
Elek tro cie płow nia „Zie lo na Gó ra” S.A. pro wa dzi dzia łal ność go -
spo dar czą w za kre sie sko ja rzo ne go wy twa rza nia cie pła i ener gii
elek trycz nej. Elek tro cie płow nia zo sta ła uru cho mio na w 1974 r.,
a w 2001 r. pod pi sa no umo wę pry wa ty za cyj ną z Kon sor cjum
KOGENERACJA S.A. i Dal kia S.A. Tym sa mym spół ka sta ła się
czę ścią kon sor cjum EDF, świa to we go li de ra na ryn ku pro duk cji
i dys try bu cji ener gii. Elek tro cie płow nia sta no wi je dy ne źró dło
po kry wa ją ce za po trze bo wa nie na ogrze wa nie i cie płą wo dę
użyt ko wą dla miej skie go sys te mu cie płow ni cze go Zie lo nej Gó -
ry. W po ło wie 2012 r. w przed się bior stwie zre ali zo wa no in we -
sty cję bu do wy ko tłów ole jo wo -ga zo wych o łącz nej mo cy 167
MWt, któ re współ pra cu ją z blo kiem ga zo wo -pa ro wym o mo cy
198 MWe i 135 MWt. In we sty cja umoż li wi ła za stą pie nie pro -
duk cji ener gii elek trycz nej i ciepl nej w ko tłach rusz to wych
na ba zie wę gla ka mien ne go, pro duk cją pro eko lo gicz ną z wy ko -
rzy sta niem ga zu ziem ne go i ole ju opa ło we go lek kie go.

Ciepło i proekologicznie

Ce lem nad rzęd nym jest bez -
piecz ne wy ko ny wa nie pra cy. To
prze sła nie kie ru je my od lat nie
tyl ko do na szych pra cow ni ków,
ale i do pod wy ko naw ców. Na po -
myśl ne re zul ta ty nie mu sie li śmy
dłu go cze kać. Od oko ło trzech
lat nie by ło u nas wy pad ku. Od -
nie śli śmy suk ces, choć cięż ko
na nie go za pra co wa li śmy i nie
za mie rza my na tym po prze stać.
Co dzien nie sta ra my się, że by ni -
cze go nie prze oczyć. Na każ dym
sta no wi sku pod no si my kul tu rę
bez pie czeń stwa pra cy. Na si pra -
cow ni cy bio rą czyn ny udział
w two rze niu pro ce dur bez pie -
czeń stwa i hi gie ny pra cy, w oce -
nie ry zy ka za wo do we go, re ali za -
cji wie lu pro gra mów pod wyż sza -
ją cych stan dar dy. Dą ży my do te -
go, aby każ dy, kto prze by wa
na te re nie elek tro cie płow ni, czuł
się od po wie dzial ny za bez pie -
czeń stwo nie tyl ko wła sne, ale
i swo ich ko le gów. Uwa ża my, że
wy ko ny wa nie pra cy, przy za cho -
wa niu za sad bez pie czeń stwa, to
nie zbęd ny ele ment za wo do we go
pro fe sjo na li zmu. 

Naj waż niej sze jest kształ to wa -
nie świa do mo ści na szych pra -
cow ni ków, tak aby wła ści we za -
cho wa nia i do bre prak ty ki do ty -
czą ce bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy sto so wa li rów nież po za fir -
mą, tak że w swo ich go spo dar -
stwach do mo wych. 
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Zakłady średnie

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A.

W za kła dzie funk cjo nu je Zin te gro wa ny Sys tem Za rzą -
dza nia, któ ry na kła da na uczest ni ków pro ce su okre ślo -
ne obo wiąz ki oraz usta la stan dar dy. Jed nym z nich są
obo wią zu ją ce w za kła dzie ogól ne za sa dy bhp i ochro -
ny śro do wi ska oraz Za sa dy Kar dy nal ne BHP, tj. ko -
niecz ność sto so wa nia za bez pie czeń pod czas pra cy
na wy so ko ści i za kaz usu wa nia ja kich kol wiek za bez -
pie czeń i środ ków ochro ny zbio ro wej. Oce na ry zy ka
za wo do we go we ry fi ko wa na jest co naj mniej raz
na dwa la ta. W 2012 r. wdro żo no sys tem bez pie czeń -
stwa LOTO, co po zwo li ło wy eli mi no wać przy pad ko -
we i nie kon tro lo wa ne za łą cze nia ma szyn pod czas
trwa nia prac re mon to wo -na praw czych. Zgod nie z in -
struk cją, na re mon to wa ne ma szy ny za kła da no blo ka -
dy, kłód ki lub za wiesz ki. Po nad to pra co daw ca wpro -
wa dził In struk cję Or ga ni za cji Bez piecz nej Pra cy

Przy Urzą dze niach i In sta la cjach Ener ge tycz nych.
W za kła dzie pra cy za mon to wa no bez ob słu go we sza fy
w roz dziel niach elek trycz nych oraz no we dra bi ny
przy wej ściach na da chy, unie moż li wia ją ce do stęp
osobom nie po wo ła nym. Do dat ko wo za mon to wa no li -
ny i urzą dze nia sa mo ha mow ne przy dra bi nach. Jed ną
z za sad bhp jest trzy ma nie się po rę czy w cza sie cho -
dze nia po scho dach, o czym przy po mi na ją zna ki in -
for ma cyj ne umiesz czo ne na nich. Wy zna czo no i ozna -
ko wa no bez piecz ne cią gi ko mu ni ka cyj ne. Na te re nie
za kła du roz miesz czo no skrzyn ki kon tak to we wraz
z for mu la rza mi zgło sze nia uchy bień w za kre sie bhp
lub miejsc nie bez piecz nych. Pra co daw ca pro wa dzi
sze ro ko za kro jo ną pro fi lak ty kę zdro wot ną dla pra cow -
ni ków, a tak że or ga ni zu je we wnętrz ny kon kurs dla
pra cow ni ków „Pra cuj bez piecz nie”. 


