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Nazwa Zakładu Górniczego/kopalni/adres: Węglokoks Kraj Sp. z o. o. Oddział KWK Bobrek-Piekary
Ruch Bobrek ul, KonstytuĄi76,41-905 Bytom

1. Prosimy o podanie obiektów poźarowo- niebezpiecznych na powierzchni - zwaĘ węgla
2. Zasilanie kopalni w energię elektryczną:

- lle jest źrodełzasilania w energię elektryczną: 2
- Czy kopalnia posiada procedury na okolicznośćawarii wszystkich źróde| zasilania w energię

elektryczną: TAK
3. MateriaĘ niebezpieczne

a)

:

Stosowane cieczefgazy palne/ łatwopalne

llość:smarów

i

olejów

].2

:

ton ; oleju napędowy 20m3; gazów techn. 150szt butli

Karty charakterystyki lub opis: Karty,charakterystyki znajdują się w magazynie głównym
Przeznaczenie: Oleje i smary stosowane są do smarowania maszyn i urządzeń na powierzchni i dole kopalni; olej
napędowy stosowany jest do silników - kolejek spalinowych, wózków widłowych, agregatów itp.

Sposoby magazynowania: Przechowywane w zamkniętych magazynach w przeznaczonych dla nich beczkach
pojemnikach.

b)

Stosowane substancje wybuchowe:

llość:brak

-

materiały dowożone do kopalni składowane są w składzie materiałów wybuchowych na dole

kopalni,
4. Czy w okresie ostatnich 10 lat teren został dotknięty ryzykiem powodzi:
Jeżeli ,,tak" to prosimy o podanie szczegółów na temat powstałych szkód:......,.

T^K

NlE

i

BUDYNKl/BUDoWLE
5. Prosimy wymienić główne obiekty budowlane oraz ich wartość(początkowa księgowa brutto) występujące na

powierzchni kopalni, istotne pod względem ruchu zakładu o wartościjednostkowej powyżej 1 mln zł :
Nr, inwentarzowy

Wartośćpoczątkowa księgowa brutto

Iou Ioao7

t275 352,oo

Nadszybie Józef wraz z dźwigiem towarowo osobowym

10V10009

2 224 275,00

Budynek maszyn wyciągowych

tOut0012

3 369 710,00

Budynek płuczki wraz z dźwigiem towarowo-osobowym

Nazwa

10V10013

3 408 247,00

sortownia lll

toslloo4t

1 510 696,00

Dyrekcja wraz z siecią informatyczną

10y10046

3 144 533,00

Stacja ratownicza

1o9/70049

1 259 190,00

Łaźnia stara

109ń0050

1 625 887,00

Łaźnia nowa wraz z wymiennikownią

t

2o0/to005

655 527,0o

Wieża wyciągowa szybu Bolesław

27u7oz06

t734 025,00

Zakładowa sieć odprowadzająca wodę

22u!o296

1 565 655,00

Bocznica kolejowa zasad nicza

6, Mapka sytuacyjna

-

prosimy dołączyćjako dodatkowy dokument

7, Czy była prowadzona w ostatnim czasie modernizacja budynków/budowli i w jakim zakresie ( prosimy o

wskazanie budynków wrazzopisem modernizacji): kapitalny remont łaźnikobiet,wymiana okien w budynkach

markowni, łaźnikobiet.
8. Wykaz stref wydzielenia pożarowego: NlE

9. Czy magazyny są wydzielone przeciwpożarowo: TAK
Prosimy opisać strefy i rodzaje wydzieleni lub za|ączyć mapkę BHP.-20
10. Miejsce składowania materiałów palnych i łatwopalnych (czy strefa jest wydzielona przeciwpożarowo): TAK
- llośćskładowanych materiałów palnych iłatwopalnych: mag. smarów i olejów 12T: mag. oleju napędowy

20m3

:

mag, gazów techn, 1_50szt butli

Prace pożarowo niebezpieczne
11. Prosimy o informację czy są prowadzone prace przy użyciu otwartego ognia, wrazz podaniem lokalizacji
miejsc do tego typu prac przeznaczonych: prace spawalnicze, spawalnie - ZAKŁAD pRZERÓBKl MECHANlcZNEJ

:

a

WĘG LA,,WARSZTATY

F lR

MY,,

RE

MASZ', WARSZTATY oD DZ|AŁoWE

zabezpieczenia konstrukcji budynków i budowli przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych [naturalnych]:
12. Rodzaj instalacji grzewczej: wodna
Za

bezpiecze

n

ia i nsta acj i grzew czej/ łetłetvnia: zawo ry bezpiecze ństwa
l

13. Prosimy o scharakteryzowanie zagrożenia podtopienia terenu zakładu i wlotów do szybów ze strony

najbliższych cieków wody i/ lub zbiorników wodnych: . BRAK ZAGROZEŃ
14. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową: Tak
15. Prosimy o informację czy są obiekty (budynki/ budow|e) wyłączone z działalności/eksploatacji (prosimy je

wymienić): Przy szybie ,,lgnacy"
Z^BEZP \ECZE

N

lA o

B lE

-

most podsadzkowy, wiata, zbiorniki wody podsadzkowej.

