Zakłady duże

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
W zakładzie corocznie opracowywany jest plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
w którym ujmowane są przedsięwzięcia mające
na celu poprawę warunków bhp oraz warunków socjalnych. Suma wydatków na realizację tego rodzaju
zadań wyniosła w latach 2009-2011 przeszło 12,6
mln zł. W celu ograniczenia zagrożeń dokonuje się
remontu i modernizacji maszyn, wymiany taboru samochodowego oraz dźwigów, równiarek, ładowarek,
spycharek, wymianę obrabiarek obróbki skrawaniem.
Wykonano obudowę osłoną przeciwpyłową przenośnika transportującego węgiel z Pola Szczerców
do elektrowni i na plac uśredniania. Laboratorium Higieny Pracy dokonuje pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach
pracy. Ustalane są miejsca zagrożeń tymi czynnikami.

Na tej podstawie podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia szkodliwych czynników do wartości NDS i NDN – jeśli to niemożliwe wyposaża się
pracowników w środki ochrony indywidualnej.
W ciągu ostatnich lat ograniczono liczbę stanowisk
pracy narażonych na czynniki szkodliwe, np. hałas
z 421 do 320, łącznie: 880 do 790. W zakładzie funkcjonuje system szkoleń zawodowych załogi – zgodnie
z rocznym „Planem potrzeb szkoleniowych”. Realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej pracowników – badania prowadzone przez lekarzy specjalistów. Kopalnia od 2009 r. posiada Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
W zakładzie nie odnotowuje się wypadków ciężkich
przy pracy, liczba wypadków lekkich jest systematycznie ograniczana (2009-40, 2011-23).

Kopalnia Bełchatów zawsze na
pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo pracowników. Zdajemy
sobie sprawę, jak ważne podczas
prowadzenia robót eksploatacyjnych są bezpieczne warunki pracy. Corocznie podejmujemy skuteczne działania bhp w zakresie
organizacyjnym, proceduralnym
i technicznym. Wykraczają one
poza minimum określone przepisami prawa. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy kopalnia
od lat zapewnia pracownikom ponadstandardową opiekę medyczną oraz szkolenia dla pracowników dozoru i osób zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych.
Staramy się jak najskuteczniej
ograniczać liczbę wypadków. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że na
zmniejszanie wypadkowości duży
wpływ ma znakomita współpraca
ze specjalistami z OIP w Łodzi.
Kazimierz Kozioł
Dyrektor Oddz. KWB Bełchatów
O silnej pozycji naszego przedsiębiorstwa, obok sukcesu ekonomicznego, świadczą również bezpieczne warunki pracy. W celu
zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy w całej naszej spółce
podejmowane są działania mające na celu znaczne ograniczenie
lub likwidację występujących zagrożeń.
Jacek Kaczorowski
Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

Górnik – zawód niebezpieczny?
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów funkcjonuje od 1975 r. Proces technologiczny realizowany jest układami koparka-taśmociąg-zwałowarka. Roczne wydobycie węgla brunatnego wynosi ok.
40 mln ton, co stanowi ponad 50% ogółu wydobycia w Polsce i czyni zakład jednym z największych europejskich dostawców tego surowca energetycznego. Rocznie zdejmowanych jest 130 mln m3
nadkładu i wypompowuje się ok. 250 mln m3 wody. Wyrobisko
Pola Bełchatów posiada osiem poziomów eksploatacyjnych.
Od 2009 r. eksploatowane jest na pięciu poziomach Pole Szczerców. Strategicznym odbiorcą produkcji zakładu jest Elektrownia
Bełchatów. Od kilku lat systematycznie rośnie wydobycie i sprzedaż piasków, żwirów, kruszyw i iłów. Część kopalin jest selektywnie eksploatowana i składowana na złożach wtórnych. Służą one
jako baza surowcowa dla przedsięwzięć inwestycyjnych kopalni
oraz dla zewnętrznych odbiorców surowców mineralnych. W KWB
zatrudnionych jest 6 464 pracowników.

