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A K T U A L N O Ś C I

W górnictwie węglowym w 2017 roku życie straciło 10 osób, tyle samo co w 2016 roku

2017 rok nie przyniósł radykalnych zmian
w bezpieczeństwie pracy w górnictwie węgla kamiennego. W wypadkach przy pracy
życie straciło 10 górników, a dziewięciu doznało ciężkich obrażeń ciała. Zatem podobnie jak w roku 2016, gdy było 10 wypadków śmiertelnych i pięć wypadków ciężkich.
Ubiegłoroczna statystyka wypadków ogółem
prawdopodobnie będzie na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej. W 11 miesiącach
ub.r. odnotowano ich 1528 (dane grudniowe
jeszcze są zbierane), a w 2016 roku było ich
1575. W analogicznym jedenastomiesięcznym okresie 2016 roku – 1437, czyli 6,2 proc.
mniej niż w ub.r.

Papierkiem lakmusowym stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie są wskaźniki
obrazujące liczby wypadków przypadające
na tysiąc zatrudnionych oraz jedną tonę wydobytego węgla. Informacje o stanie załóg i wydobyciu z zakładów górniczych na koniec 2017
roku dopiero wpływają do Wyższego Urzędu
Górniczego, więc na podsumowujące wskaźniki trzeba jeszcze zaczekać. Mimo to można
już uznać, że miniony rok był w górnictwie
węglowym stosunkowo bezpieczny. Nie doszło
do katastrof, a niebezpiecznych zdarzeń było
relatywnie mało. Wśród najpoważniejszych
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odnotowano m.in.: trzy tąpnięcia, 13 pożarów
i trzy zapalenia metanu.
– Przyczyny wypadków powtarzają się
od wielu lat. Najwięcej z nich, około 80 proc.,
ma bezpośredni związek z zachowaniem ludzi,
czyli nieostrożnością lub błędem w organizacji
pracy. W minionym roku nie było katastrofalnych w skutkach zdarzeń spowodowanych zagrożeniami górniczymi, co świadczy, że do ich
zwalczania i profilaktyki przywiązuje się w zakładach należytą wagę – mówi Piotr Karkula,
dyrektor Warunków Pracy i Szkolenia WUG.
Efektywna profilaktyka wypadków zależy
od dobrego rozpoznania ich przyczyn. Dlatego co roku nadzór górniczy przygotowuje
szczegółowe analizy. W ub.r. najtragiczniejsze w skutkach wypadki miały w większości
związek z maszynami w ruchu, a zwłaszcza
z przenośnikami taśmowymi. W ZG Janina,
należącym do Tauron Wydobycie, dwóch górników straciło życie z powodu pochwycenia
ich przez taśmy przenośników, do kolejnych
podobnego typu wypadków doszło w PGG –
w kopalni Wieczorek oraz ruchu Pokój, a także
LW Bogdanka. Co drugi śmiertelny wypadek
górników węgla kamiennego w 2017 roku był
skorelowany z przenośnikami taśmowymi,
czyli urządzeniami mającymi ułatwiać pracę.
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Bez katastrof

Miniony rok był w górnictwie węglowym stosunkowo bezpieczny. Nie doszło do katastrof,
a niebezpiecznych zdarzeń było relatywnie mało

