintensyfikowano dotychczas obowiązujące 
procedury oszczędnościowe. Sprawdziła 
się procedura, w której cena eksploatacji 
poszczególnych odbiorników energii została 
wykorzystana do stworzenia pojęcia o 
wysokości nakładów na zużycie sprężonego 
powietrza. Od czerwca ubiegłego roku 
zaczęto w kopalni ČSM – zakład Południe 
wprowadzać kroki oszczędnościowe w celu 
obniżenia zużycia sprężonego powietrza, 
w szczególności poprzez wymianę 
urządzeń je zużywających na elektryczne. 
Już to samo w sobie jest wielkim źródłem 
oszczędności nakładów na energię. 
Również instalacja automatycznego 
sterowania agregatów powietrznych do 
pompowania wody przyniosła oczekiwane 
oszczędności. W tym przypadku bardzo 
szybko zwróciły się zainwestowane 
nakłady, co oznacza oszczędność niemal 
czterech milionów koron miesięcznie. 

Zmechanizowane obudowy i silnik elektryczny 
pasa transmisyjnego w kopalni ČSM.

 w GJZakłady NWR – produkcja gazu  
koksowniczego i ziemneg
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Bęben maszyny wydobywczej.

Bezpośrednie zużycie energii
Bezpośrednie zużycie energii stanowi 
przykład gospodarowania pierwotnymi 
źródłami energii, do których w przypadku 
NWR należą nieodnawialne źródła paliw 
produkowanych z ropy (benzyna i nafta) 
i gazu ziemnego.

Bezpośrednie zużycie energii stanowi 
zaledwie 3,3 procent (148 814 GJ) 
całkowitego zużycia energii NWR (bez 
odliczenia sprzedaży gazu koksowniczego 
i gazu ziemnego) i związane jest 
przeważnie z eksploatacją pojazdów 
i ogrzewaniem.

Gaz koksowniczy jest najważniejszym 
ubocznym produktem uszlachetniania 
węgla. W Grupie NWR producentem  
gazu koksowniczego jest spółka OKK. 
Po oczyszczeniu gaz koksowniczy używany 
jest do ogrzewania baterii koksowniczych, 
a jego nadmiar dostarczany jest 
do sąsiedniego zakładu ciepłowni  
Dalkia Česká republika, a. s., skąd w postaci 
ciepła jest kierowany do gospodarstw 

w GJZakłady NWR – całkowite zużycie  
i sprzedaż energii1

6 000 000

4 800 000

3 600 000

2 400 000

1 200 000

0

4 921 604

2010

4 456 262

2011

1  Sprzedaż (możliwa do odliczenia) gazu koksowniczego  
i ziemnego.

 w GJZakłady NWR – całkowite zużycie energii1
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1  Łącznie ze sprzedażą (możliwą do odliczenia) gazu 
koksowniczego i ziemnego.
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Studium przypadku

Ilość wody w kopalni Karviná: 
wystarczyło przebudować rurociąg  
i wyłączyć pompę.

Spółka NWR zdaje sobie sprawę,  
że motywacja pracowników ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia efektywności 
wykorzystania energii, a przede wszystkim 
dla dalszej poprawy bezpieczeństwa pracy. 
Dlatego wprowadziliśmy w roku 2009 
program CIP, za którego pośrednictwem 
oceniamy  wnioski racjonalizatorskie 
naszych pracowników. Realizacja 
pomysłów pracowników rocznie przynosi 
setki milionów koron oszczędności, 
program zyskał uznanie wśród 
pracowników, zwiększył ich 
zainteresowanie pracą i pokazał im, że 
myślenie o swojej pracy i poszukiwanie 
sposobów uczynienia jej bezpieczniejszą, 
efektywniejszą i mniej wyczerpującą 
fizycznie przynosi korzyści każdej stronie. 

Fakt, że nawet prosty pomysł może obniżyć 
zużycie energii i koszty, pokazuje zakład 
ČSA w Kopalni Karwina, spółki zależnej 
należącej do OKD, dzięki któremu 
oszczędza się na niższym zużyciu energii 
elektrycznej niemal 40 700 EUR rocznie. 
Tutejszy technolog zakładu wzbogacania 
węgla Dušan Zmijka swoim pomysłem 
projektu o nazwie „Wyłączenie pompy  
wody użytkowej“ potwierdził znaną prawdę, 
że w prostocie siła. 

Na czym polega wniosek racjonalizatorski? 
Proces wzbogacania węgla wymaga dużego 
zużycia wody, wodę użytkową w przypadku 
zakładu ČSA pobiera się ze zbiornika 
Doubrava 4, na którym wybudowano 
pływającą stację pomp. Pracuje ona 
nieustannie, 24 godziny na dobę i pompuje 
wodę do basenu wody użytkowej, z którego 
jest wprowadzana do sieci dystrybuowania 
wody użytkowej w zakładzie wzbogacania 
za pomocą dalszej pompy QVC z silnikiem 

 w GJZużycie energii Grupy NWR w roku 2011

Niebezpośrednie zużycie energii 4 307 448 GJ

Bezpośrednie zużycie energii 148 815 GJ

Uwaga: Do całkowitego zużycia energii nie wliczono 
sprzedaży gazu koksowniczego i ziemnego.

domowych. Więcej – patrz studium 
przypadku „Gaz koksowniczy pomaga 
ogrzewać gospodarstwa domowe  
w Ostrawie przy pogorszonych warunkach 
rozpraszania zanieczyszczeń“.

Niebezpośrednie zużycie energii
Niebezpośrednie zużycie energii stanowi 
zdecydowaną większość zużycia energii  
w NWR, praktycznie niemal 97 procent.  
W latach 2010 i 2011 spadło 
niebezpośrednie zużycie o 11 procent 
dzięki niższemu zużyciu sprężonego 
powietrza, pary wodnej i energii cieplnej. 
Łagodnie wzrastało natomiast zużycie 
elektryczności. Ten krok przyniósł 
oszczędności kosztów, wyższą 
efektywność (niższe starty) i spadek 
obciążenia środowiska naturalnego przez 
niebezpośrednie emisje.

Bezpośrednie źródła zakupionej energii Jednostka 2010 2011

Benzyna GJ 2 785 3 708

Nafta GJ 126 163 136 353

Gaz GJ 9 420 8 754

Razem GJ 138 368 148 815

Niebezpośrednie zużycie energii według pierwotnego 
źródła energetycznego Jednostka 2010 2011

Elektryczność GJ 2 463 323 2 572 580

Sprężone powietrze GJ 468 256 442 293

Energia cieplna GJ 1 083 863 941 608

Para wodna GJ 767 794 350 967

Razem GJ 4 783 236 4 307 448

1  Różnicę między wyprodukowanymi a sprzedanymi bezpośrednimi źródłami energii stanowią zasoby węgla, które 
najczęściej oscylują wokół poziomu ±5 procent

Bezpośrednie źródła wyprodukowanej energii1 Jednostka 2010 2011

Węgiel (energetyczny) GJ 135 976 958 153 772 060

Gaz koksowniczy GJ 1 974 784 2 033 954

Gaz ziemny GJ 1 675 339 1 533 491

Razem GJ 139 627 081 157 339 505

o mocy 100 kW, która pracuje 
nieprzerwanie cały dzień. Inżynier 
zaproponował bezpośrednie podłączenie 
instalacji rurowej, którą doprowadza  
się wodę z Doubravy 4 do systemu 
rozprowadzania w zakładzie 
wzbogacania i wyłączenie pompy QVC. 
Potrzebne ciśnienie zapewnia pompa  
w pływającej stacji pomp.

Naturalnie, w miesiącach zimowych, 
kiedy może grozić zamrożenie systemu, 
wszystko będzie działać jak dotychczas, 
ale i tak przypuszcza się, że pompa  
QVC będzie wyłączona przynajmniej 
przez siedem miesięcy w roku, co 
pozwoli zaoszczędzić na energii 
elektrycznej około 40 000 EUR.  
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pompa 
była wyłączona dłużej i włączana  
w momencie zapowiedzi wystąpienia 
mrozów.

Dušan Zmijka, inżynier techniczny zakładu wzbogacania ČSA Kopalni Karviná.

Bezpośrednie źródła sprzedanej energii1 Jednostka 2010 2011

Węgiel (energetyczny) GJ 142 426 466 152 096 334

Gaz koksowniczy GJ 1 974 784 2 033 954

Gaz ziemny GJ 1 675 339 1 533 491

Razem GJ 146 076 589 155 663 779

1  Różnicę między wyprodukowanymi, a sprzedanymi bezpośrednimi źródłami energii stanowią zasoby węgla,  
które najczęściej oscylują wokół poziomu ±5 procent.
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→ GRI EN8
→ GRI EN9
→ GRI EN21
→ GRI DMA EN WodaWoda

→ GRI DMA EN Woda
→ GRI EN8
→ GRI EN9
→ GRI EN25

b) Špluchov – pobór z cieku wodnego Olzy 
(po pobraniu woda jest tylko filtrowana 
i doprowadzana przez system 
wodociągowy do stacji uzdatniania).

Źródłem technologicznej wody  
w paskowskiej części OKD jest ciek wodny 
Olešná, skąd wodę doprowadza się 
do zbiorników akumulacyjnych wody 
technologicznej Kuboň I, II i III. Stąd woda 
jest pompowana do sieci wodociągowej 
wody technologicznej (używa się jej 
do prac na powierzchni jako dodatkowej 
wody do stacji wzbogacania węgla, 
do chłodzenia i jako wodę gaśniczą). 
Z cieku Olešna zaopatrywane są Kopalnia 
Paskov oraz należący do niej zakład Staříč. 
Ze zbiorników akumulacyjnych Kuboň 
woda jest następnie przepompowywana 
do dalszych dwóch zbiorników 
akumulacyjnych Kamenná.

Kolejnym źródłem technologicznej wody 
dla Kopalni Paskov w okolicy Chlebovic jest 
nieuzdatniona woda powierzchniowa ze 

Spośród procesów produkcyjnych Grupy 
NWR szczególnie wzbogacanie i płukanie 
węgla skutkuje zużyciem dużej ilości wody. 
Z tego względu firma w ramach operacji 
wydobywczych stara się maksymalnie 
zwiększać ilość wody recyklowanej (patrz 
część Woda recyklowana), która w roku 
2011 osiągnęła poziom 38 procent. W roku 
2011 nastąpił również spadek poboru wody 
o 30 procent w stosunku do poprzedniego 
roku. W okresie 2008-2011 nastąpiła 
poprawa wskaźników stosowania wody 
recyklowanej o 14 procent. W roku 2012 
Grupa planuje przekroczyć  50 procent, 
o ile stabilne będą warunki klimatyczne. 
Recykling wody jest ciągle ulepszany dzięki 
inwestycjom w przewody doprowadzające 
wodę zwrotną, co również jest zależne 
od warunków klimatycznych, szczególnie 
od ilości opadów w danym roku. 

Zużycie wody
Celem NWR jest jak najefektywniejsze jej 
wykorzystanie i zapobieganie negatywnym 
skutkom dla jakości wód powierzchniowych 
w regionie, w którym działa Grupa.  
W działalności Grupy spełniane są 
wszystkie wymagania prawne UE i Republiki 
Czeskiej w obszarze jakości wody 
i przeprowadzane są regularne pomiary.

Rezultatem naszych działań 
ukierunkowanych na oszczędność wody, 
które są jednym z kluczowych aspektów 
wpływu na środowisko naturalne, jest 
osiągnięcie w roku 2011 spadku poboru 
wody o 30 procent na 14,3 mln m3/rok  
w porównaniu do poprzedniego roku. 
Całkowity pobór wody można podzielić 
na trzy kategorie, gdzie najwyższy udział 
ma woda powierzchniowa dla celów 
eksploatacyjnych stanowiąca 93 procent 
całkowitego poboru. Mniejsza część 
przypada na wodę pitną i odpadową 
z innych organizacji (chodzi o zakłady firm 
trzecich mających siedziby w areałach 
Grupy, które wypuszczają wodę odpadową 
za pośrednictwem spółki Grupy NWR).

Źródła wody, na które ma wpływ pobór wody
Całkowite zużycie wody w NWR dzieli się 
między OKD i OKK, z czego 93 procent 
przypada na OKD. Dlatego też w kwestii 
źródeł wody wyraźnie dotkniętych poborem 
wody niniejszy raport odnosi się do OKD. 

Źródłem wody technologicznej w karwińskiej 
części OKD jest woda powierzchniowa, która 
jest przede wszystkim pobierana z obiektu 
wodnego zapora Těrlick. Pod tamą znajduję 
się stacja pomp Těrlicko, która pompuje 
wodę do Kosteleckich zbiorników 
akumulacyjnych. Z tego miejsca woda 
grawitacyjnie rozprowadzana jest przez 
50-kilometrowy system wodociągowy, tzw. 
doprowadzeniem terlickim do wszystkich 
kopalni karwińskiej części OKD 5 (Kopalnia 
Darkov, Kopalnia Karwina i Kopalnia ČSM).

Woda technologiczna uzupełniana jest 
z dalszych źródeł powierzchniowych – 
cieków wodnych. Chodzi o pobór ze stacji 
pomp na rzece Olzie: a) Sovinec (w pobliżu 
znajduje się stacja uzdatniania wody),  

1  Woda ze źródeł powierzchniowych używana 
do celów technologicznych (np. w zakładzie 
wzbogacania węgla) i produkcji wody do kąpieli.

Całkowity pobór wody i całkowita  ilość wypuszczanych  wód w zakładach NWR (w tys. m3)

2008 2009 2010 2011

Całkowity pobór wody (technologiczna łącznie + odpadowa z innej 
organizacji + pitna)

30 563 30 110 36 062 25 344

w tym:

Woda powierzchniowa łącznie z wodą z mokradeł, rzek, jezior  
(tzw. woda technologiczna I jakości)

18 912 17 844 18 945 15 246

Woda recyklowana (tzw. woda technologiczna II jakości) 10 631 11 422 16 228 9 152

Woda podziemna 0 0 0 0

Woda deszczowa zebrana bezpośrednio i magazynowana przez organizację 
składającą sprawozdanie

0 0 0 0

Woda z innej organizacji 95 48 28 30

Pobór  z komunalnej dostawy wody lub innych służb wodociągowych  
(woda pitna)

924 796 860 992

Całkowita  ilość wypuszczonych wód (wodociągi publiczne, wody 
odpadowe łącznie z kopalnianymi, oczyszczanie ostateczne)

12 709 13 930 11 766 11 079

w tym:

Całkowita  ilość wypuszczonych wód niewymagających uzdatniania przed 
wypuszczeniem do kanału 

474 372 434 250

Całkowita  ilość oczyszczonych wód płuczących przed wypuszczeniem  0,92 0,52 1,86 2,51

Ilość wypuszczonych wód do publicznych kanałów przez system  
zbiorników na odpady (nałożona opłata)

5 833 7 703 5 734 4 926

w tym:

Całkowita ilość wód płuczących oczyszczonych przed wypuszczeniem 2 083 1 882 1 659 0

Całkowita ilość uzdatnionych wód kopalnianych przed wypuszczeniem  
do kanału

5 736 5 279 4 932 5 369

Całkowita ilość wód przekazanych do ostatecznego oczyszczenia  
w centralnej oczyszczalni wód odpadowych Ostrawa

665 576 663 468

Całkowita ilość wód odpadowych wypuszczonych do kanalizacji publicznej 0 0 0 62

Całkowita objętość recyklowanej i ponownie wykorzystanej wody  
(liczyć łącznie z technologiczną  wodą l+ll jakości)

10 631 11 422 16 228 9 152

Udział procentowy objętości recyklowanej i ponownie zastosowanej wody 35,99 % 39,03 % 46,14 % 37,51 %

zbiornika Košice. Pod tamą znajduje się 
stacja pomp, która dostarcza wodę 
technologiczną do systemu w okolicy 
Chlebovic, ale częściowo również 
do zbiornika Kamenná.

Niepotrzebną wodę oczyszczoną w systemie 
zbiorników sedymentacyjnych wypuszcza 
spółka OKD, jako wodę odpadową z cieków 
wodnych Povodi Odry, a. s. (wypuszczanie 
płatne).

W zintegrowanym rejestrze zanieczyszczeń 
podano dwie lokalizacje jako źródło 
chlorków w wypuszczanych wodach:  
a) Kopalnia Karviná, zakład ČSA;  
b) Kopalnia Karviná, zakład Lazy. Chlorki 
zawarte są w wypuszczanych wodach 
kopalnianych (słonych). Ilość chlorków 
zgłasza się corocznie  do Zintegrowanego 
rejestru zanieczyszczeń. Jednak na te 
chlorki nie ma ustalonych limitów, 
ponieważ chodzi tu o substancję naturalną, 

Powierzchnie wodne, które powstają w dolinach uskokowych w pobliżu szybów, stanowią idealne 
miejsce dla naturalnego odtworzenia wielu biotopów. 

która w wypuszczanej ilości nie wpływa 
na środowisko naturalne. 

OKK pobiera wodę z cieku wodnego  
Odra za pośrednictwem stacji pomp 
BorsodChem MCHZ, s. r. o., i wypuszcza 
wody chłodnicze i deszczowe przez  
odpływ Fiebig do nurtu rzeki Ostravicy 
przestrzegając limitów ustalonych  
w zintegrowanym pozwoleniu.
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Woda

Woda recyklowana
W ramach operacji Grupy NWR wody 
recyklowanej używa tylko spółka OKD.

Wodą recyklowaną albo zwrotną nazywamy 
wodę oczyszczoną w systemie zbiorników 
sedymentacyjnych. W ten sposób woda 
recyklowana dzięki stacji pomp 
umieszczonej w ostatnim zbiorniku 
sedymentacyjnym znowu jest 
wykorzystywana na przykład w zakładzie 
wzbogacania węgla. 

Spółka OKD stara się trwale obniżyć 
zużycie wody. Ponieważ jednak bez wody 
nie jest możliwe ani wydobycie, ani 
wzbogacanie węgla, jedyną drogą jest 
zwiększanie udziału ponownie 
wykorzystywanej wody, dlatego recykling 
wody należy do najważniejszych celow  
OKD w dziedzinie środowiska naturalnego.
W zakładach firmy OKD osiągnięto niemal 
40-procentowe wykorzystanie wody 
recyklowanej.

Rok 2010 był w tym zakresie wyjątkowy. 
Było to spowodowane wielkim ogólnym 
poborem wody powierzchniowej ze 
względu na lokalne powodzie. (Każde 
wypompowanie wód powodziowych jest 
uważane za wodę pobraną, ponieważ woda 
ta występowała również w zbiornikach 
wody recyklowanej).

W roku 2011 nastąpił zbieg kilku 
okoliczności, które wpłynęły na ilość wody 
recyklowanej. Pierwszym zjawiskiem był 
logiczny spadek w porównaniu 
do wyjątkowego roku 2010, czyli powrót 
do faktycznego stanu wody recyklowanej. 
Po drugie w Kopalni ČSM nastąpiła zmiana 
technologiczna w uzdatnianiu węgla, której 
skutkiem były niższe dostawy wody zwrotnej. 
W Kopalni ČSM od roku 2011 ma również 
miejsce nowe wzbogacanie energetycznego 
węgla. Wzbogacanie energetycznego węgla 
wymaga mniejszych dostaw wody niż 
wzbogacanie węgla koksowniczego.  

→ GRI EN10
→ GRI EN26

→ GRI EN10
→ GRI EN26
→ GRI EN28

Rok 2011 był ubogi zarówno w opady 
deszczu, co spowodowało niski poziom 
wody w zbiornikach sedymentacyjnych 
i uniemożliwiło większy pobór wody 
zwrotnej.

Wszystkie kopalnie OKD posiadają zakłady 
uzdatniania węgla. Po wykorzystaniu wodę 
oczyszcza się z magnetytu w separatorach 
magnetycznych. Magnetyt wykorzystuje się 
w zawiesinie służącej do oddzielania węgla 
od skały płonnej. Następnie zawiesina ta  
w zależności od potrzeby albo powraca 
do użycia w procesie, albo przekazywana 
jest do systemu zbiorników 
sedymentacyjnych. 

Każda kopalnia jest wyposażona w system 
zbiorników sedymentacyjnych, w których 
następuje dalsze osiadanie flotacyjnych 
osadów. Do wody ze wzbogacania węgla 
dodaje się tzw. czynnik flokulacyjny1,  
który sprzyja zbijaniu się małych ziarenek 
płukanego węgla, dzięki czemu szybciej 
następuje ich osiadanie i czyszczenie wody.

Studium przypadku

OKD potrafi recyklować 2/5 wody 
technologicznej

Spółka OKD wypuszcza w okolicy kilka 
typów wody, tak samo jak ją pobiera 
z większej ilości źródeł. Firma w celu poboru 
nieuzdatnionej wody powierzchniowej dla 
celów technologicznych wybudowała pod 
zaporą Těrlickou stację pomp i powiązany 
z nią wodociąg tłoczący mający ujście  
w zbiorniku akumulacyjnym. Woda w 
regionie Karwiny jest rozprowadzana 
do wszystkich kopalni obszaru ze 
zbiorników Kosteleckich. W wypadku 
Kopalni Paskov są to zbiorniki Kuboň I, 
II i III, do których dociera woda z cieku 
Olešná. Wody technologicznej używa 
się albo w postaci nieuzdatnionej 
do wzbogacania węgla, do szlamowania 
koksiku do kopalni lub po wstępnym 
oczyszczeniu w stacji uzdatniania wody 
nadaje się jako woda użytkowa do kąpieli 
i klimatyzacji w kopalni. 

