
Ko pal nia Wę gla Bru nat ne go Beł cha tów funk cjo nu je od 1975 r. Pro -
ces tech no lo gicz ny re ali zo wa ny jest ukła da mi ko par ka -ta śmo ciąg -
-zwa ło war ka. Rocz ne wy do by cie wę gla bru nat ne go wy no si ok.
40 mln ton, co sta no wi po nad 50% ogó łu wy do by cia w Pol sce i czy -
ni za kład jed nym z naj więk szych eu ro pej skich do staw ców te go su -
row ca ener ge tycz ne go. Rocz nie zdej mo wa nych jest 130 mln m3

nad kła du i wy pom po wu je się ok. 250 mln m3 wo dy. Wy ro bi sko
Po la Beł cha tów po sia da osiem po zio mów eks plo ata cyj nych.
Od 2009 r. eks plo ato wa ne jest na pię ciu po zio mach Po le Szczer -
ców. Stra te gicz nym od bior cą pro duk cji za kła du jest Elek trow nia
Beł cha tów. Od kil ku lat sys te ma tycz nie ro śnie wy do by cie i sprze -
daż pia sków, żwi rów, kru szyw i iłów. Część ko pa lin jest se lek tyw -
nie eks plo ato wa na i skła do wa na na zło żach wtór nych. Słu żą one
ja ko ba za su row co wa dla przed się wzięć in we sty cyj nych ko pal ni
oraz dla ze wnętrz nych od bior ców su row ców mi ne ral nych. W KWB
za trud nio nych jest 6 464 pra cow ni ków. 

Górnik – zawód niebezpieczny?

Ko pal nia Beł cha tów za wsze na
pierw szym miej scu sta wia bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków. Zda je my
so bie spra wę, jak wa żne pod czas
pro wa dze nia ro bót eks plo ata cyj -
nych są bez piecz ne wa run ki pra -
cy. Co rocz nie po dej mu je my sku -
tecz ne dzia ła nia bhp w za kre sie
or ga ni za cyj nym, pro ce du ral nym
i tech nicz nym. Wy kra cza ją one
po za mi ni mum okre ślo ne prze pi -
sa mi pra wa. W ob sza rze bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy ko pal nia
od lat za pew nia pra cow ni kom po -
nad stan dar do wą opie kę me dycz -
ną oraz szko le nia dla pra cow ni -
ków do zo ru i osób za trud nio nych
na sta no wi skach ro bot ni czych.
Sta ra my się jak naj sku tecz niej
ogra ni czać licz bę wy pad ków. Na
pod kre śle nie za słu gu je fakt, że na
zmniej sza nie wy pad ko wo ści du ży
wpływ ma zna ko mi ta współ pra ca
ze spe cja li sta mi z OIP w Ło dzi.

Ka zi mierz Ko zioł
Dy rek tor Od dz. KWB Beł cha tów 

O sil nej po zy cji na sze go przed się -
bior stwa, obok suk ce su eko no -
micz ne go, świad czą rów nież bez -
piecz ne wa run ki pra cy. W ce lu
zwięk sze nia bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy w ca łej na szej spół ce
po dej mo wa ne są dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu znacz ne ogra ni cze nie
lub li kwi da cję wy stę pu ją cych za -
gro żeń.

Ja cek Ka czo row ski 
Pre zes Za rzą du PGE GiEK S.A.

Zakłady duże

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

W za kła dzie co rocz nie opra co wy wa ny jest plan po -
pra wy wa run ków bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
w któ rym uj mo wa ne są przed się wzię cia ma ją ce
na ce lu po pra wę wa run ków bhp oraz wa run ków so -
cjal nych. Su ma wy dat ków na re ali za cję te go ro dza ju
za dań wy nio sła w la tach 2009-2011 prze szło 12,6
mln zł. W ce lu ogra ni cze nia za gro żeń do ko nu je się
re mon tu i mo der ni za cji ma szyn, wy mia ny ta bo ru sa -
mo cho do we go oraz dźwi gów, rów nia rek, ła do wa rek,
spy cha rek, wy mia nę ob ra bia rek ob rób ki skra wa niem.
Wy ko na no obu do wę osło ną prze ciw py ło wą prze no -
śni ka trans por tu ją ce go wę giel z Po la Szczer ców
do elek trow ni i na plac uśred nia nia. La bo ra to rium Hi -
gie ny Pra cy do ko nu je po mia rów czyn ni ków szko dli -
wych dla zdro wia wy stę pu ją cych na sta no wi skach
pra cy. Usta la ne są miej sca za gro żeń ty mi czyn ni ka mi.

Na tej pod sta wie po dej mo wa ne są dzia ła nia zmie rza -
ją ce do ogra ni cze nia szko dli wych czyn ni ków do war -
to ści NDS i NDN – je śli to nie mo żli we wy po sa ża się
pra cow ni ków w środki ochrony in dy wi du al nej.
W cią gu ostat nich lat ogra ni czo no licz bę sta no wisk
pra cy na ra żonych na czyn ni ki szko dli we, np. ha łas
z 421 do 320, łącz nie: 880 do 790. W za kła dzie funk -
cjo nu je sys tem szko leń za wo do wych za ło gi – zgod nie
z rocz nym „Pla nem po trzeb szko le nio wych”. Re ali zo -
wa ny jest pro gram pro fi lak ty ki zdro wot nej pra cow ni -
ków – ba da nia pro wa dzo ne przez le ka rzy spe cja li -
stów. Ko pal nia od 2009 r. po sia da Zin te gro wa ny Sys -
tem Za rzą dza nia Bez pie czeń stwem i Hi gie ną Pra cy.
W za kła dzie nie od no to wu je się wy pad ków cię żkich
przy pra cy, licz ba wy pad ków lek kich jest sys te ma tycz -
nie ogra ni cza na (2009-40, 2011-23).


