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A K T U A L N O Ś C I

Po raz trzeci z rzędu liderami bezpieczeństwa pracy górnictwa podziemnego zostały zakłady
Kompanii Węglowej SA

JACEK FILIPIAK

Rozstrzygnięcie konkursu
Bezpieczna Kopalnia
Po raz trzeci z rzędu liderami bezpieczeństwa
pracy górnictwa podziemnego zostały zakłady Kompanii Węglowej SA. Sukces górników
tej spółki jest spektakularny i prestiżowy, ponieważ wywalczyli wszystkie nagrody, jakie
były do zdobycia w tegorocznej, 20. już edycji konkursu Bezpieczna Kopalnia. W 2014
roku w rankingu bezpieczeństwa pracy, na 31
ocenianych kopalń węgla kamiennego, pięć
najwyższych lokat uzyskały załogi zakładów
KW SA.

26 lutego, podczas gali w Teatrze im.
J. Słowackiego w Krakowie, ogłoszono werdykt wielkiej kapituły konkursu Bezpieczna
Kopalnia, która w tym roku obradowała pod
przewodnictwem Piotra Wojtachy, wiceprezesa WUG. W rankingu górnictwa węgla kamiennego pierwszą lokatę przyznano kopalni Jankowice. Drugie miejsce zajęła kopalnia
Brzeszcze, a na trzecim miejscu znalazły się
ex aequo trzy kopalnie: Bolesław Śmiały, Piast
i Ziemowit. W kategorii rud miedzi nagrody
nie przyznano.

S ukces mimo trudności
– Sukcesy w bezpieczeństwie pracy, uzyskane przez załogi kopalń należących do Kompanii Węglowej SA, cieszą nas szczególnie,
zważywszy na poważne problemy ekonomiczne, z jakimi boryka się ta spółka od wielu
miesięcy. Okazało się, że górnicy potrafią pilnować standardów bezpieczeństwa w skrajnie
trudnej atmosferze, przy eskalacji protestów
i w poczuciu zagrożenia miejsc pracy. Doskonałe lokaty w konkursie bezpieczeństwa
pracy to także zasługa kierownictwa i pracowników dozoru tych kopalń, którzy ze starannością wykonywali swoje obowiązki w zakresie zwalczania i monitorowania zagrożeń
występujących w tych zakładach. Po raz 20.
rozstrzygaliśmy ten konkurs i muszę przyznać,
że coraz wyżej zawieszana jest poprzeczka dla
liderów bezpieczeństwa. Bierzemy pod uwagę
wszystkie wypadki w zakładzie górniczym,
również te dotyczące tak zwanej załogi obcej,
czyli pracowników firm wykonujących usługi
w danej kopalni – mówi Mirosław Koziura,
prezes WUG, który wręczył nagrody laureatom konkursu Bezpieczna Kopalnia 2014.
Ranking bezpiecznych kopalń jest wspólnym dziełem przedstawicieli: WUG, Głównego Instytutu Górnictwa, Fundacji Bezpieczne
Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego, Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, katowickiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz Komitetu Organizacyjnego
Szkoły Eksploatacji Podziemnej.
Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie załóg
wykazujących największą dbałość o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Liderów wskazują mierzalne kryteria. W konkursie Bezpieczna
Kopalnia oceniane i porównywane są wskaźniki bezpieczeństwa pracy w 31 kopalniach
wydobywających węgiel kamienny oraz trzech
eksploatujących złoża rudy miedzi. Głównymi
kryteriami rankingu są: trzy kolejne lata bez
wypadków śmiertelnych, liczba wypadków

Sukcesy w bezpieczeństwie pracy, uzyskane przez załogi kopalń należących do Kompanii Węglowej SA, cieszą szczególnie, zważywszy na poważne problemy
ekonomiczne, z jakimi boryka się ta spółka od wielu miesięcy
lekkich, liczba kolejnych dni bez wypadku
w roku konkursu oraz występujące w danym
zakładzie zagrożenia naturalne, liczebność
załogi i wielkość wydobycia w bieżącym roku.
Tegoroczny lider górniczego bezpieczeństwa pracy – KWK Jankowice – jest na czele
rankingu po raz trzeci z rzędu (w ub.r. dzielił
się pozycją lidera z KWK Brzeszcze). KWK
Jankowice na progu 2015 roku ma za sobą
sześć lat bez wypadku śmiertelnego. W pierwszej edycji konkursu w 1996 roku tytuł kopalni
pracującej najdłużej bez wypadku śmiertelnego (wówczas osiem lat z rzędu) otrzymała
Janina, po niej ten tytuł przejęła KWK Kazimierz-Juliusz, do której należy rekord – 12 lat
fedrunku bez wypadku śmiertelnego (niestety,
w ub.r. ta dobra passa została w sosnowieckiej
kopalni przerwana).