Wszystkie kopalnie OKD mają zakłady 
wzbogacania węgla, z których surowy węgiel 
przechodzi przez skomplikowany proces 
uszlachetniania i wysyłany jest do klientów. 
Woda jest niezbędnym składnikiem 
płukania węgla i jego klasyfikowania  
w zakładzie uszlachetniania, rozdzielania 
drobnych i grubych frakcji węgla lub 
oddzielania najmniejszych ziarenek 
węgla i skały płonnej w odpylaczach 
cyklonowych lub w filtrach ciśnieniowych 
czy osadzarkach. Po wykorzystaniu wodę 
oczyszcza się z magnetytu w separatorach 
magnetycznych. Magnetyt wykorzystuje 
się w zawiesinie służącej do oddzielania 
węgla od skały płonnej. Następnie 
zawiesina ta w zależności od potrzeby 
albo powraca do użycia w procesie, albo 
jako zbędna do zbiornika na odpady.

Każda kopalnia wyposażona jest  
w zestaw zbiorników sedymentacyjnych 
albo odpadowych, w których następuje 
sedymentacja i osiadanie cząstek 
flotacyjnych. Do wody z zakładu 

wzbogacania dodaje się tzw. czynnik 
flotacyjny, który wspomaga zbijanie się 
małych cząsteczek płukanego węgla 
(flokulacja), co powoduje ich łatwiejsze 
osiadanie i tym samym oczyszczanie wody. 

Zazwyczaj w kopalni są co najmniej 
trzy zbiorniki sedymentacyjne, które są 
cyklicznie napełniane wodą odpadową 
z kopalni. Woda z pierwszego zbiornika 
przepływa do następnego przez przelew lub 
filtry. W ten sam sposób woda dostaje się 
z drugiego zbiornika do ostatniego, gdzie 
mamy już do czynienia z oczyszczoną wodą 
drugiego stopnia jakości. Woda recyklowana 
może być ponownie użyta do płukania węgla 
w zakładzie uszlachetniania, do którego 
dociera dzięki stacji pomp tzw. wody 
zwrotnej w ostatnim zbiorniku. Ma to swoje 
przyczyny ekologiczne i ekonomiczne. 
Nie trzeba kupować wody do celów 
technologicznych. Firma, starając się 
recyklować jak największą część tych wód, 
oszczędza środowisko naturalne. 

Zbędna woda oczyszczona w systemie 
zbiorników sedymentacyjnych jest 
wypuszczana do okolicznych cieków.

Obszary wodne w pobliżu kopalni OKD.

1  Dzięki czynnikowi flokulacyjnemu cząsteczki 
węgla pływają w wodzie. Czynnik flokulacyjny 
powoduje jednak ich skupianie się, wskutek 
czego stają się cięższe i opadają na dno.

Darkowskie morze powinno w przyszłości być miejscem wypoczynku mieszkańców regionu Karwiny.

Kary za wypuszczanie wody
W roku 2011 spółce OKD (zakład Pila Salma) 
nałożoną karę w wysokości 2033 EUR 
za wypuszczanie wód odpadowych, które 
nie było zgodne z ustawą nr 254/2001 Dz. U. 
o wodach. Zaraz po stwierdzeniu tego faktu 
podjęto kroki naprawcze. Na początku roku 
2012 wypuszczanie wód przebiegało już  
zgodnie z nowym postanowieniem 
wydziału środowiska naturalnego Urzędu 
miejskiego miasta Ostrawy, nr 1285/11/VH 
(č.j. MO/419114/11/OŽP/15) z dnia  
04. 01. 2012 r.
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Odpady

Skała płonna i flotacyjna skała płonna
 Wydobywcza  działalność Grupy jest 
związana z produkcją skały płonnej.  
Skała płonna to materiał, który jest 
otrzymywany w czasie wydobycia jako 
materiał nie do użytku.

W przeszłości skała płonna była 
najczęściej gromadzona w pobliżu 
obszarów wydobywczych w postaci hałd. 
Obecnie używa się jej jako surowca 
pośledniej klasy. Wykorzystanie skały 
płonnej jako surowca drugiej klasy jest  
w większości przypadków bardziej 
uzasadnione ekonomicznie, ponadto 
zapewnia bardziej oszczędne podejście 
do nieodnawialnych źródeł naturalnych. 
Znaczący jest także efekt dla ekologii 
krajobrazu, ponieważ obniża się liczba 
odwiertów nowych kopalni na kamienie 
i pojemników na ziemię1.

W Kraju Morawsko-śląskim wykorzystuje 
się zbiorniki na wodę i ścieki, obiekty 
gospodarki wodnej, w których przegrodach 
wykorzystano dziesiątki kilometrów 
materiałów ze skał płonnych. Temat 
wykorzystania skał płonnych jest aktualny 
także z punktu widzenia ochrony 
przeciwpowodziowej. Skała płonna, jako 
materiał certyfikowany, używana jest 
obecnie jako materiał budowlany 

Działania Grupy NWR są związane 
z powstawaniem znaczącej ilości odpadów 
kategorii „Pozostałe“, a w znacznie 
mniejszej mierze odpadów kategorii 
„Niebezpieczne“.

Ilość generowanych odpadu w ostatnich 
trzech latach wzrosła z 42,2 do 46,2 tys. ton, 
w czym znaczący udział miała produkcja 
złomu żelaza (wzrost z 22 984 ton 
do 27 191 ton w przypadku złomu żelaza 
i z 435 ton do 729 ton w przypadku metali 
kolorowych w latach 2010-2011).  
Jest to spowodowane inwestowaniem  
w nowoczesne technologie w ramach 
programu POP 2010 i w konsekwencji 
eliminacją technologii, których żywotność 
się zakończyła. Wzrost produkcji złomu nie 
ma negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne, ponieważ jest to odpad dający 
się ponownie wykorzystać z korzyścią 
ekonomiczną dla Grupy NWR.

Odpady niebezpieczne
W wyniku sprawy naruszenia środowiska 
naturalnego - nieruchomości będącej 
własnością  OKD – przez osobę trzecią w 
roku 2011 nastąpił istotny wzrost produkcji 
niebezpiecznych odpadów. Na hałdzie D 
w Řepištiu stwierdzono nielegalne 
wypuszczanie bliżej niestwierdzonej ilości 
pochodnych ropy i w konsekwencji skażenie 
gleby. Przypadek był rozpatrywany we 
współpracy z Policją Republiki Czeskiej 
i Czeską Inspekcją Środowiska  
Naturalnego (CIŚN). Ze względu na to, że  
nie stwierdzono, kto był sprawcą i groziło 
skażenie wód podziemnych, zdjęto 
za pomocą koparki warstwę gleby i usunięto 
za pośrednictwem uprawnionego podmiotu 
kontraktowego na koszt OKD, a. s., Kopalnia 
Paskov. Chodziło o około 700 ton gleby 
zaklasyfikowanej do kategorii 
„niebezpieczny odpad“. Obecnie prowadzi 
się rozmowy w sprawie możliwości 
przefakturowania nakładów na organy 
administracji publicznej.

W produkcji niebezpiecznych odpadów 
spółki OKK w roku 2011 miały udział 
przede wszystkim wymurówki i mieszane 
odpady budowlane zawierające 
niebezpieczne substancje, które powstały 
przy rekonstrukcji baterii koksowniczej  
nr 9. Część produkcji niebezpiecznych 
odpadów stanowi ziemia skażona smołą 
lub substancjami oleistymi i szlamy 
z zawartością pochodnych oleju.  
Szlamy te usunięto z obszaru Koksowni 
Jan Šverma, która zakończyła działalność 
w roku 2010. 

Likwidacja odpadów
Wszelkie odpady wyprodukowane  
w zakładach Grupy są przekazywane innym 
spółkom do dalszego wykorzystania lub 
usunięcia. Odpady, które znajdują dalsze 
wykorzystanie, są najpierw recyklowane. 
Chodzi np. o żelazo, odrzuty metali 
kolorowych, oleje, plastik, papier itd. 
Do usunięcia przekazywane są odpady nie 
do wykorzystania przez Spółkę. Do nich 
należy przede wszystkim większość 
niebezpiecznych odpadów z kategorii 
„Inne” nie do dalszego wykorzystania. 
Usuwa się je w drodze spalania  
(ok. 1–2 procent z ilości przekazanej 
do likwidacji ), albo na wysypiskach.

→ GRI DMA EN  
Emisja, wody 
odpadowe i odpady

→ GRI EN22
→ GRI MM3

Wykaz starych szkód na środowisku naturalnym 

Koksownia Svoboda 156,3 ton zanieczyszczeń  w wodzie podziemnej

246,8 ton zanieczyszczeń w glebie

113 367 ton skażonych konstrukcji

Koksownia ČSA 294,2 ton zanieczyszczeń  w glebie

105 962 ton skażonych konstrukcji

Koksownia Lazy 75 969 ton skażonej gleby

Koksownia Jan Šverma 150 000 m3 skażonej gleby

136 000 m3 skażonych wód podziemnych 

133 710 m3 skażonych konstrukcji

Koksownia Trojice 130 000 ton skażonej gleby

2 600 ton skażonych konstrukcji

Koksownia Jan Šverma 45 000 m3 odpadów chemicznych
(składnica odpadów chemicznych)

Černý příkop 38 100 m3 skażonego osadu w korycie rzeki

→ GRI MM3
→ GRI EN22
→ GRI EN23

do budowy naziemnych ciągów 
komunikacyjnych, do niwelacji terenu, 
a także do budowy Zapory Tierlickiej. 
Jakość skały płonnej produkowanej przez 
spółkę OKD odpowiada także wymaganiom 
wobec budowy autostrad.

Skała płonna jest czasami uważana 
nieprawidłowo za zanieczyszczenie 
i niesłusznie wymieniana z odpadami 
węglowymi, które są wyraźnym 
obciążeniem dla środowiska naturalnego. 
Spółka NWR przestała produkować  
odpady węglowe już w latach 90. i obecnie 
produkuje wyłącznie skałę płonną.

Flotacyjna skała płonna jest mieszaniną 
pyłu węglowego, wody, popiołu lub piasku 
powstających przy uszlachetnianiu 
surowców mineralnych. Jest to materiał 
o ziarnistości od 0 do 0,5 mm i zawartości 
popiołów (niepalne składniki stałe) 
przekraczającej 60 procent. Powstaje  
przy odseparowywaniu szlamu węglowego 
za pomocą flotacji w oparciu o różne 
właściwości fizykochemiczne powierzchni 
separowanych ziaren. Flotacyjna skała 
płonna gromadzona jest na składowiskach  
(w zbiornikach sedymentacyjnych), dokąd 
jest  transportowana drogą wodną.

Liczba i wielkość znaczących skażeń
W roku 2011 w ramach zakładów NWR nie 
doszło do znaczących skażeń środowiska 
naturalnego.

Występują tutaj tylko stare ekologiczne 
problemy powstałe przed przejęciem 
terenów przez NWR jako własność lub 
do administrowania. Te znaczące skażenia 
w lokalizacjach OKK są rozwiązywane 
na podstawie Umowy ekologicznej nr 
131/96 zawartej między OKD, a.s., a FNM 
Republiki Czeskiej, co oznacza, że nakłady 
na ich usunięcie będzie pokrywać państwo. 
Znaczące skażenia występują przede 
wszystkim na  terenach byłych koksowni. 
Po likwidacji FNM Republiki Czeskiej  
od 31. 12. 2005 jego kompetencje przejęło 
na podstawie ustawy 178/2005 Dz. U. 
Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej 
(„MF Republiki Czeskiej“). W lipcu 2008 
OKD, a. s. i MF Republiki Czeskiej podpisały 

1  Miejsce poza budową, zazwyczaj dół, rzadziej 
wyrębisko, z którego wydobywa się ziemię 
do budowy bryły ziemnej jeśli nie starcza 
ziemi uzyskanej  przy pogłębianiu wykopów w 
granicach budowy, czasami również odkrywka.

w tonachCałkowita produkcja skały płonnej  
i flotacyjnej skały płonnej
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Całkowita masa odpadów
według sposobu likwidacji (w tonach) 2008  2009  2010  2011 

Całkowita  ilość odpadów 
przekazanych  innym spółkom do 
wykorzystania (recyklingu)

34 522,20 26 395,60 26 115,20 29 682,92

Całkowita ilość odpadów 
przekazanych innym spółkom do 
likwidacji (składowanie/spalarnie)

29 520,80 15 826,40 16 166,80 16 462,08

Razem 64 043,00 42 222,00 42 282,00 46 145,00

Całkowita ilość skały płonnej i flotacyjnej 
skały płonnej (tony) 2008 2009 2010 2011

Całkowita  ilość skały płonnej 
(hałdy)

4 994 992 4 866 043 4 926 678 4 798 524

Całkowita  ilość flotacyjnej skały 
płonnej

510 952 365 042 494 157 531 024

Razem 5 505 944 5 231 085 5 420 835 5 329 548

w tonachZakłady NWR – produkcja odpadów
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46 145

Aneks nr 03929-2008-452-D-0131/96/01-03 
do powyższej umowy ekologicznej. 
Na podstawie Aneksu nr 03929-2008-452-
D-0131/96/01-04 z dnia 13. 11. 2008 prawa 
i obowiązki wynikające z Umowy 
Ekologicznej zostały przeniesione z OKD, a. s. 
na OKK Koksovny, a. s.
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Materiały

Zużycie materiałów według objętości 
i ilości nie ma znaczących skutków 
ekonomicznych, ekologicznych czy 
społecznych.

Grupa NWR jest producentem i dostawcą 
surowców. Nie używa znaczących ilości 
innych surowców lub częściowo 
przetworzonych wyrobów, które stają się 
częścią produktu końcowego. Dla Grupy 
NWR nie ma istotnego znaczenia również 
opakowanie produktów. Produkowane 
surowce nie są opakowywane, ale są 
transportowane luzem, w 98 procentach 
koleją.

Znaczącym surowcem do produkcji koksu 
w OKK jest węgiel koksujący, który 
dostarcza OKD i inne firmy np. z Polski  
lub USA.

→ GRI PR1

Wpływ produktów  
na zdrowie i bezpieczeństwo 

Jednostka 2008 2009 2010 2011

Dostawy węgla do koksowania 
(UVPK)

tony 1 518 529 1 074 018 1 190 304 893 157

w tym dostawy od OKD tony 1 094 053 829 500 780 202 549 523

Faza oceny wpływu  
na zdrowie  
i bezpieczeństwo 

OKD OKK

OdniesieniaWęgiel kamienny Koks

Opracowanie  
koncepcji produktu

Tak Tak Tak Katalog węgla i koksu1 strony 4-6,10–11

Badania i rozwój 
(certyfikacja)

Tak Tak Tak Katalog węgla i koksu1 strony 8-9,12–13

Produkcja Tak Tak Tak Kompletne prawodawstwo w dziedzinie 
ochrony zdrowia i środowiska naturalnego 
(np. EIA, strona 86–87, powietrze, 
woda, ochrona przyrody (Patrz rozdział 
Środowisko naturalne tego Raportu)

Marketing i promocja Tak Tak Tak Wewnętrzne dokumenty Grupy, patrz 
tabelka Wewnętrzne dokumenty w Grupie 
NWR, strona 39-40 (np. Kodeks Etyczny, 
Reguły uczciwego biznesu, itd.)

Składowanie,  
dystrybucja i dostawa

Tak Tak Tak Produkty na składzie nie są istotne, 
ponieważ stanowią maksymalnie  
5 procent rocznej produkcji;  
98 procent naszej produkcji jest 
transportowane luzem koleją

Wykorzystanie i serwis Tak Tak Tak Stosowanie naszych produktów określa 
ich specyfikacja  techniczna1;  
serwis nie dotyczy produktów Grupy 

Likwidacja, ponowne 
użycie lub recykling

Tak Tak Tak Nie dotyczy  odpowiednich dla produktów 
Grupy NWR (surowce)

1  Do pobrania na stronie internetowej  
http://www.newworldresources.eu/pl/produkty/nasze-produkty-i-odbiorcy/katalog-wegla-i-koksu

→ GRI EN1
→ GRI EN2

Spółka NWR ocenia wpływ swoich 
produktów na zdrowie i bezpieczeństwo 
klientów podczas cyklu życia 100 procent 
swoich produktów.

Ładowanie koksu do wagonów kolejowych. Wieże chłodnicze ciepłowni Dalkia.



Społeczność

Roczny wzrost inwestycji społecznych1

Najwyższa suma na 
inwestycje społeczne 
(„CSI“)1 od roku 2008

Fundacja OKD wsparła  
w sumie 298 projektów,  
co stanowi roczny wzrost  
o 56 procent

Całkowita suma 
odprowadzeń Grupy 
osiągnęła wartość  
174 mln EUR, czyli  
o 39,4 procent więcej niż  
w roku 2010

Znaczące wydarzenia

w mln EURCałkowita suma odprowadzeń Grupy NWR
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7,88

Na rzecz zdrowia 47 %

Na rzecz radości 14 %

Dla Europy 5 %

Dla przyszłości 33 %

W roku 2011.

Podział środków Fundacji OKD między  
poszczególne główne programy w proc.

Fot.: Dzień z Fundacją OKD w ostrawskim zoo. 
Fundacja OKD wsparła rekonstrukcję starego 
pawilonu i w ten sposób pomogła otworzyć 
nową wystawę pod nazwą „Mała Amazonia“.

1 Inwestycje społeczne (Corporate Social 
Investment, „CSI“) w NWR obejmują środki 
przeznaczone na projekty w następujących 
obszarach: rozwój społeczności (Fundacja 
OKD), wsparcie przedsiębiorczości i 
tworzenie miejsc pracy, zdrowie (projekty 
Fundacji OKD), kultura (projekty Fundacji 
OKD), edukacja (dary dla szkół, stypendia), 
środowisko naturalne (środki przekazane 
ponad ramy ustawowe), sport (sponsoring).
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Strategie w dziedzinie 
współpracy ze  
społecznością lokalną

→ GRI DMA EC 
Pośrednie wpływy 
ekonomiczne

→ GRI DMA SO 
Społeczność

→ GRI DMA SO 
Przesiedlenia

→ GRI DMA SO 
Mechanizmy 
i procedury 
załatwiania skarg

→ GRI SO1

komunikację oraz wsparcie korzystnych  
dla ogółu projektów lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, które są  
w znacznej  mierze wspomagane 
za pośrednictwem Fundacji OKD 
(„Fundacji“) za nieodłączną część swojej 
polityki.

NWR zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
współpracy ze społecznością dla 
możliwości utrzymania zgody społecznej 
na główną działalność firmy, a więc 
wydobycie węgla i produkcję koksu. Dialog 
przebiega na różnych poziomach i w różnych 
formach, co umożliwia reagowanie 
na potencjalne obawy i zagrożenia,  
których członkowie społeczności mogą 
doświadczać wobec NWR.

Większość działań Spółki NWR przebiega  
w Kraju Morawsko-śląskim w Republice 
Czeskiej, gdzie daje ona pracę ponad 
18 000 ludzi i jest zdecydowanie 
największym pracodawcą w regionie. 
Praktycznie w każdej rodzinie w okręgu 
jest ktoś, kto pracował, pracuje lub będzie 
pracować dla którejś z spółek zależnych 
NWR.

Dzięki rozwojowemu projektowi  
Dębieńsko w gminie Czerwionka-Leszczyny 
i projektowi Morcinek na granicy  
czesko-polskiej działania  NWR mają 
również wpływ na społeczność 
województwa śląskiego w Polsce. 

Ze względu na to, że wielu pracowników 
NWR dojeżdża do pracy z pobliskich 
regionów (województwo śląskie w Polsce 
i okręg Žilina na Słowacji), działalność 
firmy w pewnej mierze wpływa również 
na życie ludzi w tych krajach.

Inwestycja społeczna (Corporate Social 
Investment, „CSI“)2 jako podstawowy 
element wsparcia lokalnej społeczności 
przez NWR. 
CSI stanowią kluczowy instrument Grupy 
NWR dla wsparcia miejscowej 
społeczności przede wszystkim w obszarze 
społecznym – w postaci darowizn lub 
sponsoringu. CSI nie obejmuje dodatków 
pracowniczych.

Spółka NWR zdaje sobie sprawę,  
że wydobycie węgla kamiennego ma 
z ekonomicznego i społecznego punktu 
widzenia trwały i znaczący wpływ na życie 
ludzi. Swój wpływ Spółka przyjmuje jako 
zobowiązanie i zdaje sobie sprawę 
z odpowiedzialności za społeczność 
lokalną w regionach, w których prowadzi 
działalność.

