Wypadki górnicze
w liczbach

Tąpnięcia oraz przebywanie górników w miejscach niebezpiecznych - to dwie główne przyczyny
wypadków śmiertelnych i ciężkich
w polskim górnictwie. Jak podaje
WUG, do końca października zanotowano 2793 wypadki, w tym 19 śmiertelnych i 31 ciężkich.
Analiza wypadkowości ogólnej w górnictwie za 9 miesięcy 2010r wskazuje na
spadek o 46 wypadki w porównaniu z analogicznym okresem 2009r. Zaistniało w tym
czasie 2523 wypadków, a w roku ubiegłym
2569, czyli 1,79% mniej. Podobnie nieco
lepiej wygląda statystyka wypadków śmiertelnych i wynosi 16, tj. o 18 mniej, niż w analogicznym okresie 2009r (kiedy to w KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk” zginęło 20 pracowników) oraz spadła liczba wypadków ciężkich
z 42 do 27. Niestety nie są dane zadawalające, bo po pierwsze trzeba powiedzieć, że
ubiegły rok był tragiczny ze względu na zapalenie i wybuch metanu w KWK „Wujek
– Śląsk” , natomiast w skali kilkuletniej widać,
że wciąż istnieje podobny poziom wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego.
Na koniec października było 13 wypadków
śmiertelnych, co jest jak na razie jednym
z najlepszym pozytywnych wyników. Niestety w kategorii wypadków ciężkich wciąż jest
niewesoło, bo na koniec października WUG
zanotował 19 wypadków. Najwięcej śmiertelnych wypadków pochłonęła KWK „Rydułtowy – Anna”, w której zginęły 3 osoby oraz

po 2 w KGHM ZG „Rudna” i KWK „Murcki
– Staszic”. Zaś najwięcej ciężkich wypadków
zanotowano w KGHM ZG „Lubin” – 7 wypadków oraz w KWK „Knurów – Szczygłowice” – 5 osób poszkodowanych w ciężkich
wypadkach. Jak podaje Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w skali
wszystkich zanotowanych w tym roku są tąpnięcia spowodowane odprężeniami górotworu. Na drugim miejscu jest przebywanie górników w miejscach niebezpiecznych: w zasięgu
pracy maszyn i urządzeń oraz w sąsiedztwie
niezabezpieczonego stropu i ociosu. Kolejnymi
przyczynami są niestosowanie zabezpieczeń
przed upadkiem oraz środków ochrony oczu,
jazda środkami transportowymi nieprzystosowanymi do jazdy ludzi oraz przebywanie
w wyrobisku w czasie prowadzenia transportu. Na piątym miejscu WUG wylicza wykonywanie prac remontowo - konserwacyjnych
maszyn i urządzeń będących w ruchu lub przy
braku zabezpieczenia przed przypadkowym ich
uruchomieniem. Najrzadszymi przyczynami
wypadków śmiertelnych i ciężkich są roboty
strzałowe oraz nieprawidłowy stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji.
Dominik Kowalski
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Konieczne jest wprowadzenie dobrowolności wyboru między OFE i ZUS. Do każdego
z ubezpieczonych musi także należeć decyzja,
w jaki sposób mają mu być wypłacane pieniądze z jego indywidualnego konta. W sferze
tak wrażliwej jak
dorobek życia nie ma
zgody na arbitralne
decyzje, w których
ludzie traktowani są przedmiotowo. Ponad głowami
najbardziej zainteresowanych trwają intensywne „rozmowy
na szczytach”, a ty
pracowniku – milcz
i płać. Płać i nie
oczekuj za wiele, bo proponowane rozwiązania nie dają gwarancji, że twoje pieniądze
będą bezpieczne, a twoja emerytura wystarczy na chleb. Po dziesięciu latach oszczędzania w OFE pierwsi emeryci dostali od 15 do
213 złotych. Nie ma zgody na wprowadzanie
antydemokratycznych rozwiązań, pozbawiających nas wolności wyboru!

Kierownictwo
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OPZZ w sprawie OFE
Szum medialny wokół proponowanych
zmian w ustawie o OFE zamienia się w nawałnicę dezinformacji. Głos zabierają członkowie rządu, politycy różnych opcji, liczni
- bardziej lub mniej niezależni eksperci.
Każdy z nich najlepiej wie, co powinniśmy robić z pieniędzmi, na które ciężko
pracujemy. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że trwa wielkie
mącenie wody, bo
w mętnej najłatwiej jest łowić ryby.
A w grę wchodzą naprawdę „grube ryby”.
Tylko w tym roku
z naszych składek wpłynęło już do OFE
prawie 19 miliardów złotych.
Dosyć jałowych spekulacji!
Każdy musi mieć prawo do podejmowania decyzji komu powierzy wypracowane
przez siebie pieniądze, jak będą one zarządzane i w jaki sposób będzie mógł wykorzystać środki zgromadzone na swoim koncie.

Wypadkowość w górnictwie (styczeń – październik 2010)
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Tym samym daje gwarancje finansowego rozwoju dla wielu regionów kraju.
W kształtowaniu priorytetów polityki krajowej i europejskiej nie wolno o tym za-

prowadzenie ewolucyjnej drogi dywersyfikacyjnej chroniącej własne surowce energetyczne. W trosce o klimat trzeba rozsądnie i realnie spojrzeć na obostrzenia pakietu
klimatycznego z perspektywy całego globu.

JAKA
POLITYKA
WĘGLOWA?
pomnieć. W aspekcie dbałości o klimat
należy zadbać o wsparcie badań i unowocześnienie technologicznego wykorzystania węgla, jak np. zgazowanie węgla, wykorzystanie metanu wentylacyjnego, ale
i również w innych poza energetycznych
branżach. Jak przewiduje się w Unii Europejskiej w przeciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie na węgiel mimo likwidowanych kopalń będzie na tym samym poziomie 470 mln ton rocznie. Przechodzenie na
inne źródła energii nie może być rewolucją,
której ofiarami będą setki tysięcy bezrobotnych, pogórnicze miasta biedy, zwiększone
ceny za energię, czy brak bezpieczeństwa
energetycznego w skali kraju i UE. W interesie społeczeństw unijnych jest zatem

Sama Europa nie będzie zieloną wyspą, jeśli
zlikwiduje energię węglową. Stanie się jedynie
zakładnikiem energii wpływającej spoza UE
tracąc miejsca prac, wpływ na ceny energii
i bezpieczeństwo energetyczne. Bez przyłączenia się do pakietu klimatycznego państw
górniczych z innych części świata nasze wyśrubowane wskaźniki czystości środowiska
zniszczą tylko krajowe gospodarki europejskie, ale bez wpływu na czystość naszego kontynentu. Należy też włożyć w bajki twierdzenie, że to węgiel jest największym trucicielem
naszego środowiska. Priorytetem w naszej
polityce powinna być troska o wsparcie nowoczesnych technologii - czystszych dla otoczenia i ochrona miejsc pracy.
Andrzej Chwiluk