B olesław Ś miały
liderem
Z analizy 20-letnich werdyktów wielkiej
kapituły konkursu wynika, że na symbolicznym „pudle zwycięzców” najczęściej, czyli
aż siedem razy, znajdowały się załogi KWK:
Bolesław Śmiały (dwa razy II miejsce, pięciokrotnie III) oraz Kazimierz Juliusz (siedmiokrotnie na III miejscu). Pięciokrotnie wśród
najbezpieczniejszych zakładów górniczych
byli przedstawiciele czterech kopalń: Jankowice (pięć razy wywalczyli I miejsce!); Pokój
(dwa razy I miejsce, raz – II i dwa razy – III);
Ziemowit (dwa razy I miejsce, raz – II i dwa
razy – III), Brzeszcze (raz – I miejsce, trzy
razy – II i raz – III).
W branży górniczej najwięcej niebezpiecznych zdarzeń występuje w kopalniach
podziemnych. W wieloletniej strategii

nadzoru górniczego zakładano, że wskaźnik
wypadkowości (liczba wypadków w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych) będzie sukcesywnie malała. Ten cel strategiczny jest realizowany, choć w ostatnich latach zdarzały
się wypadki zbiorowe, które odbijają się negatywnie na ocenie opinii publicznej bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. W ubiegłym roku według wyliczeń WUG wskaźnik
wypadków ogółem na tysiąc zatrudnionych
w górnictwie wynosił 11 (w 2010 roku – 16);
w górnictwie podziemnym – 14,2 (w 2010
roku – 20,9), w górnictwie węgla kamiennego – 13,5 (w 2010 roku – 19,4); w górnictwie
rudy miedzi – 18,2 (w 2010 roku – 32). To już
piąty rok z rzędu, gdy odnotowuje się postęp
w tym zakresie.

P od patronatem
prezesa WUG
Niestety, w ostatnich latach nie ma go
w najtragiczniejszych zdarzeniach – wypadkowości śmiertelnej. Na dobre efekty
w dziedzinie BHP pracuje się latami. To nie
są spektakularne wyczyny. Lepsze wskaźniki
wypadkowości wynikają nie tylko ze zmiany mentalności kierownictwa kopalń i samych górników. Właściwe postępowanie
ludzi na górniczych stanowiskach pracy jest
wzmacniane inwestycjami sprzyjającymi bezpieczeństwu, lepszą organizacją pracy i większą konsekwencją oraz sprawnością działania
kopalnianego nadzoru.
Podczas XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej, zorganizowanej w Krakowie w dniach
23–27 lutego br., jedna z sesji odbywała się pod
honorowym patronatem Mirosława Koziury, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Dotyczyła ona zarządzania bezpieczeństwem
w górnictwie. W czwartkowe przedpołudnie
prowadzili ją: Piotr Wojtacha, wiceprezes WUG, oraz dyrektorzy Departamentu
Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego
oraz Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG: Zbigniew Rawicki
i Krzysztof Król. Na wieczornej, uroczystej
gali w Teatrze im. J. Słowackiego laureatom
konkursu Bezpieczna Kopalnia nagrody wręczył Mirosław Koziura, prezes WUG. Raport
o stanie i trendach w zakresie bezpieczeństwa
w górnictwie przedstawił tam Janusz Malinga
z WUG.
Kończące tegoroczną edycję SEP forum
dyskusyjne poświęcone było kluczowej dla
górnictwa kwestii: Co dalej z kopalniami
węgla kamiennego – restrukturyzować
na pewno, likwidować, ale jak, a może budować, a jeśli tak, to kiedy? Podczas obrad
sesyjnych przedstawiano m.in. rozwiązania
techniczne i organizatorskie promowane
przez WUG ze względu na ich znaczenie
dla poprawy bezpieczeństwa w kopalniach.
Dotyczyły one m.in. stosowania obudowy
kotwowej jako wzmocnienia obudowy
podporowej w kopalniach węgla kamiennego oraz urządzeń do zwalczania zapylenia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, które zostały nagrodzone w drugiej
edycji konkursu Z innowacją bezpieczniej
w górnictwie, organizowanego przez WUG
i Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof.
W. Cybulskiego.
Organizatorami pięciodniowej konferencji (SEP) byli pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.
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