We wszystkich obszarach, w których 
społeczność lokalna może być dotknięta 
działalnością wydobywczą NWR postępuje 
całkowicie zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem. W tzw. „opłatach 
rekompensacyjnych“1 ujęte jest również 
tworzenie rezerwy finansowej 
na rekultywację i pokrycie szkód 
górniczych.

Prowadzona w odpowiednim czasie, 
otwarta komunikacja przed otwarciem 
nowej kopalni łącznie z omówieniem 
związanych z tym skutków i korzyści  
dla mieszkańców w praktyce NWR 
wykracza poza ramy nakazane przez 
ustawę. Chodzi przede wszystkim 
o przypadki przesiedlania mieszkańców 
czy przeciwnie, ograniczanie wydobycia. 

Relacje ze społecznością
Relacje i współpraca ze społecznością 
należą do głównych filarów koncepcji 
odpowiedzialności społecznej 
i zrównoważonego rozwoju NWR. Spółka 
NWR uważa otwartą i transparentną 

W roku 2011 NWR wydała na inwestycje 
społeczne sponad 7,88 mln EUR,  
co stanowi wzrost roczny o 150 procent.

Forma darowizn jest stosowana przez  
Grupę głównie w odniesieniu do Fundacji 
OKD, gmin i na wsparcie działań 
kulturalnych.

Ważną rolę przy wspieraniu  społeczności 
odgrywa również sponsoring. Środki  
w formie sponsoringu są przeznaczone 
na wspieranie sportu, kultury, edukacji 
i podtrzymywanie tradycji górniczych  
w Kraju Morawsko-śląskim.

Projekty rozwojowe i nawiązywanie  
relacji ze społecznością.
Wydobycie węgla kamiennego jest 
procesem długofalowym, który ma  
w Kraju Morawsko-śląskim ponad 
dwuwiekową tradycję. W rezultacie 
współpraca ze społecznością i jej 
wspieranie jest procesem ciągłym, który  
ma swoje początki dawno przed tym, niż 
zaczęto po raz pierwszy wydobywać z ziemi 
węgiel i kończy się długo po zakończeniu 
wydobycia w konkretnym miejscu. 
Konieczna jest obustronna komunikacja 
i NWR akcentuje to już od chwili, w której 
firma po raz pierwszy  deklaruje swoje plany 
badania złoża czy rozszerzenia wydobycia 
na konkretne miejsce. Dlatego w roku 2011 
spółka NWR skupiła się przede wszystkim 
w okolicach Frenštátu pod Radhoštiem, 
miejscowości Staré Město u Karviné i miasta 
Orlová-Výhoda i w związku z rozwojowym 
projektem Dębieńsko w okolicach miasta 
Rybnik w południowej Polsce.

W roku 2011 spółka NWR opublikowała 
swoje zamiary zbadania złóż węgla i gazu 
w okolicach Frenštátu pod Radhoštiem. 
Spółka OKD otwarcie rozmawia o swoich 
planach i zorganizowała dwa spotkania 
z przedstawicielami miast i gmin, których 
te plany dotyczą. Stworzyła dla 
mieszkańców i aktualizuje stronę 
internetową (www.dulfrenstat.cz) oraz 
wydaje biuletyn informacyjny, w którym 
wyjaśnia swoje plany. Bez względu na to, 
czy kompetentne organy zatwierdzą jej 
plany czy nie, spółka OKD ustanowiła 

specjalny Fundusz dla regionu Frenštát 
przeznaczony na wsparcie w tym 
mikroregionie projektów przynoszących 
korzyść ogółowi społeczeństwa. Spółka 
zobowiązała się za pośrednictwem tego 
funduszu przekazać na rozwój tutejszej 
społeczności w nadchodzących pięciu 
latach łączną sumę 1 mln EUR.

Zależna spółka NWR KARBONIA odbyła  
w roku 2011 w ramach przygotowań 
do otwarcia nowej kopalni Dębieńsko 
osiem spotkań z przedstawicielami 
społeczności, by wyjaśnić swoje 
długofalowe plany w regionie. Spółka 
regularnie publikuje rozkładówkę  
w dwutygodniku górniczym Trybuna 
Górnicza i od roku 2012 planuje wydawać 
regularnie biuletyn informacyjny.

W związku z upublicznieniem intencji 
rozszerzenia wydobycia węgla z Kopalni 
Karviná w lokalizacjach Staré Město  
u Karviné i Orlová-Výhoda spółka OKD 
jednocześnie prowadzi intensywne 
rozmowy z przedstawicielami wszystkich 
zainteresowanych stron. W miejskiej części 
Orlová-Výhoda odbyło się spotkanie 
z obywatelami, na którym przedstawiono 
im plany firmy i ich znaczenie dla okolicy. 
Spółka OKD poinformowała ich o tym,  
w jaki sposób będzie postępować w razie 
konfliktu interesów, tak by ściśle 
przestrzegać prawodawstwa górniczego. 
Firma jednoznacznie zadeklarowała, że jej 
celem jest porozumienie się z każdym 
właścicielem nieruchomości znajdującej 
się na danym obszarze. Planowane są 
publiczne rozmowy również 

z mieszkańcami miejscowości Staré Město 
u Karviné. W roku 2012 komunikacja  
ze społecznością w rozwojowych 
lokalizacjach będzie kontynuowana,  
ze względu na postęp dokonany odnośnie 
tych projektów. Przede wszystkim  
w miejscowościach Staré Město u Karviné  
i Orlová-Výhoda  nastąpi intensyfikacja 
komunikacji w celu uzyskania zgody 
społecznej na plany firmy. Spółka OKD  
w roku 2012 planuje założenie 
telefonicznej linii informacyjnej i strony 
internetowej dla obu projektów.

1 Opłaty rekompensacyjne obejmują opłaty  
za wydobycie minerałów, rekompensaty 
za obszar wydobywczy, rekompensaty za 
wycofanie działki z funduszu gruntów rolnych 
i funduszu gruntów leśnych. Ponadto opłaty 
rekompensacyjne obejmują również nakłady  
na pokrycie szkód górniczych i tworzenia 
rezerwy finansowej na rekultywację.

2  Inwestycje społeczne (Corporate Social 
Investment, „CSI“) w NWR obejmują środki 
przeznaczone na projekty w następujących 
obszarach: rozwój społeczności (Fundacja 
OKD), wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie 
miejsc pracy, zdrowie (projekty Fundacji OKD), 
kultura (projekty Fundacji OKD), edukacja  
(dary dla szkół, stypendia), środowisko 
naturalne (środki przekazane ponad ramy 
ustawowe), sport (sponsoring).

→ GRI DMA SO 
Społeczność

→ GRI DMA SO 
Przesiedlenia

→ GRI DMA SO 
Mechanizmy  
i procedury 
załatwiania skarg

→ GRI SO1

Ostrawa, dawniej typowo górnicza, pozostała miastem przemysłowym.
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Działalność Grupy NWR 
na rzecz społeczności 
lokalnej
Darowizny
Głównym nośnikiem inwestycji 
społecznych jest Fundacja, która corocznie 
przekazuje środki na  setki budzących 
powszechne zainteresowanie projektów 
gmin i organizacji non-profit. Tylko w roku 
2011 przeznaczono na to niemal 2,4 mln 
EUR, przy czym 80 procent wspieranych 
projektów co roku realizuje się właśnie  
w Kraju Morawsko-śląskim. Fundacja 
za pośrednictwem swoich czterech 
programów grantowych (Dla zdrowia,  
Dla radości, Dla przyszłości, Dla Europy) 
przyczynia się do rozwoju wartości 
duchowych, wykształcenia, ochrony 
środowiska naturalnego, realizacji imprez 
sportowych i kulturalnych i wspierania 
służb społeczno-zdrowotnych.  Spółka 
OKD odprowadza co roku do Fundacji  
1 procent zysku brutto, kolejnymi 
darczyńcami są spółki NWR NV, OKK i inne 
współpracujące firmy.

Obywatelskie Stowarzyszenie  
Święta Barbara
NWR tradycyjnie wspiera Obywatelskie 
Stowarzyszenie Święta Barbara
(„OSSB“), którego założycielem jest OKD. 
Celem OSSB jest wspieranie matek i dzieci, 
którym zginął rodzic podczas pracy  
w kopalni. Dzięki dużym inwestycjom 
mającym na celu poprawę bezpieczeństwa 
pracy w kopalniach i dalszym krokom, 
które firma w tej dziedzinie podejmuje, 
liczba dzieci korzystających ze wsparcia 
OSSB spada. Obecnie jest ich około 
osiemdziesięciorga.

Gminy
Znacząca część darowizn (2,89 mln EUR  
w roku 2011) przeznaczona jest dla gmin  
w formie dodatku na renowację i rozwój 
na podstawie zawartych porozumień 
o zapewnieniu ochrony nieruchomości 
i interesów. Zawarcie tych porozumień 
z gminami, na których obszarze 
katastralnym dokonuje się wydobycie, 
stanowi jeden z nieodzownych warunków, 
by spółka OKD mogła prowadzić swoją 
działalność.

w mln EURInwestycje społeczne Grupy NWR
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→ GRI EC8
→ GRI SO1

→ GRI DMA EC  
Niebezpośrednie 
wpływy ekonomiczne

→ GRI EC8
→ GRI SO1

Uroczystości górnicze w roku 2011 ożywił karnawałowy pochód Fundacji OKD.Osierocone dzieci górników, którymi opiekuje się Obywatelskie Stowarzyszenie Święta Barbara.

w proc.

Horní Suchá 14,14 %

Orlová 55,50 %

Stonava 2,17 %

Karviná 28,17 %

Zebrzydowice (Polska) 0,01 %

Struktura darowizn dla r. gmin w 2011

Uwaga.: Całkowita wysokość darowizn Grupy dla gmin  
w roku 2011 wyniosła 2,89 mln EUR.

w proc.Dary Grupy NWR w roku 2011 według dziedziny

Darowizny dla gmin na renowację i rozwój 46 %

Fundacja OKD 51 %

Stypendia 1 %

Uwaga.: Całkowita wysokość darowizn Grupy w roku 2011 
wyniosła 6,3 mln EUR.

Pozostałe 2 %

Fundacja OKD
Fundacja OKD wykazuje swoje działania  
w ramach metodologii LBG (London 
Benchmarking Group, www.lbg-online.net) 
ukierunkowanej na filantropię i społeczną 
odpowiedzialność firm. W roku 2011 
Fundacja przekazała w ramach czterech 
programów grantowych sumę 2,19 mln EUR 
na ogólną liczbę 281 projektów. W ramach 
Funduszu Operacyjnego wsparto  
16 projektów sumą 0,89 mln EUR, a jeden 
projekt dotacją Fundacji w wysokości  
15,6 tys EUR uzyskał wsparcie z Funduszu 
Rozwoju.

Fundacja została powołana na początku 
roku 2008 w celu wspierania i rozwijania 
wartości duchowych i humanitarnych, 
ochrony środowiska naturalnego, edukacji, 
działalności sportowej i kulturalnej oraz 
obszaru służb socjalno-zdrowotnych. 
Założycielem Fundacji jest nasza spółka 
filialna OKD, która jest również największym 
darczyńcą. Firma odprowadza do Fundacji 
corocznie sumę odpowiadającą 1 procentowi 

Przeznaczenie środków Fundacji OKD w roku 2011

Cel
Liczba wspartych  

projektów w 2011 r.

Całkowita kwota  
wydana na dany obszar  

w 2011 r. (w EUR)

Służby socjalne  80  728 436 

Dzieci i młodzież  45  407 368 

Kultura i sztuka  35  172 494 

Rozrywka i sport amatorski  29  100 177 

Środowisko naturalne, ekologia, zwierzęta  23  227 427 

Zdrowie  20  117 860 

Rozwój regionalny  17  219 920 

Ochrona zabytkowych nieruchomości  10  135 819 

Kształcenie i badania  5  12 647 

Rozwój sektora non-profit  2  4 473 

Prawa człowieka  1  5 734 

Inne  31  166 139 

Łącznie w ciągu roku1  298  2 298 496 

1 Programy grantowe (4) i Fundusze rozwojowy i operacyjny.
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Działalność Grupy NWR  
na rzecz społeczności

Słowacja
Austria

Niemcy

Przegląd projektów wspieranych 
przez Fundację OKD w 2011 r.  
z podziałem na kraje Republiki 
Czeskiej 

Polska

5 28,029

Liberec

3 13,013

Ústi

1 16,267

Karlovy Vary

1 10,167

Pilzno

15 103,311

Praga

8 42,449

Południowoczeski

8 81,157

Środkowoczeski

3 39,281

Hradec Králove

7 49,101

Pardubice

10 107,983

Vysočina

8 65,220

Południowomorawski

12 100,390

Zlín

7 62,111

Olomouc

210 1,580,017

Morawsko-Śląski

Liczba wspartych projektów w 2011 r.

Wartość projektu w regionie, w EUR,  
w 2011 r.

298 2 298 496

Łącznie za rok1

1 Programy grantowe (4) oraz Fundusze 
Operacyjne i Rozwojowe

→ GRI EC1
→ GRI EC8
→ GRI SO1

→ GRI EC8
→ GRI SO1

zysku przed opodatkowaniem. Wśród innych 
darczyńców są zarówno spółki Grupy NWR, 
jak i inne współpracujące z nami firmy1.

Fundacja OKD została założona 
na podstawie ustawy nr 227/1997 Dz. U. 
o fundacjach. Kieruje nią rada, której 
działalność kontroluje rada nadzorcza (bliższe 
informacje są do dyspozycji na stronie 
internetowej http://www.nadaceokd.cz/pl/).

Do głównych celów Fundacji OKD należy 
również wsparcie Kraju Morawsko-śląskiego, 
łącznie z zachowaniem tradycji  
górniczych. Wyjątkową sprawą w czeskim 
kontekście są dotacje finansowe dla 
organizacji non-profit na opracowanie 
i administrowanie wniosków o dotacje 
z funduszy Unii Europejskiej przez 
podmioty eksperckie. Cele Fundacji OKD 
od momentu jej założenia są  
w przeważającej mierze realizowane 
za pomocą czterech programów 
grantowych. Tymi programami, również  
w roku 2011, są:

1. Dla zdrowia
Wsparcie organizacji poświęcających  
się opiece zdrowotnej i społecznej stanowi 
jeden z priorytetów działalności Fundacji. 
Za pośrednictwem projektów 
ukierunkowanych na podniesienie poziomu 
opieki w tych placówkach Fundacja  
chce przyczynić się do poszerzenia ich 
możliwości diagnostycznych 
i terapeutycznych. Jednocześnie celem  
jest podniesienie możliwości pracy 
i integracji społecznej osób upośledzonych 
i znajdujących się w sytuacji niekorzystnej 
socjalnie. Temu odpowiada nacisk,  
który w roku 2011 położyła Fundacja 
na wsparcie pracowni chronionych 
i społeczno-terapeutycznych, których 
projekty wsparła sumą około 366 000 EUR. 

Np. w ramach programu Fundacja wsparła 
projekt „Wolontariusze zmieniają świat“ 
skierowany do wolontariuszy 
przyczyniających się do poprawy jakości 
opieki w organizacjach służb socjalnych.

2. Dla radości
Program jest ukierunkowany na wsparcie 
kultury, wykształcenia, aktywności  
w czasie wolnym, ale również na wsparcie 
lokalnych i górniczych tradycji w regionie. 
Grupą docelową są w dużej mierze ludzie 
młodzi i seniorzy, których możliwości  
w zakresie wspieranych obszarów są 
z różnych powodów ograniczone. Wiele 
z tych projektów bez wkładu Fundacji nie 
można by zrealizować. W ramach programu 
Fundacji OKD weźmie np. udział  
w projekcie „Karwińskie Lato Kulturalne“, 
który patronuje szeregowi akcji 
kulturalnych w regionie Karwiny.

3. Dla przyszłości
Program wspiera projekty ukierunkowane 
na poprawę jakości środowiska naturalnego, 
poprawę warunków życiowych w gminach, 
ratowanie ważnych pomników przyrody 
i kultury i publiczne promowanie zasady 
zrównoważonego rozwoju. Jednym 
z projektów finansowanych przez Fundację 
OKD w ramach tego programu jest 

inicjatywa „Fitness pod szerokim niebem“. 
Chodzi o uatrakcyjnienie gminnego parku  
w gminie Skalka koło Prostějova dla 
społeczności lokalnej w celu poprawy 
kondycji fizycznej mieszkańców 
i nakłonienia ich do zdrowszego trybu życia.

4. Dla Europy
Przesłaniem programu Dla Europy jest 
udzielenie wsparcia organizacjom  
non-profit i gminom przy składaniu 
wniosków o pozyskanie środków z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej.

Dzięki środkom z tego programu 
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Rymarzowskiej 
mogło ukończyć opracowanie 
dokumentacji projektowej do wniosku 
o dotacje z funduszy UE na budowę ścieżki 
rowerowej między Malą Morávką  
w podgórzu Hrubégo Jeseníka i Slezską 
Hartą w Nízkim Jeseníku. W ten sposób 
Fundacja przyczynia się do podniesienia 
ogólnej atrakcyjności obszaru i rozwoju 
ruchu turystycznego.

Obok wymienionych czterech podstawowych 
programów, Fundacja OKD powołała trzy 
fundusze, które umożliwiają jej w razie 
potrzeby odpowiednie reagowanie 
na aktualne potrzeby poza okresem,  
w którym odbywa się składanie wniosków 
o granty dla organizacji non-profit i gmin.

»  Fundusz kryzysowy – umożliwia szybką  
reakcję w przypadku katastrof naturalnych 
lub innych nadzwyczajnych wydarzeń 

»  Fundusz operacyjny – ukierunkowany 
jest na wsparcie wyjątkowych projektów, 
które z powodów czasowych nie mogą 
być włączone do zwykłego cyklu 
grantowego 

»  Fundusz rozwojowy – jest ukierunkowany 
na rozwój sektora non-profit.

Szczegółowy przegląd projektów, 
które uzyskały wsparcie jest 
do dyspozycji na stronach 
internetowych Fundacji OKD  
i w regularnie wychodzącym Raporcie 
rocznym Fundacji OKD.

Środki rozdzielone przez Fundację OKD  
według głównych programów w mln EUR

Dla zdrowia 1,02 mln EUR

Dla radości 0,32 mln EUR

Dla Europy 0,12 mln EUR

Dla przyszłości 0,73 mln EUR

Uwaga: Całkowita wysokość środków rozdzielonych przez 
Fundację OKD w roku 2011 wyniosła razem 2,16 mln EUR 
(bez funduszu Rozwojowego i Operacyjnego).

Obrazki do kalendarza górniczego na rok 2012 narysowały dzieci pracowników OKD. „Fundacja OKD 
pomaga chorym i opuszczonym dzieciom“, Jakub Adamkovič, 7 lat.

Obrazki do kalendarza górniczego na rok 2012 
narysowały dzieci pracowników OKD. 
„Górnik“, Natálie Vašíčková, 10 lat.

1 Lista darczyńców Fundacji OKD jest 
opublikowana na stronie internetowej  
http://www.nadaceokd.cz/fundacja-okd/
fundator-i-darczyncy/
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Działalność Grupy NWR  
na rzecz społeczności

Sponsoring i inne donacje
Za pośrednictwem sponsoringu łoży się 
środki przede wszystkim na wsparcie 
sportu, kultury, kształcenia i utrzymywanie 
górniczych tradycji regionu.

Kultura
W roku 2011 Grupa NWR wsparła kulturę 
sumą 251 000 EUR. Najbardziej znaczącym 
projektem było tradycyjne wsparcie 
wielogatunkowego festiwalu muzycznego 
„Colours of Ostrava“, który zalicza się 
do największych akcji tego typu  
w Republice Czeskiej i swoim znaczeniem 
wykracza nie tylko poza region morawsko-
śląski, ale również poza całe Czechy.  
W ciągu czterech dni przed liczącą  
25 000 osób publicznością występuje 
ponad 160 zespołów z całego świata. 
Spółka OKD jest wieloletnim głównym 
partnerem festiwalu i na jego organizację 
przekazała w roku 2011 sumę 122 000 EUR. 
Fundacja OKD była partnerem projektu 
„Colours bez barier“, w którego ramach 
umożliwiono uczestnictwo w festiwalu 
gościom niepełnosprawnym.

Drugim znaczącym projektem, który mógł 
odbyć się dzięki wsparciu OKD, były  
„Letnie Uroczystości Szekspirowskie 2011“, 
których od 2010 r. jest głównym partnerem.

Grupa NWR udzieliła wsparcia dalszym  
19 mniejszym projektom z dziedziny kultury, 
zarówno w formie darów jak i sponsoringu.

