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A K T U A L N O Ś C I

W ramach zorganizowanej w Katowicach międzynarodowej konferencji o górnictwie
gościliśmy przedstawicieli państw europejskich, w których przemysł wydobywczy
odgrywa istotną rolę

O górnictwie
w międzynarodowym gronie
W dniach 11–12 października w siedzibie
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja na
temat kluczowych problemów górnictwa
w Unii Europejskiej. Organizatorami spotkania były Śląski Urząd Wojewódzki, Wyższy
Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa
oraz Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA. Impreza odbyła się w ramach
polskiej prezydencji w Radzie UE. Patronat
nad tym przedsięwzięciem objął Parlament
Europejski oraz Ministerstwo Gospodarki.

Dwudniowe obrady zorganizowano
z inicjatywy wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. W trakcie trzech sesji tematycznych oraz wieńczących je dyskusji
panelowych poruszono tak istotne dla górnictwa tematy jak bezpieczeństwo i ochrona
zdrowia, minimalizowanie wpływów eksploatacji węgla na środowisko naturalne
oraz ratownictwo górnicze. Wśród ok. 
uczestników obrad znaleźli się przedstawiciele Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Estonii, Rosji, Rumunii oraz Szwecji. Partnerami w organizacji konferencji były JSW
SA, KGHM Polska Miedź SA, PKW SA,
Kompania Węglowa SA, a także Węglokoks
SA przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Urzędu
Miasta Katowice.

B EZPIECZEŃSTWO PONAD
WSZYSTKO
Obrady w imieniu organizatorów otworzył wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.
– Konferencja jest pokłosiem naszej dyskusji

na temat problemów górnictwa w Unii Europejskiej. Nie bez przyczyny spotkanie
odbywa się w miejscu o tak bogatych tradycjach związanych m.in. z górnictwem
węgla kamiennego. Mam nadzieję, że wnioski, do których dojdziemy, będziemy mogli
przekazać panu premierowi i że staną się
one asumptem do dalszych zmian nie tylko
w prawie polskim, ale również w prawie europejskim – powiedział, witając wszystkich
zebranych w historycznej Sali Sejmu Śląskiego. Następnie na mównicę wszedł prezydent
Katowic Piotr Uszok. – Myślę, że dzisiejsza
konferencja jest znakomitą okazją do podsumowania naszych osiągnięć na polu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie
oraz odniesienia ich do dokonań innych
państw europejskich – podkreślił.
Pierwszy dzień obrad poświęcony był
w całości kluczowym aspektom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w górnictwie.
Referat wprowadzający pt. „Bezpieczeństwo
i higiena w miejscu pracy” wygłosił prezes
WUG Piotr Litwa. Wymieniając zagrożenia,
z jakimi muszą się liczyć polskie zakłady
górnicze, przekonywał, że bezpieczeństwo
jest sprawą kluczową i winno być traktowane nadrzędnie względem innych kwestii.
Drugim prelegentem był prof. Józef Czaja z Akademii Górniczo-Hutniczej, który
opowiedział o innowacjach i bezpieczeństwie w badaniach górniczych prowadzonych przez krakowską uczelnię. Kolejną
prezentację przygotował natomiast Martin
Junker z Niemiec, prezes RAG Mining Solutions GmbH, który zaprezentował metody,
dzięki którym udało się zminimalizować

Bezpieczeństwo jest sprawą kluczową i winno być traktowane nadrzędnie względem innych kwestii
wypadkowość w niemieckich kopalniach.
Za filary efektywnego zarządzania bezpieczeństwem uznał wysoką technologię,
sprawną organizację i dobrze wyszkolonych
ludzi. Referat o systemie bezpieczeństwa
w czeskim górnictwie pt. „Bezpieczeństwo
ponad wszystko!” wygłosił Klaus Dieter Ralf
Beck, prezes OKD. Tę część konferencji
zamknęło wystąpienie dyrektora Coallmp
Nigela Yaxleya z Wielkiej Brytanii, który
opowiedział o polskim węglu w kontekście
europejskim i światowym.

Po przerwie na lunch rozpoczęła się
dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych
gości, w której wzięli ponadto udział Andrzej Tor z JSW SA, Marek Uszko z KW SA
oraz Mariusz Wilkosz z KHW SA, a także
Józef Dubiński, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. W trakcie debaty poruszono
m.in. kwestie zatrudnienia w kopalniach, odpowiedniego szkolenia kadr górniczych oraz
przeciwdziałania chorobom zawodowym.
– Takie wydarzenia jak dzisiejsza konferencja są ważne, bo przy ich okazji spotykają
się przedstawiciele krajów górniczych, dzięki
czemu mają sposobność wymienić doświadczenia oraz wypracować jakieś wspólne stanowisko odnośnie węgla. Dzisiejsze obrady
po raz kolejny potwierdziły tezę, że bezpieczeństwo staje się coraz bardziej kosztowne.
Ale nie znaczy to oczywiście, że mamy przestać dokładać wszelkich starań, aby praca
w zakładach górniczych była coraz bardziej
bezpieczna. W pracy człowiek powinien się
czuć absolutnie bezpieczny, taka jest zasada
– powiedział po zakończeniu pierwszego
dnia konferencji prof. Józef Dubiński.

O CHRONA ŚRODOWISKA

Wśród ok. 150 uczestników obrad znaleźli się przedstawiciele Czech, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Estonii, Rosji, Rumunii oraz Szwecji

I RATOWNICTWO GÓRNICZE
Drugi dzień konferencji podzielony
został na dwie sesje tematyczne. Pierwsza
z nich poświęcona była górnictwu w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Obrady prowadził dyrektor GIG Józef Dubiński,
który wygłosił także referat wprowadzający
pt. „Górnictwo przyjazne środowisku – wielkie wyzwanie dla współczesnego przemysłu
górniczego”. Doświadczenia niemieckiego
przemysłu wydobywczego w tym zakresie
przedstawił natomiast Joachim Geisler
z firmy MIBRAG mbH z Niemiec. O minimalizowaniu wpływu eksploatacji węgla na
środowisko opowiedział Phil Garner z UK
COAL, zaś Barbara Stelmachová z Technical University of Ostrava zaprezentowała