Sport 
Grupa NWR poprzez sponsoring 
od dłuższego czasu wspiera sport 
profesjonalny i amatorski głównie  
w Kraju Morawsko-śląskim. W roku 2011 
na ten cel wydano łącznie 1,17 mln EUR. 
Spółka OKD jest generalnym partnerem 
klubu piłki ręcznej HCB OKD Karviná  
(305 000 EUR w roku 2011), 
dwunastokrotnego mistrza ligi krajowej. 
Wiele uwagi poświęca się wspieraniu piłki 
nożnej. Na sponsorowanie drugoligowego 
klubu piłkarskiego MFK OKD Karviná 
spółka OKD przeznaczyła w roku 2011 
sumę 813 000 EUR. NWR jest partnerem 
Ondřeja Brody, mistrza Europy w pływaniu 
w płetwach na 50 m.

Długoterminowo wspierany jest w formie 
dofinansowania bieg na 10 km „Górnicza 
dziesiątka“, odbywający się co roku we 
Frýdku-Místku , w którym wśród tysięcy 
biegaczy uczestniczą też zawodnicy 
z zagranicy. Za pomocą darowizn wsparto 
też 29 mniejszych projektów sportowych 
lub klubów i dalszych 11 w ramach 
sponsoringu. Całkowita suma, którą  
Grupa NWR wydała na wsparcie mniejszych 
projektów osiągnęła w roku 2011 poziom 
49 000 EUR.

Kształcenie
Kształcenie stanowi kluczowy obszar  
dla przyszłego działania Grupy i rozwoju  
jej działalności. Celem wszystkich 
opracowywanych działań jest podniesienie 
atrakcyjności technicznych kierunków 
wykształcenia dla młodych ludzi 
i pomaganie studentom wydziałów 
górniczych. Grupa NWR zainteresowana 
jest pracownikami o odpowiednich 
kwalifikacjach i umiejętnościach 
technicznych, których obecnie brakuje 
na rynku pracy w Republice Czeskiej 
i dlatego trzeba ich zastępować 
pracownikami z Polski i Słowacji.

Grupa NWR wspiera kształcenie na dwóch 
podstawowych obszarach:

1. Bezpośrednia współpraca Grupy NWR  
ze szkołami (finansowa i niefinansowa)

2. Wsparcie finansowe Fundacji OKD 
przy projektach ukierunkowanych 
na kształcenie

Ad 1. Bezpośrednia współpraca  
Grupy NWR ze szkołami (finansowa 
i niefinansowa)
Za pośrednictwem projektu OKD Akademie 
firma wspiera uczniów średnich szkół 
budowlanych i elektrotechnicznych oraz 
studentów wyższych szkół górniczych, 
geologicznych, elektrotechnicznych 
i pokrewnych dziedzin. Oprócz miesięcznego 
stypendium w wysokości 81 EUR  
dla uczniów szkół średnich i 163 EUR  
w przypadku studentów szkół wyższych 
firma zapewnia studentom staże 
zawodowe na swoich stanowiskach pracy 
i konsultacje przy opracowywaniu prac 

→ GRI EC8
→ GRI EC9
→ GRI SO1

→ GRI EC8
→ GRI EC9
→ GRI SO1

procenta w EURWsparcie kształcenia

160 000

128 000

96 000

64 000

32 000

0

2008  2009  2010  2011

11 590 20 415
33 205

150 405

Kultura 16 %

Sport 74 %

Policja i ochrona ppoż. 1 %

Kształcenie 6%

Gminy 1 %

Pozostałe 2 %

Sponsoring Grupy NWR v roku 2011 
według dziedziny

Uwaga: Całkowita suma środków Grupy przeznaczonych 
na sponsoring w roku 2011 wyniosła 1,58 mln EUR.

Współpraca ze szkołami

OKD Wyższa Szkoła Górnicza -
Uniwersytet Techniczny Ostrava

Średnia Szkoła Przemysłowa 
Karviná

Szkoła Średnia Techniki  
i Usług Karviná

Szkoła Średnia Havířov-Šumbark

OKK Średnia Szkoła Przemysłowa 
Frýdek-Místek

seminaryjnych, bakalarskich czy 
dyplomowych. Studenci mają po ukończeniu 
szkoły zapewnione zatrudnienie w OKD.

Pod koniec 2011 roku do pracy zawodowej 
w firmie przygotowywało się 125 uczniów 
specjalizacji ślusarz kopalniany i elektryk 
kopalniany. Na specjalizacji górnictwo 
i geologia górnicza studiowało w roku 2011 
w Średniej Szkole Przemysłowej Karvinie 
łącznie 53 pracowników. W szkołach 
wyższych [Wyższa Szkoła Górnicza – 
Uniwersytet Techniczny Ostrava  
(Republika Czeska), Uniwersytet Pardubice 
(Republika Czeska), Politechnika Śląska 
– Gliwice (Polska), Akademia Górniczo-
Hutnicza Kraków (Polska)] studiowało  
w roku 2011 ogółem 54 pracowników  
i 10 stypendystów.

W roku 2008 zawarto umowę o współpracy 
między OKD i Średnią Szkołą Techniki 
i Usług w Karwinie, dzięki której nastąpił 
renesans górniczego przysposobienia 
zawodowego.

W roku 2011 w oparciu o podobne zasady 
zawarto umowę o współpracy ze Średnią 
Szkołą w Havířowie-Šumbarku. Od roku 
szkolnego 2011/2012 przygotowują się 
do zawodu na tych samych specjalizacjach 
i korzystając ze wsparcia ze strony OKD  
w identycznym zakresie przyszli kopalniani 
elektrycy i ślusarze.

Ad 2. Wsparcie finansowe Fundacji OKD 
projektów ukierunkowanych na kształcenie
Fundacja OKD wsparła w roku 2001 pięć 
projektów ukierunkowanych na kształcenie 
i badania na łączną sumę 12 600 EUR.

Wspieranie zdrowia 
Grupa NWR w sposób długoterminowy 
wspiera zdrowie mieszkańców regionu 
bezpośrednio lub w postaci projektów 
Fundacji OKD. W latach 2008–2011 Grupa 
NWR wspierała obszar opieki zdrowotnej 
na ogół poprzez donacje, których wysokość 
wyniosła łącznie 196 000 EUR. Spółka OKD 
przekazała w roku 2008 ogółem 102 000 
EUR Karwińskiemu Szpitalowi Górniczemu 

na zakup nowoczesnego wyposażenia 
do diagnostyki chorób nowotworowych. 
OKD również wynajmuje swoje obiekty 
prywatnemu Karwińskiemu Szpitalowi 
Górniczemu (KHN) jednocześnie 
inwestując w ich rekonstrukcję.

W roku 2010 OKK przekazała sumę  
81 000 EUR Funduszowi na Rzecz Dzieci 
Zagrożonych Zanieczyszczeniem 
Atmosfery. Fundusz został powołany 
na podstawie uchwały zarządu miasta 
Ostrawy z 26. 5. 2010 i wspierają go wielkie 
przedsiębiorstwa przemysłowe z regionu 
Ostrawy. Środki wykorzystano 
na zdrowotne pobyty około 3 000 dzieci 
z przedszkoli i szkół podstawowych 
z Ostrawy.

Fundacja OKD wsparła w roku 2011 
największą liczbę projektów właśnie  
w ramach programu „Dla zdrowia“, 
przeznaczając na 116 projektów sumę  
1,02 mln EUR.

Górnicze szkolnictwo przysposobienia zawodowego powróciło do Republiki Czeskiej po niemal 20 
latach dzięki inicjatywie OKD.
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→ GRI SO1

Studium przypadku

W samodzielne życie przy wsparciu 
Fundacji OKD

Republika Czeska należy do krajów 
o największej liczbie dzieci pod opieką 
instytucji wychowawczych  w stosunku 
do całkowitej liczby mieszkańców. Jest  
ich tu ponad 20 000. Większość dzieci 
po wyjściu z domu dziecka nie potrafi 
poradzić sobie w zwykłym życiu i ponad 
połowa z nich popełnia w pierwszych 
trzech latach przestępstwo. Spółkom NWR 
ich los nie jest obojętny.

Jedną z organizacji, która dąży do poprawy 
sytuacji jest stowarzyszenie obywatelskie 
„Letni dom“. Program „Razem o krok 
dalej“, którego celem jest ułatwienie 
rozpoczęcia samodzielnego życia 
dzieciom z domów dziecka od roku 2009 
wspiera również Fundacja OKD, która  
w tym okresie przekazała stowarzyszeniu 
sumę 25 800 EUR (9 350 EUR w roku 2011).

Podstawą programu są pobyty młodych 
ludzi z domów dziecka w mieszkaniu 
treningowym w Pradze. Tutaj młodzi ludzie 
pod kierunkiem doświadczonych 
terapeutów spotykają się z pułapkami 
codziennego życia. Uczą się jak radzić 
sobie z podstawowymi sytuacjami 
życiowymi, takimi jak komunikacja miejska, 
prowadzenie gospodarstwa domowego, 
poszukiwanie pracy czy odpowiedzialne 
wydawanie pieniędzy. Młodzi ludzie 
z domów dziecka uczą się komunikowania 
przy załatwianiu praktycznych spraw, przy 
którym spotykają się z nieznanymi dla nich  
do tej pory pojęciami i sytuacjami.

Pobyt w mieszkaniu treningowym odbywa 
się sześć razy w ciągu roku. Zawsze przy  
tej okazji spotyka się grupa sześciu 
młodych ludzi, przy czym program 
przygotowuje dwóch pracowników Letniego 
domu. „Pobyty organizujemy po to, by 
młodym ludziom wiodło się jak najlepiej 
po opuszczeniu domu dziecka“ – mówi 
dyrektor Letniego domu Cyril Zákora.

→ GRI SO1

Studium przypadku

Ludzie z upośledzeniami dzięki Fundacji 
OKD mają gdzie mieszkać i pracować. 

Chroniony jako zabytek obszar byłej 
Kopalni Alexander w Ostrawie-
Kunčičkach w ostatnich latach zmienił 
się nie do poznania i znaczny udział  
ma w tym Fundacja OKD. Dzięki 
działalności Stowarzyszenia 
Dobroczynnego św. Aleksandra 
z rozpadającego się obiektu 
przeistoczyła się w żywy ośrodek 
pomagającym ludziom, którzy znaleźli 
się w kłopotach. W miejscach pracy 
chronionej w budynkach byłej kopalni 
głębinowej znalazło pracę ponad  
50 osób niepełnosprawnych, były 
budynek administracji przekształca się 
w obiekt chronionych mieszkań dla ludzi 
upośledzonych intelektualnie,  
a organizacja prowadzi poradnictwo 
socjalne dla ludzi w ciężkim położeniu. 

Fundacja OKD od 2008 roku gdy została 
założona współpracuje ze 
Stowarzyszeniem Dobroczynnym  
św. Aleksandra, które w roku 2011 
obchodziło dziesięciolecie założenia.   
Od tej pory OKD wsparła projekty 
Stowarzyszenia sumą 161 000 EUR. 
Od Fundacji organizacja dobroczynna 
dostała w przeszłości dofinansowania 
na maszyny do pracowni, tworzenie 
miejsc pracy dla upośledzonych czy 
remont byłej wózkarni, w której działa 
sortownia plastiku. Wśród tutejszych 
pracowników są również byli górnicy.  
Np. w stolarni w pomieszczeniach byłej 
kuźni ludzie z upośledzeniami produkują 
rzeczy, których używamy codziennie, jak 
meble kuchenne, stoły czy krzesła.

W roku 2011 Stowarzyszenie 
Dobroczynne św. Aleksandra otrzymało 
Nagrodę Fundacji OKD za projekt,  
w którym buduje chronione mieszkania 
dla dziewięciu osób i pracownie 
socjoterapeutyczne w byłym budynku 
administracyjnym kopalni.  

Stowarzyszenie ma siedzibę w Pradze, 
nie ma żadnych relacji z regionem 
górniczym, a mimo to uważa Fundację 
OKD za kluczowego partnera.  
„Żyjemy z roku na rok, jesteśmy zależni 
od grantów i nigdy nie wiemy, ile 
będziemy mieli pieniędzy na naszą 
działalność. Przy tym dla realizacji 
długoterminowych programów, takich 
jak „Razem o krok dalej“, musimy mieć 
zapewniony podstawowy budżet. 
Fundacja OKD należy do tych, którzy  
nas wspierają regularnie. Ma jasne 
reguły i możemy na niej polegać“ –  
mówi Zákora.

Fundacja OKD przeznaczyła na projekt 
20 300 EUR. „Pieniądze te pozwoliły 
zapłacić za projekt, pozwolenie 
na budowę i zrealizować pierwszy etap 
remontów. Dzięki temu uzyskaliśmy  
488 000 EUR dotacji z funduszy 
europejskich“ – mówi Folta.

Dzięki górniczej Fundacji OKD projekt, 
którego celem jest długookresowe 
wykorzystanie zabytkowego budynku 
na cele socjalne nabrał realnych 
kształtów. „Chronione mieszkania 
będziemy wykorzystywać dla klientów 
upośledzonych intelektualnie. Chcemy 
ich włączyć do cyklu pracy, uwolnić 
od uzależnienia od pomocy państwa 
i przyjąć ich do życia spółki“ – mówi 
dyrektor organizacji charytatywnej  
Pavel Folta.

Działania Grupy NWR  
na rzecz społeczności

Stowarzyszenie Dobroczynne św. Aleksandra 
uratowało znajdujące się na powierzchni 
obiekty byłej kopalni Alexander. Przebudowała 
je na pracownie pracy chronionej, w których 
teraz pracuje około 50 osób z upośledzeniami. 
Projekt nabrał  realnych kształtów dzięki 
górniczej Fundacji.

Stowarzyszenie obywatelskie „Letni dom“ 
przygotowuje dzieci z domów dziecka  
do rozpoczęcia samodzielnego życia.
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→ GRI SO1
→ GRI MM6
→ GRI MM9
→ GRI MM10Działalność górnicza  

a społeczność

→ GRI EC1
→ GRI MM9

Odprowadzenia dla państwa i gmin
Wszelkie odprowadzenia1 na rzecz państwa 
i gmin dla całej Grupy NWR wyniosły  
w ostatnich 4 latach 684 mln EUR, w roku 
2011 było to około 174 mln EUR.

Opłaty (rekompensaty) za wydobycie  
węgla kamiennego. 
We wspomnianych odprowadzeniach 
na rzecz państwa i gmin zawarte są trzy 
typy opłat za wydobycie węgla kamiennego:

1. Opłata za wydobycie minerałów  
(§ 32a ust. 2 ustawy nr 44/1988 Dz. U. 
z późniejszymi zmianami) 

 »  75 procent gmina 
 »  25 procent budżet państwowy 

Republiki Czeskiej 
2. Opłata za obszar wydobywczy („DP“) 

(§ 32a ust. 1 ustawy nr 44/1988 Dz. U. 
z późniejszymi zmianami) 

 »  100 procent dla danej gminy 
3. Opłata za usunięcie działki z funduszu 

ziemi rolnej i funduszu obszarów 
leśnych (zgodnie z ustawą nr 334/1992 
Dz. U. , o ochronie funduszu ziemi rolnej)  
przekazywana do budżetu państwa 
za pośrednictwem urzędów celnych.  
W roku 2011 te opłaty zostały przez  
państwo rozdysponowane w proporcjach:

»  75 procent budżet państwowy 
»  15 procent Państwowy Fundusz 

Środowiska Naturalnego (PFŚN) 
»  10 procent gmina

Opłaty za usunięcie działki z funduszu 
ziemi rolnej i funduszu obszarów leśnych 
są w porównaniu do pozostałych opłat 
niskie, dlatego spółka OKD nie prowadzi 
ich ewidencji według właściwości 
terytorialnej.

Łączna liczba wykupionych nieruchomości w 2011 r. Kopalnia 
Karviná

Kopalnia 
ČSM

Kopalnia 
Darkov

Kopalnia 
Paskov

Wykupiono od Osoby fizyczne 44 5 11 0

Osoby prawne 5 1 3 0

Rodzaj 
nieruchomości 

Domy rodzinne + działka 24 5 5 0

Działka 18 14 8 0

Infrastruktura komunalna 2 0 1 0

Domki ogrodowe 5 0 0 0

Liczba gospodarstw 
domowych 

Liczba gospodarstw 
domowych, na które miał 
wpływ wykup

26 5 5 0

Opłaty OKD dla gmin za wydobycie minerałów i działalność górniczą na ich obszarach katastralnych w 2011 r. (w EUR)

Gmina
Opłaty liczone od konkretnego 

obszaru górniczego1

Opłaty za wydobycie minerałów –  
tu węgiel kamienny 

Karviná 16 149,45 2 051 682,39

Doubrava 2 713,91 529 177,10

Stonava 5 662,87 696 450,87

Horní Suchá 1 119,24 1 345,38

Orlová 4 456,61 810 664,46

Havířov 4 242,37 0,00

Petřvald 394,39 0,00

Albrechtice u Českého Těšína 2 904,39 4 484,55

Staříč 7 264,21 345 310,49

Fryčovice 2 896,34 26 458,85

Žabeň 881,86 0,00

Sviadnov 900,89 0,00

Brušperk 1 302,07 59 644,53

Frýdek-Místek 2 965,51 0,00

Frenštát pod Radhoštěm 3 468,61 0,00

Trojanovice 10 410,94 0,00

Kunčice pod Ondřejníkem 7 338,02 0,00

Inne gminy 5 867,71 0,00

Gminy łącznie 80 939,41 4 525 218,63

Budżet krajowy 0,00 1 454 183,61

Łącznie 80 939,41 5 979 402,24

1  Opłaty od obszarów wydobywczych płaci się za te obszary, które w dniu 1. 1. danego roku są administrowane przez 
organizację, bez względu na to, jak dany teren obszaru wydobywczego jest wykorzystywany, tzn. niezależnie od tego 
czy odbywa się wydobycie, rekultywacja czy nie prowadzi się żadnych działań.

Spotkania publiczne ze społecznością w 2011 r.

Projekt rozwojowy Liczba spotkań

Orlová-Výhoda (Rep. Czeska) 2

Staré Město u Karviné (Rep. Czeska) 1

Frenštát (Rep. Czeska) 2

Dębieńsko (Polska) 8
1  Do odprowadzeń wliczone są odprowadzone 

podatki, składki na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne, opłaty, rekompensaty za wydobyte 
minerały i opłaty za obszary wydobywcze 
(patrz § 32 ustawy nr 44/1988 Dz. U. o ochronie 
i wykorzystaniu bogactw mineralnych 
(ustawa górnicza), opłaty za zanieczyszczenie 
atmosfery, wypuszczanie wód odpadowych  
i za usunięcie działki z funduszu ziemi rolnej  
i funduszu obszarów leśnych. 

Dalsze środki skierowane są do gmin  
oraz osób fizycznych i prawnych z rezerw 
finansowych tworzonych na pokrycie szkód 
górniczych i ich rekompensaty, tzn. szkody 
górnicze dotyczące własności oraz również 
na sanację i rekultywację (§ 37a ustawy  
nr 44/1988 Dz. U. z późniejszymi zmianami) 
(patrz szkody górnicze strona 97).

Projekty rozwojowe i negocjacje ze 
społecznością 
W roku 2011 nie wystąpiła związana 
z wydobyciem węgla lub produkcją koksu 
potrzeba poszukiwania dla 
poszkodowanych mieszkańców mieszkań 
zastępczych. Przygotowywane projekty 
rozwojowe (Orlová-Výhoda, Staré Město 
u Karviné i Dębieńsko) znajdują się obecnie 
w fazie negocjacji ze społecznością.  
W ciągu roku 2011 łącznie odbyło się  
13 publicznych spotkań z mieszkańcami 
i przedstawicielami gmin.

Wykup nieruchomości był prowadzony 
przez poszczególne kopalnie spółki OKD. 
Łącznie w ciągu roku 2011 wykupiono  
82 nieruchomości (w tym 34 domy rodzinne 
z działką; 40 działek i 8 innych 
nieruchomości).

NWR KARBONIA uruchomiła specjalny 
program wsparcia dla mieszkańców,  
którzy chcą zbudować dom w miejscach, 
o których spółka wie, że mogą być 
dotknięte skutkami wydobycia 
głębinowego. Firma w ramach 
wspomnianego programu pokrywa koszty 
wzmocnienia fundamentów budynku tak, 
by oparł się ewentualnym tąpnięciom ziemi 
lub wstrząsom. W roku 2011 przyjęto  
33 wnioski o rekompensaty na łączną sumę 
170 000 EUR.

Dyrektor ds. HR i rozwoju rewiru Radim Tabášek podczas publicznego spotkania z mieszkańcami 
lokalizacji Orlová-Výhoda.

Okolice szybów po rewitalizacji stają się naturalną częścią środowiska.
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Zakończenie eksploatacji
W spółce OKD w latach 2010–2011 
realizowano proces wyhamowywania 
i likwidacji kopalni w nieefektywnych 
partiach obszarów wydobywczych  
w zgodnie ze średnioterminową 
perspektywą, zatwierdzonym planem 
likwidacyjnym, dokumentacją projektową 
i z zatwierdzonym planem kopalniano-
technicznym2 na rok 2010 i 2011 w Kopalni 
Karviná, zakład ČSA (lokalizacja Doubrava), 
i również trzeci etap wyhamowania  
w lokalizacji Dukla. W trakcie ustalano 
socjalno-zdrowotne roszczenia górników 
zwolnionych wskutek wyhamowania 
wydobycia. Spółka realizowała także prace 
sanacyjne w dziedzinie likwidacji skutków 
działalności górniczej, których 
zabezpieczenie finansowe pochodziło  
ze źródeł operacyjnych i z rezerwy 
stworzonej zgodnie z postanowieniami  
§ 31 ust. 6 ustawy górniczej.

Wszelkie działania związane z techniczną 
likwidacją na powierzchni i usuwaniem 
skutków działań górniczych związanych 
z wyhamowaniem, łącznie z ustalaniem 
zasiłków socjalno-zdrowotnych, były w OKD  
w roku 2011 zabezpieczane finansowo  
ze środków operacyjnych o całkowitej 
wysokości 555 000 EUR.

Szkody górnicze
Szkody górnicze na terenie Republiki 
Czeskiej są regulowane przez 
postanowienia dziewiątego rozdziału 
ustawy górniczej. Za szkodę górniczą 
odpowiada spółka, której działalność 
spowodowała szkodę. Zgodnie z ustawą 
za szkody uważa się: szkody dotyczące 
aktywów materialnych; utratę wody 
powierzchniowej i podziemnej 
(ewentualnie obniżenie wydajności lub 
pogorszenie jakości).

Spółka, której działalność spowodowała 
szkodę górniczą jest zobowiązana 
do zrekompensowania szkody:

»  pokrywając nakłady (związane 
z profilaktycznie zabezpieczającymi 
pracami lub związane z załatwieniem 
zapasowego źródła wody); 

»  w uzasadnionych przypadkach 
przekazując środki do wysokości 
przewidywanej szkody (np. sieci  
inżynieryjne, przewody telekomunikacyjne,  
lokalna łączność, itp.); 

»  przekazując obiekt zastępczy 
i odszkodowanie (łącznie 
z odszkodowaniem za majątek ruchomy).

Grupa NWR w roku 2011 wydała na załatwienie 
szkód górniczych ogółem 5,8 mln EUR.

Lista znaczących sporów dotyczących 
rekompensat za szkody górnicze została 
opublikowana w rozdziale Etyka i spółka 
na stronach 27–29.

→ GRI DMA SO  
Zakończenie 
eksploatacji

→ GRI SO1
→ GRI MM10

Procedura regulowania szkód 
górniczych

»  Złożenie podania o uregulowanie 
szkód górniczych przez właściciela

»  Zbadanie nieruchomości przez 
technika szkód górniczych pod  
kątem wniosku:

 > chodzi o prostą sprawę (drobne 
pęknięcia, rysy, itp.) do wysokości 
szkody ok. 610 EUR, którą 
rozwiązuje bezpośrednio technik 
szkód górniczych za pomocą 
fachowego obliczenia kosztów;

 > chodzi o przypadek bardziej 
skomplikowany – OKD zamówi 
ocenę biegłego specjalisty w celu 
ustalenia i wyliczenia stopnia 
szkód górniczych.

»  W przypadku, gdy szkoda górnicza 
zostanie na podstawie oceny 
biegłego uznana przez OKD, można 
postępować na dwa sposoby:

 > właściciel nieruchomości domaga 
się finansowej rekompensaty 
szkody górniczej z tym, że remont 
zapewni sobie sam, tzn. zostanie 
zawarta adekwatna umowa, 
po której podpisaniu zostanie 
wypłacone 90 procent uznanej 
sumy szkody górniczej jako zadatek 
na remont;

 > właściciel domaga się 
przeprowadzenia naprawy 
(remontu) metodą  kontraktową, 
tzn. z właścicielem zostanie 
zawarte w ten sposób określone 
porozumienie, a z wybraną firmą 
budowlaną zostanie zawarta 
odpowiednia umowa o dzieło.

»  Po ukończeniu prac przeprowadzi  
się ich odbiór – z właścicielem,  
lub z firmą dostawczą, 
przeprowadzona zostanie końcowa 
kalkulacja lub zostanie dokonana 
dopłata, co zakończy dana sprawę.

Działalność górnicza 
a społeczność

→ GRI SO1
→ GRI MM6
→ GRI MM11

Specyfikacja kosztów wyhamowania i likwidacji kopalni w nieefektywnych partiach obszarów wydobywczych

(w mln EUR) 2010 2011

likwidacja techniczna 1,05 0,40

inwestycje spowodowane ograniczaniem produkcji 0 0

nakłady socjalno-zdrowotne związane z ograniczaniem produkcji 0,18 0,16

usuwanie skutków działań górniczych związanych z wyhamowywaniem 0 0

Razem 1,23 0,56

Według czeskiego prawodawstwa przed 
otwarciem nowej lokalizacji wydobycia lub 
rozszerzeniem istniejących lokalizacji trzeba 
zawsze uprzednio uregulować sprawy 
z właścicielami działek, których mogą 
dotyczyć skutki wydobycia (tąpnięcia), 
i wpływ na środowisko naturalne. Wpływ 
na środowisko naturalne reguluje proces 
EIA3, a wpływ wydobycia na nieruchomości 
regulowany jest w planach udostępniania, 
przygotowania i wydobycia (tzv. „POPD“) 
składanych we właściwym urzędzie 
górniczym zgodnie z § 32 ustawy górniczej  
i § 10 ustawy nr 61/1988 Dz. U. o działalności 
górniczej, materiałach wybuchowych 
i o państwowej administracji górniczej.

Zgodnie z § 33 ustawy górniczej każda 
spółka zobowiązana jest do zawarcia tzw. 
umowy o konflikcie interesów z osobami 
fizycznymi lub prawnymi i innymi 
organizacjami, których obiekty lub interesy 
mogą być zagrożone wskutek wykorzystania 
złoża, a więc wydobycia. Umowy o konflikcie 
interesów muszą być zawarte przed 
włączeniem odnośnych prac do POPD. 
Kolejną niezbędną częścią POPD jest 
kalkulacja zakładanych kosztów 
uregulowania szkód górniczych 
pozostającychw związku z planowaną 
działalnością oraz sanacji i rekultywacji 
naruszonych działek, łącznie z wnioskiem 
dotyczącym wysokości i sposobu 
stworzenia koniecznej rezerwy finansowej.

W roku 2011 Grupa NWR nie prowadziła 
żadnych sporów prawnych dotyczących 
praw do korzystania z terenu przez lokalną 
społeczność.

2  Plan kopalniano-techniczny jest wewnętrznym 
rocznym biznes planem poszczególnych 
Kopalni spółki OKD

Jednym ze znaczących celów programu PERSPektiva 2015 jest optymalizacja logistyki na powierzchni 
i pod ziemią. 

Przegląd liczby złożonych i załatwionych wniosków o uznanie szkody górniczej w 2011 r.

Wewnętrzna jednostka  
organizacyjna OKD

Osoby prawne Osoby fizyczne Łącznie

Złożone Załatwione Złożone Załatwione Złożone Załatwione

Kopalnia Darkov 34 34 53 53 87 87

Kopalnia Karviná 45 42 88 72 133 114

Kopalnia Paskov 10 10 143 140 153 150

Kopalnia ČSM 30 28 124 105 154 133

Zakład Dukla1 2 2 7 5 9 7

Łącznie 121 116 415 375 536 491

1 Zakład Dukla był od 1. 1. 2006 r. częścią Kopalni Paskov i w tym samym roku zakończono tutaj wydobycie.

3  Patrz rozdział Środowisko naturalne na stronie 57.



Nasi dostawcy

Środki wydane na zakup materiałów  
i części zapasowych dla zakładów NWR

Na zakup materiałów  
i usług wydano 192 mln EUR

W roku 2011 
zapoczątkowano praktykę 
regularnych audytów 
bezpośrednio u dostawców 
materiałów i części 
zapasowych Grupy NWR

Przeprowadzono 
przygotowania przebicia 
przekopu łączącego 
Kopalnię Darkov  
z zakładem ČSA Kopalni 
Karviná jako znaczącej 
inwestycji rozwojowej 

Opracowano projekt 
pogłębienia szybu 
wydobywczego w zakładzie 
ČSA Kopalni Karviná

Inwestycje Kapitałowe 
(CAPEX) Grupy NWR w roku 
2011 wyniosły 194 mln EUR

Ważne wydarzenia
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Fot.: Nowy zestaw ścianowy kupiony  
w ramach programu POP 2010.
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→ GRI DMA HR Praktyki 
inwestycyjne  
i dotyczące zakupów 

→ GRI DMA PR  
Zarządzanie 
materiałami 

→ GRI DMA PR 
Oznakowanie 
produktów i usług 

→ GRI MM11

Strategia
→ GRI DMA HR Praktyki 

inwestycyjne  
i dotyczące zakupów 

→ GRI DMA PR  
Zarządzanie 
materiałami 

→ GRI DMA PR 
Oznakowanie 
produktów i usług 

→ GRI MM11

Relacje z dostawcami Grupy NWR  
stanowią nieodłączną część strategii 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie  
w dziedzinach:

»  poprawy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w pracy, 

»  inwestowania w nowe technologie, 
»  obniżanie kosztów.

W NWR zakupy koncentrują się w dwóch 
głównych obszarach:

1. Inwestycje (CAPEX);
2. Zakup materiałów i części zamiennych.

Inwestycje
Inwestycje w roku 2011 związane były 
z zakończonymi programami 
inwestycyjnymi POP 2010 i COP 20101, 
których celem było podniesienie 
wydajności, efektywności 
i bezpieczeństwa przy wydobyciu węgla 
i produkcji koksu.

W ramach POP 2010, który rozpoczęto  
w roku 2008, dokonano np. zakupu 
nowoczesnych kompleksów drążących 
i urabiających czy zmechanizowanych 
obudów o większej nośności. Przy realizacji 
programu POP 2010 główne 
zainteresowanie dotyczyło oprócz poprawy 
wydajności przede wszystkim poprawy 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. 
Nowe technologie wpływają również 
na poziom środowiska podziemnych 
stanowisk pracy z punktu widzenia higieny 
pracy. Dzięki automatycznemu systemowi 
spryskiwania wodą pokładów węglowych 
i otaczającego masywu kamiennego,  
w który wyposażone są zarówno kompleksy 
drążące jak i urabiające, następuje 
wyraźny spadek zapylenia w wyrobiskach 
i przodkach. Wszystkie te czynniki 

wyraźnie wpływają na trwałą poprawę 
wskaźników bezpieczeństwa, szczególnie 
współczynnika wypadkowości LTIFR2 
i częstotliwości występowania chorób 
zawodowych ODR3. 

Budowa nowej baterii koksowniczej nr 10  
w Koksowni Svoboda była największym 
projektem inwestycyjnym NWR w programie 
COP 2010, którego całkowite nakłady 
osiągnęły wysokość 63 milionów EUR.

W roku 2010 podjęto decyzję dotyczącą 
programu PERSPektywa 2015, który 
stanowi kontynuację programu POP 2010. 
Najważniejszymi inwestycjami 
na nadchodzący okres będą inwestycje 
rozwojowe, wśród których należy wymienić 
np. projekt pogłębienia szybu 
wydobywczego w Kopalni Karviná, zakład 
ČSA, czy przebicie przekopu łączącego 
Kopalnię Darkov z zakładem ČSA Kopalni 
Karviná o długości niemal 3 km. Jednym 
z ważnych powodów realizacji projektu 
połączenia obu kopalni jest możliwość 
podziemnego transportu węgla do zakładu 
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1 Więcej informacji o programach POP 2010  
i COP 2010 można znaleźć na stronie 
internetowej http://www.newworldresources.eu/ 
pl/dzialalnosc/czynnych-kopaln/program-
optymalizacji

2 Patrz rozdział Bezpieczeństwo na stronie 46.
3  Patrz rozdział Bezpieczeństwo na stronie 46.

Zmechanizowane obudowy w zakładzie Lazy Kopalni Karviná zakupione w ramach programu POP 2010.

wzbogacania węgla Kopalni Darkov bez 
wywierania wpływu na środowisko naturalne. 
Zgodnie z planem, projekt ma zostać 
zakończony pod koniec 2012 roku.

Zakup materiałów i części zamiennych 
Polityka zakupów w Grupie NWR oparta 
jest na zasadzie partnerstwa 
strategicznego ze sprawdzonymi 
kluczowymi dostawcami.

NWR zainteresowana jest długofalową 
współpracą z dostawcami, którzy 
uczestniczą w sposób profesjonalny  
w rozwiązywaniu potrzeb wewnętrznych 
klientów (OKK, OKD i ich jednostek 
biznesowych) nie tylko z punktu widzenia 
jakości i ceny, ale również logistycznych 
wymagań odnośne dostawy materiałów 
i części zamiennych czy wsparcia 
technicznego.

W roku 2011 NWR wydała na zakup 
materiałów i części zamiennych dla swoich 
zakładów 192 mln EUR.

Za znaczący krok w zarządzaniu relacjami 
z dostawcami realizowany w roku 2011 
należy uznać pilotażowe audyty dostaw 
przeprowadzone przez spółkę OKD. Audyt 
składa się z dwóch faz:

1. wypełnienie ankiety przez dostawcę,
2. późniejsze inspekcje przeprowadzane 

bezpośrednio przez pracowników 
zaopatrzenia spółki OKD u wybranych 
dostawców.

Wybór dostawcy do audytu następuje 
po dokonaniu oceny wypełnionej ankiety 
przez dział zaopatrzenia OKD.

Audyt ma więc formę ankietowania firmy 
dostawczej za pomocą zestawu 
przygotowanych pytań w i następującej 
po tym inspekcji na miejscu, ukierunkowanej, 
poza parametrami technicznymi, na:

»  obszar certyfikacji dostarczanych 
materiałów i poddostaw,

» przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa przez pracowników 
firmy dostawczej, 

»  przestrzeganie norm etycznych, 
»  przestrzeganie przepisów z zakresu 

ochrony środowiska naturalnego, 
»  ogólne zadowolenie pracowników firmy 

dostawczej.

W przypadku stwierdzenia poważnych 
błędów dostawcy daje się czas 
na dokonanie korekty przy dodatkowej 
kontroli na miejscu.

W umowach na dostawy umocowano  
prawo OKD do przeprowadzenia 
u dostawcy wyżej wspomnianego audytu 
i domagania się dostępu do potrzebnych 
dokumentów w celu podwyższenia 
znaczenia kontroli. Grupa NWR kładzie 
silny nacisk na zapobieganie korupcji,  
co w każdej umowie na dostawę reguluje 
specjalny zapis.

Znaczącym celem OKD na rok 2012 jest 
wprowadzenie regularnych audytów 
dotyczących dostaw, jako zwykłej praktyki 
i opracowanie ich w postaci jeszcze 
bardziej szczegółowej dokumentacji. 
Audyty te doprowadzą w przypadku 
najlepszych dostawców do przyznania  
tzw. certyfikatu OKD TOP Q. Dostawca 
może w ramach audytu uzyskać 
maksymalnie 100 punktów. Celem OKD  
jest osiągnięcie w roku 2012 na podstawie 
formułowanych i realizowanych przez 
dostawców zaleceń przeciętnego wyniku 
przekraczającego 90 punktów.  
W roku 2012 przeprowadzi się co najmniej 
20 takich audytów.

Z powyższego wynika, że głównym celem 
na rok 2012 staje się implementacja 
systematycznej wstępnej kontroli jakości 
dostawców. Powinna ona prowadzić 
do udoskonalenia systemu ujawniania 
dostaw złej jakości już na wejściu, i tym 
samym do minimalizacji strat związanych 
ze staraniami o ich realne wprowadzenie 
do eksploatacji.

Oczywistym celem jest nie podnoszenie 
nakładów na zakup materiałów i części 
zamiennych przy zachowaniu jakości 
i wymogów dotyczących przestrzegania 
konkretnych aspektów zrównoważonego 

rozwoju przez dostawców. Temu mają 
między innymi służyć również długoterminowe 
plany zakupów w poszczególnych 
wewnętrznych jednostkach organizacyjnych 
OKD, które dają partnerom handlowym 
możliwość planowania dostaw na dłuższy 
okres. 

Zakupy technologii, materiału i części 
zamiennych są w Grupie NWR realizowane 
u dostawców z Republiki Czeskiej, Polski 
i krajów Unii Europejskiej czy z USA, 
dlatego NWR nie ma określonej żadnej 
specjalnej polityki (np. dotyczącej ochrony 
praw człowieka) skierowanej na dostawców 
w miejscach swoich ważniejszych 
zakładów.

Przestrzeganie praw człowieka stanowi 
część prawodawstwa i przepisów prawnych 
krajów Unii Europejskiej, obejmują one 
Powszechną Deklarację Praw Człowieka 
i następnie konwencje w ramach ILO (MOP) 
o podstawowych prawach człowieka.

Dokumenty te stanowią wiążące normy  
dla NWR, OKD, OKK i NWR KARBONIA. 
Zdecydowana większość interesariuszy, 
łącznie z klientami i dostawcami,  
pochodzi z Republiki Czeskiej, Polski lub 
krajów UE, dlatego nie ma potrzeby,  
by OKD i OKK miały specjalne umowy czy 
prowadziły specjalną politykę skierowaną 
na obszar praw człowieka. Niemniej jednak 
Grupa NWR uważa za istotne położenie 
nacisku na tematy dotyczące 
bezpieczeństwa pracy, postępowania 
antykorupcyjnego i odpowiedzialności 
za produkty, które stanowią przedmiot 
podwykonawczych umów i audytów.
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Podstawowe wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju

→ GRI 2.8
→ GRI DMA EC Wynik 

ekonomiczny
→ GRI EC1
→ GRI EC4Weryfikacja poziomu  

wniosku GRI

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne

Rok 2011 według IFRS (zatwierdzono przez UE) w mln EUR

Ogółem skonsolidowane przychody Grupy 1 632

Przychody netto 1 632

Wartość dodana (łącznie ze zmianami stanu zapasów) 863

Skonsolidowane przychody (ze sprzedaży węgla, koksu i produktów ubocznych) bez transportu 1 469

EBITDA 454

Zysk operacyjny 276

Zysk przed opodatkowaniem 187

Podatek od dochodu z bieżącej działalności (łącznie z odroczonym podatkiem) 57

Zysk netto 130

Aktywa łącznie 2 374

Łączna wartość własnego kapitału 753

Łączne zobowiązania 1 621

Łączna liczba pracowników (średnio w ciągu miesiąca, włącznie z podwykonawcami) 18 710

Pozostałe wskaźniki 

Rok 2011 według IFRS (zatwierdzone przez UE) w mln EUR

Nakłady na zakup materiału, energii, usług 808

Nakłady na wynagrodzenia i dodatki pracownicze 384

Podatek dochodowy 56

Ogółem pozostałe podatki i inne podobne nakłady 122

Dotacje otrzymane od państwa/rządu/UE 1

Wskaźniki finansowe

Rok 2011

Dług netto/EBITDA 86,12 %

Dług netto/kapitał własny 51,93 %

Marża EBIDTA (EBITDA/przychody netto) 27,82 %

EQUITY ratio (dług/kapitał własny) 1,23

ROE 17,26 %
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Podstawowe wskaźniki  
zrównoważonego rozwoju

Podstawowe wskaźniki dla obszaru społecznego

Wskaźnik Jednostka 2008 2009 2010 2011

Przeciętna liczba stałych pracowników ilość 15 5421 15 6301 14 9211 14 275

Przeciętna liczba pracowników firm 
podwykonawczych 

ilość 3 335 3 225 3 679 4 435

Przeciętna liczba stałych pracowników objętych 
umową zbiorową

ilość 16 515 15 630 14 921 14 233

Przeciętna liczba godzin poświęconych  
na szkolenia na pracownika w ciągu roku

godziny 4,6 12,4 18,6 21,8

Inwestycje społeczne (CSI) w mln EUR 6,9 7,0 3,1 7,9

1 Tylko zakłady NWR.

Podstawowe wskaźniki dla obszaru bezpieczeństwa i zdrowia 

Wskaźnik Jednostka 2008 2009 2010 2011

Wypadki śmiertelne ilość 7 3 3 5

Zarejestrowane wypadki przy pracy ilość 428 354 275 253

Współczynnik wypadkowości (LTFIR) wartość współczynnika 
wypadkowości

12,07 10,85 8,25 7,64

Choroby zawodowe liczba 54 69 71 65

Częstotliwość chorób zawodowych(ODR) liczba przypadków chorób 
zawodowych na liczbę 
przepracowanych godzin razy 
współczynnik 200 000

0,30 0,42 0,43 0,39

Częstotliwość absencji (AR) liczba opuszczonych zmian  
z powodu absencji na planowaną 
liczbę przepracowanych godzin 
razy współczynnik 200 000

1 599 1 168 1 208 1 238

Podstawowe wskaźniki dla obszaru środowiska naturalnego

Wskaźnik Jednostka 2008 2009 2010 2011

Bezpośrednie zużycie energii GJ n/a n/a 138 368 148 815

Pośrednie zużycie energii GJ n/a n/a 4 783 236 4 307 448

Całkowita objętość pobranej wody w tys. m3 30 563 30 110 36 062 25 344

Całkowita objętość wypuszczonej wody w tys. m3 12 709 13 930 11 766 11 079

Całkowita objętość wody poddanej recyklingowi w tys. m3 10 631 11 422 16 228 9 152

Całkowita powierzchnia zakończonych rekultywacji w ha 146,8 34,3 75,7 111,4

Całkowita powierzchnia zakończonych  
rekultywacji skumulowana

w ha 1 465,5 1 490,8 1 566,5 1 677,9

Całkowita ilość skały płonnej i flotacyjnej w tonach 5 505 945 5 231 085 5 420 835 5 329 548

Emisja N0X w tonach 545 249 376 189

Emisja S02 w tonach 115 140 172 108

Emisja CO w tonach 833 270 509 171

Emisja PAH w tonach 0,196 0,245 0,230 0,134

Emisja pyłów PM w tonach 277 251 239 200

Całkowita masa pozostałych odpadów w tonach 63 415 41 684 41 773 44 597

Całkowita masa odpadów niebezpiecznych w tonach 628 539 509 1 548

Kary za nieprzestrzeganie prawa ochrony środowiska w tys. EUR n/a n/a n/a 36,6

Wskaźnik Jednostka 2008 2009 2010 2011

Węgiel w mln ton 12,7 11,0 11,2 11,0

Koks w tys. ton 1 296 840 1 006 770

→ GRI 2.8 → GRI 2.8
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Struktura organizacyjna OKK Koksovny, a.s. (dwupoziomowa)
(obowiążująca na dzień 31. 12. 2011 r.)

Struktura organizacyjna NWR KARBONIA S.A. (dwupoziomowa)
(obowiązująca na dzień 31. 12. 2011 r.)

Rada Dyrektorów

Rada Dyrektorów

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

Zarząd

Zarząd

Michal Kuča
Prezes Zarządu

Ján Fabián
Prezes

Michal Kuča
Dyrektor

Ján Fabián
Dyrektor Generalny

Ladislav Feber
Przewodniczący RN

Jiří Plac
Przewodniczący

Petr Mokroš
Wicedyrektor  
ds. produkcji

Jerzy Wacław Klinowski
Dyrektor wykonawczy

Radim Tabášek
Wiceprezes

Klaus-Dieter Beck
Wiceprezes

Jarmila Ivánková
Wiceprzewodnicząca RN

Antonín Klimša
Wiceprzewodniczący

Petr Poledník
Wicedyrektor  

ds. technicznych

Antonín Klimša
Członek 

Jerzy Wacław Klinowski 
Wiceprezes

Leszek Chraścina
Wiceprezes

Pavel Petr
Członek RN

Richard Pavlík
Czlonek RN

Ladislav Eštočák
Wicedyrektor  

ds. ekonomicznych

Petr Václavík
Wicedyrektor  

ds. wynagrodzeń i kadr

Struktura organizacyjna 
spółek zależnych

Więcej na http://www.nwrkarbonia.pl/pl/o-nas/kierownictwo

Więcej na http://www.koksovny.cz/pl/o-nas/management

Więcej na http://www.okd.cz/pl/o-nas/management/

Rada Dyrektorów

Struktura organizacyjna OKD, a.s. (dwupoziomowa)  
(obowiązująca na dzień 31. 12. 2011 r.)

Rada nadzorcza

Zarząd

Klaus-Dieter Beck 
Prezes

Klaus-Dieter Beck
Dyrektor generalny

Luboš Řežábek
Przewodniczący

Jan Matula 
Dyrektor techniczny

Mike Salamon
Członek  

Rady Dyrektorów

František Válek 
Członek RN

Ján Fabián
Dyrektor ds. rozwoju 
i strategii, zastępca 

prezesa

Ján Fabián
Zastępca dyrektora 

generalnego

Jan Hanousek
Wiceprzewodniczący

Radim Babinec 
Dyrektor  

działu prawnego

Stanley C. Suboleski
Członek  

Rady Dyrektorów

Jarmila Ivánková 
Dyrektor  

ds. Finansowych

Miloslava Trgiňová
Zastepca dyrektora 

generalnego

Otto J. Jelinek
Członek RN

Radim Tabášek 
Dyrektor  

ds. HR i rozwoju  
zagłębia

Leo Bayer 
Dyrektor operacyjny

Karl Friedrich Jakob
Członek  

Rady Dyrektorów

Miroslav Syrový 
Członek RN

Zdeněk Durčák
Dyrektor handlowy

Marek Jelínek
Członek  

Rady Dyrektorów

Jaroslav Vlach
Członek RN

Petra Mašínová 
Dyrektor ds. komunikacji 

zewnętrznej  
i wewnętrznej
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Indeks treści GRI1

G3 Indeks treści – Załącznik dla sektora górnictwa i hutnictwa

→ GRI 3.12 → GRI 3.12

3.11 Znaczące zmiany w porównaniu do poprzednich okresów 
sprawozdawczych pod względem zakresu, granic lub metod 
pomiarowych zastosowanych w raporcie.

Tak 16

3.12 Tabelka z podaniem miejsca, w którym znajdują się w raporcie 
poszczególne standardowe dane sprawozdawcze.

Tak 108–112

3.13 Polityka i istniejąca praktyka przy zapewnieniu zewnętrznej 
weryfikacji raportu.

Tak W roku 2011 nie dokonano zewnętrznej 
weryfikacji raportu przez trzecią 
stronę, nie mniej jednak planowane jest 
przeprowadzanie audytu przez trzecią stronę 
w przyszłości (horyzont 2–3 lat).

4.0 Struktura zarządzania, zobowiązania wobec zewnętrznych inicjatyw 
i włączenie zainteresowanych podmiotów 

4.1 Struktura zakładowego zarządzania organizacji łącznie z komitetami 
i komisjami podległymi najwyższemu organowi kierownictwa 
organizacji i odpowiadającymi za realizację konkretnych zadań,  
np. za ustalanie strategii lub za nadzór organizacyjny.

Tak 22; Raport Roczny NWR 2011 strony 68–70.

4.2 Podać, czy przewodniczący najwyższego zarządzającego 
statutowego organu organizacji jednocześnie uczestniczy  
w procesie wykonawczym

Tak 23

4.3 W przypadku organizacji o unitarnej strukturze zarządzania, tzn.  
z jednym organem statutowym będącym jednocześnie wykonawczym, 
podać liczbę członków tego organu, którzy są członkami niezależnymi 
lub którzy nie uczestniczą w procesie wykonawczym.

Tak 22–23

4.4 Mechanizmy, za pomocą których interesariusze i pracownicy 
przekazują zalecenia lub wnioski do najwyższego organu 
zarządzającego.

Tak 22–23, 41; Raport Roczny NWR 2011 strony 
72–81; Reguły corporate governance  
(język angielski) artykuł 6.4  
(http://www.newworldresources.eu/pl/lad-
korporacyjny/polityki-spolki)

4.5 Powiązanie między wynagrodzeniami członków najwyższego organu 
zarządzającego, pracowników najwyższego szczebla zarządzającego 
i kierowniczego, pracowników (łącznie z odprawą itd.) i wynikami 
organizacji (łącznie z efektywnością w sferze społecznej i ekologicznej).

Tak 23; Raport roczny NWR 2011 strona 72.

4.6 Procesy służące najwyższemu organowi zarządzającemu  
do wykluczenia konfliktu interesów.

Tak 23; Raport roczny NWR 2011 strona 80, Reguły 
corporate governance (język angielski) artykuł 
8.14 (http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/polityki-spolki).

4.7 Proces, za pomocą którego ustala się dla członków najwyższego 
statutowego organu zarządzającego kwalifikacyjne i fachowe 
wymagania dla metodycznego przeprowadzania strategii organizacji 
w kwestiach gospodarczych, ekologicznych i socjalnych

Tak Raport roczny NWR 2011 strona 71, Reguły 
corporate governance (język angielski) część 6  
(http://www.newworldresources.eu/pl/lad-
korporacyjny/polityki-spolki).

4.8 Wewnętrzne oświadczenie o misji organizacji lub o jej wartościach, 
wewnętrzne kodeksy etyczne i zasady efektywności ekonomicznej, 
ekologicznej i społecznej i stan ich zastosowania. 

Tak 22, 26–28, 29

4.9 Procedury, za pomocą których najwyższy organ zarządzający 
kontroluje, jak organizacja stwierdza i rozwiązuje problemy 
efektywności w sferze gospodarczej, ekologicznej i socjalnej łącznie 
z odnośnymi zagrożeniami i szansami i jak wypełnia czy przestrzega 
standardów ustalonych na szczeblu międzynarodowym, kodeksów 
postępowania i uzgodnionych zasad. 

Tak 22–24; Reguły corporate governance  
(język angielski) część 5  
(http://www.newworldresources.eu/pl/ 
lad-korporacyjny/polityki-spolki).

4.10 Procesy oceny własnej efektywności najwyższego organu 
zarządzającego, przede wszystkim jeśli chodzi o efektywność  
w sferze ekonomicznej, ekologicznej i socjalnej

Tak Raport roczny NWR 2011 strona 72, Reguły 
corporate governance (język angielski) artykuł 
5.4 (http://www.newworldresources.eu/pl/
lad-korporacyjny/polityki-spolki).

1 Indeks treści według wzoru GRI można ściągnąć (język angielski) ze strony internetowej  http://www.newworldresources.eu/en/sustainability/reporting
2 Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji. 2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

1.0 Strategia i analiza

1.1 Oświadczenie najwyżej postawionej osoby odpowiedzialnej  
za decyzje przyjęte przez spółkę.

Tak 6–9

1.2 Opis głównych skutków, zagrożeń, szans Tak 14–15, 20–21, 25, 34–35;  
Raport Roczny NWR 2011 – str. 24–27.

2.0 Profil organizacji

2.1 Nazwa organizacji Tak 1

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi. Tak 1

2.3 Struktura operacyjna organizacji łącznie z głównymi sekcjami, 
firmami, spółkami zależnymi i wspólnymi zakładami.

Tak 1, 4–5

2.4 Siedziba (centrala) organizacji Tak 1

2.5 Liczba krajów, w których organizacja prowadzi działalność, nazwy 
krajów, w których są lub będą umiejscowione główne zakłady 
lub które mają specjalne znaczenie z punktu widzenia kwestii 
zrównoważonego rozwoju, omawianych w tym sprawozdaniu.

Tak 1, 4–5

2.6 Charakter własności i forma prawna Tak 1

2.7 Rynki, na których działa organizacja (łącznie z podziałem 
geograficznym, znaczących sektorów handlowych wraz z typami 
klientów / użytkowników).

Tak 1, 4, 32; Raport Roczny NWR 2011 strony 5, 
130; http://www.newworldresources.eu/pl/
produkty/wegiel-energetyczny;  
http://www.newworldresources.eu/pl/
produkty/wegiel-koksujacy

2.8 Wielkość organizacji składającej sprawozdanie. Tak 42, 103–104; Raport roczny NWR 2011 strony 
5, 16, 130, 173–175.

2.9 Znaczące zmiany, które nastąpiły w ciągu okresu sprawozdawczego 
z punktu widzenia wielkości, struktury i własności

Tak 1

2.10 Nagrody uzyskane w okresie sprawozdawczym Tak 29

3.0 Parametry raportu

3.1 Okres sprawozdawczy, za który podawane są informacje  
(np. rok fiskalny / kalendarzowy).

Tak 16

3.2 Data poprzedniego raportu, jeśli istnieje. Tak 16

3.3 Cykl sprawozdawczy (roczny, dwuletni itd.). Tak 16

3.4 Punkt kontaktowy dla pytań dotyczących raportu lub jego treści. Tak 17

3.5 Proces definiowania treści raportu Tak 16–17

3.6 Granice i limity raportu Tak 16–17

3.7 Podać konkretne ograniczenia zakresu raportu lub jego konkretne granice. Tak 16–17

3.8 Materiał do przedstawiania danych dotyczących wspólnych 
zakładów, spółek zależnych, wynajętych urządzeń, działalności 
prowadzonej za pomocą środków zewnętrznych (outsourcing)  
i innych jednostek, które mogą w sposób znaczący wpłynąć  
na porównywalność poszczególnych okresów i/lub organizacji.

Tak 16–17

3.9 Metody pomiaru danych i podstawy kalkulacji łącznie z założeniami 
i technikami odnośnych szacunków stosowanymi przy zestawianiu 
wskaźników i gromadzeniu innych informacji w raporcie.

Tak 16–17

3.10 Wyjaśnienie wpływu wszelkich zmian danych z poprzednich 
raportów i ich uzasadnienie (np. fuzja / akwizycja, zmiana roku 
wyjściowego / okresu, charakter działalności, metody pomiaru).

Tak 16–17
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Indeks treści GRI

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki spośób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Tak 27

4.12 Opracowane na zewnątrz karty gospodarcze, ekologiczne i 
społeczne, zbiory zasad i inne inicjatywy, do których organizacja 
zgłasza akces lub zgadza się z nimi.

Tak 26–29

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (np. branżowych i związków 
zawodowych) i/lub w krajowych lub międzynarodowych organizacjach 
reprezentujących specyficzne interesy, do których odnosi się, że:  
1. organizacja raportująca jest członkiem organów kierowniczych;  
2. organizacja raportująca uczestniczy w projektach lub zobowiązaniach; 
3. organizacja raportująca przekazuje znaczące środki finansowe 
przekraczające poziom zwykłych opłat członkowskich, lub;  
4. organizacja raportująca uważa swoje członkostwo za strategiczne.

Tak 33: http://www.newworldresources.eu/pl/ 
o-nas/czlonkostwa

4.14 Lista zainteresowanych grup angażowanych ze strony organizacji 
składającej raport.

Tak 30

4.15 Podstawa identyfikacji i wyboru zainteresowanych grup do włączenia. Tak 30–32

4.16 Sposoby podejścia do włączenia zainteresowanych podmiotów – formy 
 włączenia i częstotliwość ich wykorzystania według poszczególnych grup.

Tak 28, 30–31

4.17 Główne tematy i obawy wyrażone przez zainteresowane podmioty. 
Odpowiedzi danej organizacji na te główne tematy i obawy, łącznie z 
odpowiedziami za pośrednictwem opracowanych sprawozdań i wykazów.

Tak 25

DMA EC Podejście menedżerskie EC

Aspekty Efektywność ekonomiczna Tak 103; Raport roczny NWR 2011 strony 16–17, 
104–111, 126, 128,132

Obecność na rynku Tak 1

Pośrednie wpływy ekonomiczne Tak 84, 86

DMA EN Podejście menedżerskie EN

Aspekty Materiały Nie Bez znaczenia. Spółka NWR nie raportuje tego 
aspektu (i nie ma zamiaru raportować go  
w przyszłości), ponieważ ze względu na swoją 
treść nie ma znaczenia dla Spółki. Grupa NWR 
jest producentem i dostawcą surowców i nie 
wykorzystuje w produkcji znaczącej ilości 
innych surowców lub surowców częściowo 
przetworzonych, które by były częścią produktu 
końcowego. Opakowanie produktów nie ma  
znaczenia dla Grupy NWR, ponieważ produkowane 
surowce nie są pakowane – 98 procent 
produkcji transportuje się luzem koleją.

Energia Tak 70

Woda Tak 74–75

Różnorodność biologiczna Tak 56–57

Emisja, wody odpadowe i odpady COMM
3 Tak 66, 78

Produkty i usługi Tak 66

Zgodność z prawodawstwem Tak 56

Transport Tak 56

Ogółem Tak 56

DMA LA Podejście menedżerskie LA

Aspekty Zatrudnianie C0MM Tak 40

Relacje między pracownikami i kierownictwem 
(managementem) C0MM 

Tak 41

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowiaw pracy C0MM Tak 22, 40

Szkolenia i kształcenie Tak 41

Różnorodność i równe szanse Tak 41

DMA HR Podejście menedżerskie HR

Aspekty Praktyki dotyczące inwestycji i zakupów Tak 100–101

Brak dyskryminacji Tak 41, 45

Swoboda stowarzyszania się i negocjacji zbiorowych Tak 41, 45

Praca dzieci Nie Nie ma znaczenia. Spółka NWR nie raportuje 
tego aspektu (i nie ma zamiaru go raportować 
w przyszłości), jego treść nie ma dla Spółki 
znaczenia. Praca dzieci jest zakazana przez 
prawodawstwo Unii Europejskiej i ustawy 
Republiki Czeskiej i Polski.

Praca przymusowa i obowiązkowa Nie Nie ma znaczenia. Spółka NWR nie raportuje 
tego aspektu (i nie ma zamiaru go raportować 
w przyszłości), jego treść nie ma dla Spółki 
znaczenia. Praca przymusowa i obowiązkowa 
jest zakazana przez prawodawstwo Unii 
Europejskiej i ustawy Republiki Czeskiej  
i Polski. 

Procedury przy rozwiązywaniu skarg lub trudnych sytuacji Nie Nie ma znaczenia.

Prawa narodów tubylczych C0MM Nie Nie dotyczy. Żadnych tubylczych 
mieszkańców w rozumieniu pierwotnej 
kultury w obszarze działania NWR nie ma.

DMA SO Podejście menedżerskie SO

Aspekty Społeczność Tak 84–85

Wydobycie drobne i na niewielkiej powierzchni Nie Nie dotyczy. Spółka NWR nie raportuje tego 
aspektu (i nie ma zamiaru go raportować  
w przyszłości), jego treść nie ma dla Spółki 
znaczenia Spółka nie umożliwia w swoich 
zakładach ani w ich pobliżu wydobycia 
małopowierzchniowego i drobnego.

Przesiedlenie Tak 84–85

Planowanie zakończenia eksploatacji C0MM Tak 96; w najbliższych 5 latach Grupa NWR nie  
planuje zamknięcia żadnego ze swoich zakładów.

Mechanizmy i procedury załatwiania skarg Tak 84–85

Przygotowanie do sytuacji awaryjnej C0MM Tak 49

Korupcja Tak 26

Polityka publiczna Tak 27

Naruszenie konkurencji gospodarczej Tak 27

Zgodność z prawodawstwem Tak 26–27

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

→ GRI 3.12 → GRI 3.12

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

2 Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
3 Aspekt zawiera specjalny komentarz, którego wymaga Załącznik GRI3 dla sektora górnictwa i hutnictwa. 2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
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DMA PR Podejście menedżerskie PR

Aspekty Sprawa materiału Tak 100–101

Zdrowie i bezpieczeństwo klientów Tak Katalog węgla i koksu (http://www.
newworldresources.eu/pl/produkty/nasze-
produkty-i-odbiorcy/katalog-wegla-i-koksu)

Oznakowanie produktów i usług Tak 100–101; Katalog węgla i koksu (http://www.
newworldresources.eu/pl/produkty/nasze-
produkty-i-odbiorcy/katalog-wegla-i-koksu),
informacje dotyczące bezpieczeństwa  
i techniczna specyfikacja produktu są częścią 
wszystkich umów z odbiorcami produktów 
Spółki. Żaden z produktów Spółki nie jest 
dostarczany do końcowych użytkowników.

Aspekty Komunikacja marketingowa Tak 27

Prywatność klientów Nie Nie dotyczy. NWR dostarcza produkty na 
rynki towarowe i klientom przemysłowym. 
Żadnych produktów nie sprzedaje się 
bezpośrednio końcowym użytkownikom.

Zgodność z prawodawstwem Tak Produkty dostarczane przez NWR są zgodne 
z prawodawstwem Republiki Czeskiej, 
Polski i prawodawstwem krajów, w których 
są przemysłowi klienci Spółki. W roku 2011 
Spółka nie prowadziła żadnych sporów 
sądowych w związku z dostarczanymi 
produktami.

EC Wskaźniki ekonomiczne 

EC1 COMM
4 Uzyskana i podzielona bezpośrednia wartość ekonomiczna 

obejmująca obroty, koszty eksploatacyjne wynagrodzenia i płace, 
dary dla lokalnych społeczności i inne inwestycje w gminach,  
nie podzielony zysk, opłaty dla dostarczycieli kapitału i opłaty  
dla państwa. 

Tak 89, 94, 103;
Raport roczny NWR 2011 strony 16–17

EC2 Skutki finansowe i dalsze ryzyka i potencjalne szanse, które  
wynikają dla działań organizacji w rezultacie zmian klimatycznych.

Tak 34,67; Raport roczny NWR 2011 strony 
24-27; Finansowe skutki wynikające dla 
NWR w rezultacie zmian klimatycznych nie 
są znane. Spółka NWR nie wie o istnieniu 
dokumentu opracowanego przez czeskie 
urzędy, na którym moglibyśmy oprzeć nasze 
kalkulacje. Z tego względu nie jest możliwe 
dla Spółki NWR opracowanie konkretnych 
skutków finansowych wynikających ze zmian 
klimatycznych.

EC3 Pokrycie zobowiązań ustanowionych w planie korzyści 
pracowniczych.

Tak 44

EC4 Znaczące sumy pomocy finansowej udzielonej przez państwo. Tak 103; w roku 2011 Spółka NWR otrzymała 
trzy rodzaje wsparcia: 1. Współfinansowanie 
budowy pola golfowego Lipiny ze strony UE 
(743 000 EUR, patrz strona 58), 2. wsparcie 
od rządu czeskiego na organizację kursów 
przekwalifikowujących (42 000 EUR), 3. grant 
UE o nazwie 0PTI-MINE (137 000 EUR).

EC5 Zakres wskaźników standardowych płac początkowych  
w porównaniu z lokalnym poziomem płac minimalnych w miejscach, 
w których organizacja ma znaczące zakłady.

Tak 44

EC6 Polityki lub koncepcje, procedury i proporcje wydatków 
skierowanych do miejscowych dostawców w miejscach,  
(według umiejscowienia geograficznego), w których organizacja  
ma znaczące zakłady

Nie Bez znaczenia. Grupa NWR zakupuje technologie, 
materiały i części zapasowe od dostawców  
z Republiki Czeskiej, Polski, Unii Europejskiej  
i USA. Dlatego Spółka NWR nie prowadzi żadnej 
specjalnej polityki w dziedzinie praw człowieka 
skierowanej do miejscowych dostawców.

EC7 
COMM Procedury miejscowego naboru i proporcje członków najwyższego 

kierownictwa i pracowników pochodzących z miejscowego 
społeczeństwa w miejscach, w których organizacja ma znaczące 
zakłady.

Tak 42; Spółka NWR zatrudnia przede wszystkim 
mieszkańców regionu swoich zakładów lub 
regionów sąsiednich (np. Słowacja).  
W przypadku takiej potrzeby Spółka 
zapewnia codzienny transport do pracy.

EC8 Rozwój i wynik inwestycji i usług infrastrukturalnych, które realizowane 
są przede wszystkim w interesie ogólnym – włączenie w działania 
komercyjne, zasiłki w naturze, usługi świadczone bezpłatnie.

Tak 86–91; http://www.nadaceokd.cz/pl/

EN Wskaźniki środowiskowe

EN1 Zużycie materiałów według masy i objętości. Nie 80

EN2 
COMM Procentowy udział surowców pochodzących z materiałów poddanych 

recyklingowi. 
Nie 80

EN3 Bezpośrednie zużycie energii (i paliw) według pierwotnego źródła 
energetycznego.

Tak 67, 71–72

EN4 Niebezpośrednie zużycie energii według pierwotnego źródła energetycznego. Tak 67, 72

EN5 Energia zaoszczędzona dzięki oszczędnościom i wyższej 
efektywności energetycznej.

Tak 70, 71, 73

EN7 Inicjatywy ukierunkowane na obniżenie pośredniego zużycia energii  
i osiągnięta obniżka.

Tak 70, 71, 73

EN8 Całkowity pobór wody według źródeł. Tak 74–75

EN9 Źródła wody, na które wyraźnie wpłynął pobór wody Tak 74–75

EN10 Udział procentowy i całkowita objętość poddanej recyklingowi  
i ponownie wykorzystanej wody.

Tak 76, 77

EN11 Położenie i powierzchnia działek, które organizacja posiada lub 
wynajmuje lub administruje nimi i a które położone są wewnątrz lub 
w pobliżu terenów chronionych, ewentualnie w miejscach lub koło 
miejsc o wysokiej wartości pod względem różnorodności biologicznej 
poza terenami chronionymi. 

Tak 61, 62–65

EN12 COMM Opis znaczących skutków działalności, produktów i różnorodności 
biologicznej na terenach chronionych i w miejscach o wysokiej 
wartości pod względem różnorodności biologicznej leżących poza 
terenem chronionym.

Tak 62–65

MM15 Wielkość terenów/działek, które organizacja posiada lub wynajmuje 
lub administruje nimi z dala od działań produkcyjnych lub wydobycia.

Tak 56, 61

EN13 COMM Chronione lub przywrócone środowisko naturalne Tak 62–65; publikacja „Przywracamy życie 
krajobrazowi“ na stronie internetowej http://
www.newworldresources.eu/pl/zrownowazony-
rozwoj/nasze-srodowisko/rekultywacja

EN14 COMM Strategia, istniejące regulacje i planowane kroki ukierunkowane na 
zarządzanie skutkami i wpływem na różnorodność biologiczną.

Tak 57–58

MM2 Ilość i procent wszystkich lokalizacji, w których trzeba zapewnić plany 
zarządzania różnorodnością biologiczną (BMP) według ustalonych 
kryteriów i liczby (procent) lokalizacji, w których te plany są realizowane

Tak 60–61, 62–65

→ GRI 3.12

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
4  Wskaźnik zawiera specjalny komentarz wymagany przez Załącznik GRI3 dla sektora górnictwa i hutnictwa.

2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
5  Specjalny wskaźnik wymagany przez Załącznik GRI3 dla sektora górnictwa i hutnictwa.
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Indeks treści GRI

EN15 Liczba gatunków roślin i zwierząt w czerwonym wykazie gatunków 
oraz w narodowym wykazie gatunków chronionych, których biotopy 
położone są na obszarach dotkniętych działalnością organizacji –  
w kolejności zagrożenia wyginięciem. 

Tak
Liczby gatunków roślin i zwierząt  
w czerwonym wykazie i narodowym 
wykazie gatunków chronionych są częścią 
każdej dokumentacji EIA opracowanej dla 
wszystkich kopalnianych zakłady NWR.

EN16 Całkowita bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych 
według masy.

Tak 67

EN17 Pośrednia emisja innych mających znaczenie gazów cieplarnianych 
według masy.

Tak 67

EN18 Inicjatywy, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych  
i osiągnięcie rzeczywsitej obniżki.

Tak 66–67, 68

EN19 Emisja substancji uszkadzających ozon - według masy. Nie Nie ma znaczenia. Grupa NWR jest w przede 
wszystkim producentem surowców. Kwestia 
produkcji substancji uszkadzających 
warstwę ozonową nie jest więc tak istotna.

EN20 
COMM NOX, SOX i inne znaczące emisje do atmosfery – według rodzaju i masy. Tak 66

EN21 Całkowita ilość wypuszczanych wód odpadowych – według jakości 
miejsca wypuszczenia.

Tak 75

EN22 
COMM Całkowita masa odpadów według rodzaju i według sposobu likwidacji. Tak 78–79

MM3 Całkowita ilość gruzu, skały płonnej i mułu i związanych z nimi 
zagrożeń (tony).

Tak 78–79

EN23 
COMM Ogólna liczba i objętość znaczących skażeń. Tak 79

EN24 Masa przewożonych, przywożonych, wywożonych lub uzdatnianych 
odpadów uważanych za niebezpieczne według aneksów I, II, III i VIII 
do Porozumienia Bazylejskiego oraz procentowy udział odpadów 
transportowanych do innych krajów.

Tak W roku 2011 fakt nie miał miejsca.

EN25 Tożsamość, wielkość, stan i wartość obiektów wodnych i związanego 
z nimi terenu, na które składająca sprawozdanie organizacja  
w znacznej mierze wpływa wypuszczając wody i powodując erozję. 

Tak 62–65, 74

EN26 Inicjatywy mające na celu złagodzenie ekologicznych wpływów 
głównych produktów i usług, zakres wpływu tych inicjatyw.

Tak 66, 69, 76-77; http://www.koksovny.cz/pl/
srodowisko-naturalne/inwestycje-ekologiczne

EN27 Procent sprzedanych produktów i ich materiałów do opakowań,  
które zostały z zwrócone producentowi w celu dokonania recyklingu  
i dalszego przetwarzania – według kategorii.

Nie Bez znaczenia. Produkty Grupy NWR to 
surowce, które wykorzystywane są jako 
surowiec wstępny do dalszych procesów 
produkcyjnych. Opakowania produktów 
nie mają odniesienia do produktów NWR, 
produktów transportowanych luzem.

EN28 Wartość finansowa bardziej znaczących kar i ogólna liczba sankcji 
niepieniężnych za niespełnianie norm i przepisów ekologicznych.

Tak 56, 66, 76; liczba niepieniężnych sankcji 
wynosi 0. W roku 2011 spółka NWR nie brała 
udziału w żadnej sprawie sądowej  
w obszarze, o którym mowa

EN29 Znaczące skutki ekologiczne (wykorzystanie energii, emisja, wody 
odpadowe, odpad, hałas, skażenie), transport produktów i innych 
towarów i materiałów wykorzystywanych w działaniach operacyjnych 
organizacji składającej sprawozdanie i wpływ transportu pracowników.

Tak 66; wpływ transportu produktów jest bardzo 
niski, ponieważ 98 procent produkcji spółki 
NWR jest transportowana luzem koleją. Kolej 
uważa się za transport ekologiczny.

EN30 Całkowita wysokość nakładów i inwestycji w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego – według rodzaju.

Częściowo 56

LA Wskaźniki społeczne:  procedury  pracy i godne warunki pracy

LA1 Ogólna liczba pracowników według typu stosunku pracy, umów  
o pracę i regionów

Tak 42

LA2 Ogólna liczba i zakres wymiany pracowników według wieku, płci i regionów. Tak 43

LA3 Przywileje oferowane pracownikom na pełnym etacie, których nie 
udziela się pracownikom na niepełnym etacie lub znajdującym się  
w tymczasowym stosunku pracy - według głównych zakładów.

Tak 44

LA4 Procentowy udział pracowników, których obejmuje umowa zbiorowa. Tak 45

LA5 Minimalna długość terminu wypowiedzenia w związku  
ze znaczącymi zmianami działania. Podać, czy minimalny okres  
terminu wypowiedzenia jest określony w umowach zbiorowych.

Tak 45

MM4 Ilość strajków i likwidacji miejsc pracy przez pracodawcę,  
trwających dłużej niż jeden tydzień, według kraju

Tak 45; liczba strajków i likwidacji miejsc pracy 
wyniosła 0.

LA6 Procent całkowitej liczby pracowników, którzy są reprezentowani  
we wspólnych oficjalnych komisjach BHP, które są pomocniczą radą  
w kwestiach programów BHP i przy obserwowaniu ich realizacji.

Tak 46

LA7 
COMM Wysokość wypadkowości, zachorowalności (choroby zawodowe), 

opuszczonych dni i absencji i ogólna liczba śmiertelnych wypadków 
przy pracy według regionów

Tak 46–47; wskaźniki bezpieczeństwa są raportowane 
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
krajowym w miejscu działania NWR.

LA8 Programy kształcenia, szkolenia, poradnictwo, zapobieganie  
i opanowywanie zagrożeń ukierunkowane na pomoc dla 
pracowników, ich rodzin lub członków lokalnych społeczności  
w kwestiach poważnych chorób.

Nie Bez znaczenia. Grupa NWR nie prowadzi 
specjalnej polityki i programów w tym obszarze 
innych niż wymagane przez prawodawstwo  
i zawarte w benefitach w obszarze socjalnym 
i opieki zdrowotnej (patrz 64-71). Ogromna 
większość pracowników Grupy NWR to 
obywatele Republiki Czeskiej i Polski.  
Ze względu na wysoki poziom opieki zdrowotnej 
i dobre wyniki w dziedzinie leczenia poważnych 
chorób w obu wymienionych krajach spółka 
NWR uważa, że temat ten jest bez znaczenia.

LA9 Problematyka BHP objęta oficjalnym porozumieniem ze związkami 
zawodowymi.

Tak 46; Poszczególne umowy zbiorowe.

LA10 Średnia  liczba godzin przeznaczonych na szkolenia – na jednego 
pracownika na rok z podziałem według kategorii zatrudnienia. Tak

53

LA11 Programy zarządzania kwalifikacjami i kształcenia ustawicznego, 
które pomagają pracownikom w utrzymaniu stałego zatrudnienia  
i umożliwiają im poradzenie sobie z zakończeniem kariery zawodowej.

Tak 53

LA13 Skład kierowniczych organów spółki i podział pracowników 
na kategorie według płci, grup wiekowych, przynależności do 
mniejszości i według dalszych wskaźników różnorodności.

Częściowo 42,43

LA14 Stosunek podstawowych wynagrodzeń mężczyzn i kobiet według 
poszczególnych kategorii pracowników

Tak 44

HR Wskaźniki społeczne: Prawa człowieka

HR1 Udział procentowy i ogólna liczba znaczących umów inwestycyjnych, 
które zawierają postanowienia o ochronie praw człowieka, lub które 
poddano badaniu pod względem respektowania praw człowieka.

Nie Bez znaczenia. Przestrzeganie praw człowieka 
jest częścią prawnych przepisów Republiki 
Czeskiej i Polski, które obejmują Powszechną 
deklarację praw człowieka i uzgodnienia  
w ramach ILO (MOP) o podstawowych prawach 
człowieka i tym samym stanowi wiążącą 
normę w Grupie NWR. Zdecydowana większość 
interesariuszy (łącznie z dostawcami i 
klientami) pochodzi z Republiki Czeskiej, 
Polski lub w mniejszym stopniu z UE, tak więc 
Grupa NWR nie ma żadnych specjalnych umów 
czy polityki postępowania skierowanej na te 
obszary (Udział umów wynosi 0 procent.)

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

Profil/
aspekt/
wskaźnik Opis Raportowano Odniesienie i numer strony2

Kontynuacja tabeli

2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji. 2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
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HR2 Udział procentowy znaczących dostawców i stron umowy, 
w przypadku których przeprowadzono badanie dotyczące 
respektowania praw człowieka – z podaniem ewentualnych kroków.

Nie Bez znaczenia. Przestrzeganie praw 
człowieka jest częścią prawnych przepisów 
Republiki Czeskiej i Polski, które obejmują 
Powszechną deklarację ludzkich praw  
i uzgodnienia w ramach ILO (MOP)  
o podstawowych prawach człowieka i tym 
samym stanowi wiążącą normę w Grupie 
NWR. Zdecydowana większość interesariuszy 
(łącznie z dostawcami i klientami) pochodzi 
z Republiki Czeskiej, Polski lub w mniejszym 
stopniu z UE, tak więc Grupa NWR nie ma 
żadnych specjalnych umów czy polityki 
postępowania skierowanej na te obszary 
(Udział umów wynosi 0 procent.)

HR4 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i podjęte interwencje Tak 27

HR5 
COMM Zakłady, w których mogło nastąpić poważne zagrożenie  

swobody zrzeszania się lub negocjacji zbiorowych i podjęte kroki  
w celu obrony tych praw.

Tak 45; liczba zakładów 0.

HR6 Zakłady, w których stwierdzono znaczne ryzyko pracy dzieci  
i podjte działania zmierzające do eliminacji zjawiska pracy dzieci.

Nie Bez znaczenia. Spółka NWR nie raportuje 
tego aspektu (i nie ma zamiaru go 
raportować w przyszłości), ponieważ 
jegotreść nie jest dla Spółki znacząca.  
Praca dzieci jest zakazana przez 
prawodawstwo Unii Europejskiej oraz  
ustawy Republiki Czeskiej i Polski.

HR7 Obszary, w których stwierdzono znaczne ryzyko pracy przymusowej 
i obowiązkoweji podjęte kroki, które przyczyniły się do eliminacji 
pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Nie Bez znaczenia. Spółka NWR nie raportuje 
tego aspektu (i nie ma zamiaru go raportować 
w przyszłości), ponieważ jego treść nie jest 
dla Spółki znacząca. Praca przymusowa 
lub obowiązkowa jest zakazana przez 
prawodawstwo Unii Europejskiej oraz ustawy 
Republiki Czeskiej i Polski.

MM5 Ogólna liczba obszarów, które znajdują się na terenach społeczności 
ludów pierwotnych lub obok tych terenów oraz liczba i procent 
zakładów lub miejsc, w których zawarto formalne porozumienia  
ze społecznościami pierwotnych grup etnicznych.

Nie Nie dotyczy. Żadne ludy pierwotne nie 
zamieszkują obszaru działań NWR.

SO Wskaźniki społeczne: Spółka 

SO1 COMM Charakter, zakres i efektywność wszelkich programów i procedur 
oceny i opanowywania (zarządzania) wpływu działań operacyjnych 
organizacji na lokalną społeczność.

Tak 25, 30–31, 34, 36–37, 49, 62–65, 84–93, 
95–97

MM6 Liczba i opis znaczących sporów w odniesieniu do używania działek, 
prawa zwyczajowego lokalnych społeczności i pierwotnych grup 
etnicznych.

Tak 25, 95, 97

MM7 Zakres, w jakim mechanizm składania skarg jest wykorzystywany 
przy rozwiązywaniu sporów odnoszących się do używania gruntów, 
praw zwyczajowych lokalnych społeczności i pierwotnych grup 
etnicznych i z jakim wynikiem. 

Tak 27–29

MM8 Liczba (i procent) obszarów eksploatacyjnych spółki, w których 
odbywa się ręczne i małopowierzchniowe wydobycie (ASM), lub 
takich miejsc sąsiadujących z eksploatacją spółki; podać związane  
z tym ryzyka i kroki, które podjęto dla złagodzenia tego ryzyka.

Nie Nie dotyczy. Spółka NWR nie raportuje tego 
wskaźnika (i nie ma zamiaru go raportować 
w przyszłości), ponieważ jego treść nie jest 
dla Spółki znacząca. Spółka nie umożliwia 
w swoich zakładach ani w ich pobliżu 
wydobycia małopowierzchniowego  
i drobnego.

MM9 Miejsca, z których dokonano przesiedleń, liczba przesiedlonych 
gospodarstw domowych w każdym miejscu i jak to wpłynęło na ich 
warunki życiowe

Tak 95

MM10 Liczba lub procent zakładów z planami ukończenia działalności. Tak 95; Raport roczny NWR 2011 strona 156,  
w najbliższych 5 latach Grupa NWR nie planuje 
zamknięcia żadnego ze swoich zakładów.

SO2 Udział procentowy i ogólna liczba jednostek przedsiębiorstwa 
poddanych analizie pod względem ryzyka korupcji.

Tak 26

SO3 Udział procentowy pracowników, którzy przeszli szkolenia  
dotyczące antykorupcyjnych zasad spółki.

Tak 26

SO4 Kroki podjęte w reakcji i na przypadki korupcji. Tak 26

SO5 Stanowiska z punktu widzenia polityki publicznej  i uczestnictwo  
w rozwoju polityki publicznej i lobbingu. 

Tak 27–28

SO7 Ogólna liczba ingerencji prawnych w przypadkach postępowania 
przeciw konkurencyjności i praktyk monopolistycznych.  
Wyniki tych ingerencji.

Tak 28; liczba ingerencji prawnych wyniosła 0.

SO8 
COMM Wartość finansowa bardziej znaczących kar i ogólna liczba sankcji 

pozafinansowych za nieprzestrzeganie ustaw i przepisów.
Tak 28; liczba sankcji finansowych  

i pozafinansowych wyniosła 0.

PR Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkty

MM11 Programy i procesy związane z administrowaniem materiałami Tak 97, 100–101; Katalog węgla i koksu http:// 
www.newworldresources.eu/pl/media/sciagnij

PR1 Fazy cyklu życia produktów i usług, w ciągu których dokonuje się 
oceny ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo klientów w celu 
zapewnienia poprawy i procentowego udziału znaczących kategorii 
produktów i usług, do których te procedury się odnoszą. 

Tak 81

PR2 Ogólna liczba przypadków nieprzestrzegania przepisów  
i dobrowolnie przyjętych kodeksów, które dotyczą skutków jakie 
mają dla zdrowia i bezpieczeństwa produkty i usługi w okresie ich 
żywotności. Podzielić według typu wyciągniętego wniosku.

Tak Ogólna liczba przypadków nieprzestrzegania 
przepisów wyniosła 0.

PR3 Typy wymaganych informacji o produktach i usługach oraz udział 
procentowy znaczących produktów i usług, których te informacje 
dotyczą.

Tak
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i specyfikacja techniczna produktu są 
częścią wszystkich umów z przemysłowymi 
odbiorcami produktów Spółki. Żaden  
z produktów Spółki nie jest dostarczany 
końcowym użytkownikom. Katalog węgla  
i koksu http://www.newworldresources.eu/
pl/media/sciagni

PR4 Ogólna liczba przypadków nieprzestrzegania przepisów i dobrowolnie 
przyjętych kodeksów, dotyczących informacji o produktach, usługach  
i ich oznakowaniu. Podzielić według typu wyciągniętego wniosku.

Tak Ogólna liczba przypadków nieprzestrzegania 
przepisów wyniosła 0.

PR6 Programy na rzecz przestrzegania ustaw, norm i dobrowolnie 
przyjętych kodeksów dotyczących przekazów marketingowych 
łącznie z reklamą, promocją i sponsoringiem.

Tak 27; Spółka NWR nie sprzedaje produktów, które 
są na niektórych rynkach zakazane. Produkty 
spółki NWR również nie są przedmiotem 
pytań interesariuszy lub publicznych dyskusji. 
Spółka NWR nie dostała żadnych pytań  
w związku ze swoimi produktami.

PR8 Ogólna liczba uzasadnionych skarg na naruszenie prywatności 
klientów i utratę danych o klientach.

Tak Nie wystosowano żadnych skarg

PR9 Wartość finansowa znaczących kar za nieprzestrzeganie ustaw  
i przepisów dotyczących zapewnienia i używania produktów i usług.

Tak Nie zastosowano żadnych kar

Indeks treści GRI
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2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji. 2  Strony wyróżnione pogrubionym drukiem oznaczają główne źródło informacji.
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specjalnych zezwoleń, które wydaje się 
jedynie przy spełnieniu określonych warunków 
ekologicznych.

IRZ: Zintegrowany rejestr zanieczyszczeń jest 
publicznie dostępnym systemem informacyjnym 
dotyczącym emisji i przenoszenia substancji 
zanieczyszczających wyrzucanych 
przez przedsiębiorstwa w powietrze, 
do wody i gleby. Zawiera także informacje 
o sposobie przenoszenia się substancji 
zanieczyszczających zawartych w odpadach 
i wodach odpadowych.

IUCN: Międzynarodowy Związek Ochrony 
Przyrody.

J
JORC: Komitet Zasobów Rudy (z ang. Joint 
Ore Reserves Committee). Przygotowuje 
metodologię stosowaną przy określaniu stanu 
zasobów i źródeł surowców mineralnych.  
Jest to standard powszechnie stosowany przez 
giełdy papierów wartościowych.

K
Kierunkowe wybieranie ścianowe: przy 
kierunkowym wybieraniu ścianowym biegnie  
bok przodkowy równolegle do prostej 
największego spadku, jest więc postawiony 
wzdłuż upadku warstwy. Przodek jest 
wyrobiskiem górniczym, w którym wydobywa 
się użytkowe minerały. Składa się ze ściany 
przodkowej, z której minerał jest wybierany, 
z przestrzeni roboczej, w której znajdują 
się ludzie i wszelkie urządzenia techniczne 
i z wybranej przestrzeni, z której usunięto 
urządzenia techniczne. Przodek jest obudowany, 
jeśli są w nim ludzie, w przypadku przodków  
w pełni zautomatyzowanych niekiedy obudowy 
nie są potrzebne.

Koks: stały materiał węglowy powstały w 
wyniku wygrzewania węgla.

kWh: kilowatogodzina.

L
LTIFR: Współczynnik wypadkowości (LTIFR) 
reprezentuje liczbę wypadków wymagających co 
najmniej 3 dni niezdolności do pracy podzieloną 
przez całkowitą liczbę przepracowanych godzin 
wyrażonych w milionach godzin. LTIFR obejmuje 
również pracowników firm podwykonawczych. 
Od roku 2012 współczynnik wypadkowości (LTIFR) 
jest obserwowany na poziomie zakładów NWR.

M
m3: metr sześcienny. 

Mt: 1 milion ton.

MWh: megawatogodzina (1 000 kilowatogodzin).

N
Naruszony teren: powierzchnia terenu 
dotkniętego przez działania wydobywcze.

NATURA 2000: system chronionych terenów  
w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony  
w roku 1992 przez tzw. dyrektywę o siedliskach 
(cała nazwa Dyrektywa w sprawie ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory). Celem tego systemu jest zapewnienie 
długofalowego przeżycia najcenniejszych 
i zagrożonych gatunków siedlisk w Europie. 
Tworzą go specjalne obszary ochrony 
ustanowione przez państwa członkowskie 
na podstawie tej Dyrektywy. Ponadto 
obejmuje również specjalnie chronione tereny 
ustanowione na podstawie Dyrektywy o ptakach 
2009/147/ES.

NGO‘s: organizacje pozarządowe.

NOX: tlenki azotu (tlenek azotu i dwutlenek 
azotu).

O
Odnawialna energia: energia pochodząca  
ze źródeł naturalnych takich jak słońce, 
wiatr, przypływy, ciepło geotermalne, które są 
odnawialne (naturalnie odnawialne).

ODR: liczba przypadków chorób zawodowych 
(z ang. Occupational Disease Rate, ODR) 
w odniesieniu do całkowitego czasu 
przepracowanego przez wszystkich 
zatrudnionych na stałe pracowników w okresie 
sprawozdawczym przemnożona przez czynnik 
200 000. Nie obejmuje pracowników firm 
podwykonawczych.

Opłaty kompensacyjne: opłaty kompensacyjne 
obejmują rekompensaty za wydobycie 
minerałów, rekompensaty za obszar 
wydobywczy i rekompensaty za wycofanie 
działki z funduszu gruntów rolnych 
i funduszu gruntów leśnych. Następnie opłaty 
kompensacyjne obejmują również nakłady 
na pokrycie szkód górniczych i tworzenie 
rezerwy finansowej na rekultywację.

P
PAH: policykliczne węglowodory aromatyczne 
(również węglowodory poliaromatyczne)  
(z ang. Polycyclic aromatic hydrocarbons), 
związek chemiczny zawierający więcej niż jeden 
pierścień benzenowy. Występują w paliwach 
naftowych, produktach z węgla i smole.

PERSP 2015: lub też PESRPektiva 2015 jest 
programem, którego celem jest maksymalizacja 
zwrotów z inwestycji w najnowocześniejsze 
technologie oraz zdrowie i bezpieczeństwo. 
Plan koncentruje się na pięciu głównych 
obszarach: ludzie, efektywność, zasoby węgla, 
bezpieczeństwo pracy i przewidywalność.

PM: stałe substancje zanieczyszczające lub 
także pył (angl. Particulate matter, PM) są to 
drobne części substancji stałych rozproszone 
w gazie lub cieczy. Zanieczyszczenie atmosfery 
może przyjąć postać zanieczyszczenia stałymi 
substancjami zanieczyszczającymi (pyłem).

POP 2010: Program optymalizacji 
produktywności (z ang. Productivity 
Optimisation Programme) kluczowy program 
inwestycyjny spółki NWR którego celem jest 
wzrost wydajności działalności górniczej.

Przepracowany czas: ogólna liczba 
odpracowanych godzin łącznie ze szkoleniami 
i bez urlopów, chorób i innych absencji. W razie 
potrzeby można objąć także ogólną liczbę 
godzin przepracowanych przez pracowników 
firm podwykonawczych w ciągu roku.

Przesiedlenie: przemieszczenie osób lub 
(całych) społeczności w nowe miejsce.

R
Recyklowana woda: recyklowana/ponownie 
wykorzystana woda, 1. która była w ramach 
danej procedury wykorzystana co najmniej 
dwukrotnie w takim samym procesie; 2. która 
była wykorzystana w różnych procesach w tej 
samej procedurze; 3. która była wykorzystana 
przez któryś z dalszych zakładów organizacji.

Różnorodność biologiczna: zróżnicowanie 
występujące wśród żywych organizmów 
wszystkich gatunków. Obejmuje ekosystemy 
w wodzie i na suchym lądzie, których część 
stanowią organizmy. Obejmuje zróżnicowanie  
w ramach gatunków i ekosystemów.

S
SAFETY 2010: program inwestycyjny  
spółki NWR na sumę 20 milionów EUR, którego 
celem jest poprawa warunków dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach 
wydobywczych, włącznie z modernizacją 
osobistego wyposażenia pracowników 
(przyrządy do ochrony przy pracy).

Sedymentacyjny zbiornik: zbiornik wodny, 
która służy do sedymentacji skał płonnych 
flotacyjnych.

SHSC: Komitet ds. bezpieczeństwa, zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju spółki NWR  
(z ang. Safety, Health and Sustainability 
Committee).

Skała płonna: materiał, który wydobywa się 
podczas wydobycia głębinowego i którego 
na ogół dalej się nie przetwarza. Z reguły 
gromadzi się w pobliżu obszaru wydobycia  
w postaci hałd.

Słownik  
terminologiczny

G
Gaz koksowniczy: gaz produkowany w trakcie 
karbonizacji (pirolizy) węgla na koks.

Gaz ziemny: gaz ziemny towarzyszący złożom  
węgla kamiennego zawiera 92,5 procenta 
metanu, 2,25 procenta wyższych węglowodorów 
i 6,3 procenta gazów obojętnych  
(w szczególności azot i dwutlenek węgla).

GHG: gaz cieplarniany (z ang. greenhouse gas).

GJ: 1 gigadżul równy jest 1 miliardowi dżuli. 
Dżul jest jednostką pracy i energii w systemie SI 
(międzynarodowy system jednostek wielkości 
fizycznych). 1 dżul jest to praca (lub energia) 
jaką wykonuje siła 1 N (newton) działająca 
na drodze 1 metra, lub energia zużyta przy 
przepływie prądu elektrycznego o natężeniu  
1 ampera przez opór o wartości 1 ohm w ciągu 
1 sekundy.

GRI: Global Reporting Initiative jest organizacją 
non-profit, która propaguje i wspiera 
zrównoważony rozwój w dziedzinie gospodarki, 
ekologii i spraw socjalnych. GRI oferuje firmom 
i organizacjom metodologię i sprawozdawczy 
schemat zrównoważonego rozwoju, który jest 
stosowany na całym świecie. 

H
ha: hektar (1 ha = 10 000 metrów kwadratowych).

CH
Choroba zawodowa: chorobę zawodową 
rejestruje się, jeśli lekarz potwierdzi, że chodzi 
o chorobę, która ma związek z pracą.

I
ILO: Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Interesariusz: (również zainteresowane Grupy) 
są definiowane jako organizacje lub jednostki  
co do których można racjonalnie przypuszczać, 
że znajdują się pod znaczącym wpływem 
działań, produktów i/lub usług danej 
organizacji; i można racjonalnie przypuszczać 
że ich działania wpływają na zdolność 
organizacji do udanej realizacji swoich planów 
strategicznych i osiągania wyznaczonych celów.

IPPC: zintegrowana profilaktyka i ograniczanie 
zanieczyszczeń (z ang. Integrated Pollution 
Prevention and Control) jest zaawansowanym 
sposobem regulacji wybranych działań 
przemysłowych i rolniczych przy wysokim 
poziomie ochrony środowiska naturalnego 
jako całości. Na poziomie europejskim IPPC 
reguluje Dyrektywa 2008/1/ES (wcześniej 
96/61/ES) o zintegrowanej profilaktyce 
i ograniczaniu zanieczyszczeń. Dyrektywa 
IPPC wymaga od wielkich przedsiębiorstw 
przemysłowych i rolnych z wielkim potencjałem 
zanieczyszczania środowiska naturalnego 

A
AR: z ang. Absentee rate, to wskaźnik, który 
przedstawia całkowitą liczbę zmian utraconych 
z powodu nieobecności w pracy (urazy w pracy, 
choroby zawodowe i inne choroby, nie wliczając 
urlopu wypoczynkowego lub macierzyńskiego) 
w stosunku do całkowitego czasu pracy 
pomnożony przez współczynnik 200 000. Nie 
obejmuje podwykonawców.

B
Bezpośrednia energia: pierwotne źródła energii 
wykorzystywane przez organizację na własne 
potrzeby. Obejmuje bezpośrednie nieodnawialne 
źródła energii (węgiel, gaz ziemny i paliwo 
destylowane z ropy) i bezpośrednie odnawialne 
źródła energii (biopaliwa, etanol i wodór). 
Całkowite bezpośrednie zużycie energii = 
bezpośrednia pierwotna energia zakupiona + 
bezpośrednia pierwotna energia wyprodukowana 
- bezpośrednia pierwotna energia sprzedana.

C

CIP: Continuous Improvement Programme, 
czyli program ciągłego doskonalenia w 
spółce NWR, to program mający na celu 
poprawę efektywności poprzez nagradzanie 
pracowników, którzy przedstawią innowacyjne 
pomysły lub sugestie.

CO: tlenek węgla. 

CO2: dwutlenek węgla.

COP 2010: Program optymalizacji koksowni 
(Coking Plant Optimisation Programme) –  
kluczowy program spółki NWR, którego 
celem jest podniesienie wydajności operacji 
koksowniczych.

CSI: inwestycje społeczne (z ang. Corporate 
Social Investment, „CS“) w NWR obejmują środki 
przeznaczone na projekty w następujących 
obszarach: rozwój społeczności (Fundacja OKD), 
wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc 
pracy, zdrowie (projekty Fundacji OKD), kultura 
(projekty Fundacji OKD), edukacja (dotacje 
dla szkół, stypendia), środowisko naturalne 
(środki oferowane ponad ramy ustawowe), sport 
(sponsoring).

CSR: społeczna odpowiedzialność firmy,

Czerwona Księga: Czerwoną Księgę zagrożonych 
gatunków wydaje Międzynarodowy Związek 
Ochrony Przyrody (IUCN).

D
Dobrowolna fluktuacja pracowników: 
miara dobrowolnej fluktuacji to miara 
fluktuacji po odjęciu odejść wymuszonych 
(restrukturyzacja), odejść na emeryturę i odejść 
ze względów zdrowotnych.

E
EIA: Ocena wpływu na środowisko 
naturalne (z ang. Environmental lmpact 
Assessment) stanowi proces, który opiera 
się na systematycznym badaniu i ocenie 
potencjalnego oddziaływania na środowisko 
naturalne. EIA można opracowywać zarówno 
w odniesieniu do projektów indywidualnych 
takich jak zapory, autostrady, lotniska, zakłady 
produkcyjne na podstawie Dyrektywy  
85/337/ EEC z późniejszymi zmianami (znana 
również jako Dyrektywa EIA) lub dla planów 
i programów publicznych na podstawie 
Dyrektywy 2001/42/EC (znanej jako „Strategic 
Environmental Assessment“, Dyrektywa 
SEA). Celem procesu jest stwierdzenie, 
opisanie i dokonanie kompleksowej oceny 
przypuszczalnych wpływów przygotowywanych 
zamiarów, planów, programów i projektów 
odnośnie środowiska naturalnego i zdrowia 
publicznego w odniesieniu do wszystkich 
decydujących współzależności jeszcze przed 
ich zatwierdzeniem. Sprawdzanie poglądów 
społeczeństwa stanowi kluczowy czynnik 
procesów EIA i SEA.

Energia pośrednia: pierwotne źródła energii 
wykorzystywane przez organizację pośrednio 
za pośrednictwem zakupu elektryczności, 
ciepła, pary, energii jądrowej i innych postaci 
(nieodnawialne źródła energii) i energii 
słonecznej, wiatru, geotermalnej i wodnej 
łącznie z energią uzyskiwaną w oparciu 
o biomasę i wodór (odnawialne źródła energii).

EVL (OMW): Obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty (po czesku Evropsky významná 
lokalita) jest jednym z typów obszarów 
chronionych w ramach systemu NATURA 2000. 
Termin ten jest ekwiwalentem angielskiego  
Sites of Community Importance (SCI). Obszar 
mający znaczenie dla Wspólnoty ma podstawę 
prawną w ustawie 114/1992 Dz. U. o ochronie 
przyrody i krajobrazu, która implementuje 
europejską dyrektywę o siedliskach  
(92/43/EWG). W ramach EVL chronione są 
ważne w skali europejskiej siedliska i gatunki 
o znaczeniu europejskim

F
Fundusz Majątku Narodowego:  
Fundusz Majątku Narodowego Republiki 
Czeskiej powstał na podstawie ustawy  
171/1991 Dz. U. o kompetencjach organów 
Republiki Czeskiej w sprawach przeniesienia 
majątku państwa na inne osoby oraz 
o Funduszu Majątku Narodowego Republiki 
Czeskiej. Powstał jako osoba prawna w celu 
technicznej realizacji poszczególnych decyzji 
prywatyzacyjnych i tymczasowej administracji 
udziałami państwa przeznaczonymi 
do stopniowej prywatyzacji. Działalność 
Funduszu Majątku Narodowego Republiki 
Czeskiej została w roku 2005 zakończona.



Słownik  
terminologiczny

Nasze podejściePrzegląd ŚrodowiskoNasi ludzie Społeczność Nasi dostawcy Dodatkowe informacje

S (kontynuacja)
Skała płonna flotacyjna: stanowi mieszaninę 
pyłu węglowego, wody, popiołu, gliny lub piasku 
powstającą podczas obróbki minerałów. Jest 
to materiał, którego cząsteczki mają wielkość 
od 0 do 0,5 mm, zawierający ponad 60 % 
popiołu (niepalne stałe składniki). Powstaje 
przy oddzielaniu szlamu węglowego w oparciu 
o różne właściwości chemiczne powierzchni 
rozdzielanych cząsteczek.

Śmiertelny wypadek: śmierć wskutek wypadku 
odniesionego w pracy lub choroby zawodowej.

SO2: dwutlenek siarki.

T
Tona: tona metryczna, 1 000 kilogramów.

U
UE: Unia Europejska.

V
VKP: znaczące elementy krajobrazu  
(z ang. Significant landscape elements)  
w rozumieniu paragrafu 4 czeskiej ustawy 
nr 114/1992 Dz. U. z późniejszymi zmianami, 
o ochronie przyrody i krajobrazu (np. jeziora 
opadowe i bagna).

W
Ważność: znaczące informacje powinny  
obejmować tematy i wskaźniki 
odzwierciedlające znaczące ekonomiczne, 
ekologiczne i społecznie skutki i wpływy 
działalności danej organizacji.

Węgiel: łatwopalny surowiec wydobywczy, 
utworzony ze zwęglonych resztek roślinnych, 
przekształconych w ciągu milionów lat przy 
pomocy ciepła i ciśnienia (w węgiel)

Wskaźnik absencji: Wskaźnik absencji 
(z ang. Absentee Rate) podaje ogólną liczbę 
opuszczonych zmian w wyniku nieobecności 
(wypadki przy pracy, choroby zawodowe 
i niezwiązane z pracą, bez urlopu i urlopu 
macierzyńskiego) w odniesieniu do całkowitego 
planowanego czasu przemnożoną przez czynnik 
200 000. Nie obejmuje pracowników firm 
podwykonawczych.

Wypadek: wypadek lub zachorowanie przy 
pracy prowadzące do nieobecności w pracy 
w przeliczeniu na każdą zmianę następującą 
po tej, na której wystąpiła szkoda.

Z
ZPOR: Zbiorczy Plan Odnowy i Rekultywacji. 
Spółka wydobywcza jest zobowiązana, 
według czeskiej ustawy nr 44/1988 o ochronie 
i wykorzystaniu bogactw mineralnych (ustawa 
górnicza) do zapewnienia rekultywacji terenu 
naruszonego wskutek wydobycia.

Zrekultywowana powierzchnia: powierzchnia 
terenu naruszonego wskutek działalności, 
na której następnie odnowiono funkcjonalną 
zdolność naruszonego ekosystemu zgodnie 
z zasadami natury.

Wyłączenie odpowiedzialności oraz ostrzeżenie w zakresie oświadczeń dotyczących przyszłości, oraz uwagi dotyczące niektórych innych kwestii

Pewne oświadczenia w niniejszym dokumencie nie stanowią faktów historycznych, i stanowią, lub są uważane za „oświadczenia dotyczące przyszłości“. Pomimo, że Spółka dołożyła wszelkich starań  
aby zapewnić prawidłowość podanych informacji, oraz wierzy, że oczekiwania odzwierciedlone w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości są racjonalne, nie mogą stanowić one zapewnienia, 
że takie oczekiwania okażą się prawidłowe. Te oświadczenie dotyczące przyszłości jest związane z pewnym ryzykiem, niepewnością oraz faktami, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki będą 
znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji odnośnie przyszłych wyników.

Oświadczenia dotyczące przyszłości są przedstawiane wyłącznie na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Spółka wyraźnie wyłącza wszelkie obowiązki lub zobowiązania w zakresie ogłaszania,  
na forum publicznym lub w inny sposób, wszelkich aktualizacji czy weryfikacji jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego przyszłości zawartego w niniejszym raporcie, mających na celu odzwierciedlenie 
jakiejkolwiek zmiany w zakresie oczekiwań lub zmiany w odniesieniu do zdarzeń, warunków, założeń lub okoliczności, na których takie oświadczenie jest oparte, chyba że taka aktualizacja lub 
weryfikacja będzie wymagana na mocy przepisów właściwego prawa.

Design i produkcja: Dynamo design s.r.o.
www.dynamodesign.cz

Niniejszy Raport został wydrukowany na papierze Heaven 42, który jest certyfikowany według standardów używanych dla ekologicznej, 
korzystnej społecznie i zrównoważonej ekonomicznie gospodarki leśnej. Certyfikacja gwarantuje, że gospodarka leśna jest 
przeprowadzana tak, aby zapewniono długofalową ochronę lasów. Identyfikacja oryginalności drewna, które zostało użyte do druku jest 
zapewniona.

Producent papieru otrzymał certyfikaty PEFC i ISO 9001.



New World Resources Plc
c/o Hackwood Secretaries Limited
One Silk Street
London EC2Y 8HQ
Wielka Brytania

Centrala:
Jachthavenweg 109h
1081 KM Amsterdam
Holandia

Pytania z dziedziny zrównoważonego rozwoju prosimy zadawać 
telefonicznie lub mailowo:
Tel: +420 225 282 498
E-mail: sustainability@nwrgroup.eu

W sprawach pytań dotyczących mediów prosimy o kontakt z:
NWR Communications, s.r.o.
Tel: +420 225 282 451
Fax: +420 225 282 415
E-mail: pr@nwrgroup.eu

www.newworldresources.pl