KTU/ocH Ro NA

'.6. Czy kopalnia ma własną straż pożarną: NlE

17, Odległośćod najbliższejjednostki PSP w km: 4
Czy jest na drodze utrudnienie np. przejazd kolejowy lub inne ? NlE
]-8, Czas dojazdu

najbliższejjednostki PSP: 10 MINUT

19. Czy istnieje możliwośćdojazdu strazy pożarnej do obiektów, składowisk o kaźdej porze roku (drogi

utwardzone): TAK
20, Czy prowadzone są wewnętrzne udokumentowane kontrole stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego: TAK

21. Rodzaj środków zabezpieczenia mienia przed pożarem:
system hydrantów:
- liczba hydrantów zewnętrznych: 30
- liczba hydrantów wewnętrznych

:

60

czy system detekcji dymu:
- gdzie jest adresowany sygnał: NlE

2ż, Czy są zainstalowane półstałe urządzenia gaśnicze ( suche piany , zraszacze) uruchamiane ręcznie: NlE
23. Czy są zainstalowane stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze, instalacje gazowe ) uruchamiane automatycznie:
NlE
24. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą, która może być wykorzystana do celów p,poż.: Tak
Jeślitak, to prosimy podać objętość:Ws-19

-

I2O m3, Ws-29

ż5. Czy na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia?

- Tak

- 90

m3, Ws-30

-

19 m3, Ws-31

-

]"9 m3,

Ws-32

-

90 m3.

Czy są wyznaczone miejsca dla palaczy

26, Kto chroni obiekty
27 .

:

;

Tak

Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o. zZabrza

Ochrona zakładu ?

- fizyczna ( ilośćpracowników na jedną zmianę ): Bobrek ].7 osób
- system

antywłamaniowy przywołujący patrol interwencyjny:TAK kasa i magazyn

28. Ewidencja pojazdów wjeżdżających lub/i osób wchodzących na teren kopalni/ zakładu: TAK
29. Czy stosowany jest monitoring z zastosowaniem kamer: TAK
30. Czy wartownicy mają bezpośrednidostęp do telefonu lub przycisków

a

larmowych?

Zewnętrzny:TAK
Wewnętrzny: TAK
Czy jest widocznośćw nocy: TAK

31. Ubezpieczenie wartości pieniężnych:

fl

sposób zabezpieczenia gotówkiw lokalu: sejf metalowy, drzwi metalowe, kraty

w oknach, system alarmowy :centrala alarmowa CAl0+ firmy SATEL;

D

sposób zabezpieczenia gotówki w transporcie oraz częstotliwośći maksymalna wielkość
transportu: dwa razy w

miesiącu odwóz gotówki do banku, w walizce szyfrowej, w

obecności uzbrojonego straźni ka.
32, Prosimy podać wartości pieniężne będące w posiadaniu/stanie kopalni/ zakładu:
Lo ka

l

Maksymalna wartość[zł]:

izacja

Oddział KWK Bobrek-

1. Kasa podstawowa:

Max 50 000,-zł

Piekary
Ruch Bobrek ul.
Konstytucji 76, 41--905
Bytom

2. Kasy pomocnicze:
3. Wartości pieniężne

Średnio 30 0O0,

w transporcie:

Szkodowośćza okres od 01.01.2013 do 31.03.2016r.
Rodzaj szkody
Data zdarzenia

(krótka

ch a ra

kterystyka)

Wysokośćszkody
(roszczen ia kopa

l

n

i/za kład u )

Kwestiona riusz sporządzony przez

:

FEtł€Mocilfi

peułolłfDK
wĘęwxqfft..Ń sp. z o.o.

Kopalnia Węg|pa(ąńiennego,,Bobrek-Piekary"
ńvrókroa KopALNl

xtrnowrutt

n

ńfrurzłrtnou GóRNlczEco

................}/.y.r; lgf !ęn!<s..,...,.

Bytom,
miejscowość

05.05.2016
data

\& załączeniu do kwestionariusza:

Załączniknr 4a

- Wartośćmienia

na powierzchni

r.

pst§ł{* cFijPe
§Poi(€*sK.&

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na powierzchni kopalni
węglokoks Kraj sp. z o. o. oddział KWK Bobrek-Piekary

Ruch Bobrek
ul. KonsĘltucji 7ą 4t-9O5 Bytom

załacznik nr 4a

1

ż
3

7

105
106

15 037 752,00 z
24 352,00 zł
0.00 zł
1 935 511.00 z,
5 tts 427,0o z.
o,0o zł

ludynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe t07

Lo7 945,00 zł

ludvnki orzemysłowe
)udynki transpońu i łączności

101

rudvnki handlowo-usłuoowe
7hiórniki cilnśv i hlta|vnki mada7v
ludynki biurowe
]udynki szpitali i zakładów opieki medycznei

103

r02
704

rudynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla
,ó ln

10
12
13

tĄ
15

16

t7

I22

z7

3

maszvnv, unadzenia i aparatv wiertniczo-qórnicze
maszyny do prod. surowc(iw mineralnych i WyrobóW z

?u
2>,
28
ż9
30
31

33
34

35
36
37

38

210

803 144.00

maszynyr narzędzia i aparaty do produkcji wyrobów
włókienniczych, przemysłów, rolnych i spożywczych

z
z
z

803 t44,00

z
z
z
z
z
z,l
zĄ

3 953 589,00 z.

3 953 589,00 zł

6 226 L9L,a0

6 226 791,oo
0,00
70 122,00
3 353,00

z.

0,00 zł
70 L22,0O zł
3 353.00 z,

z 253 tIo,6I zł

zł
zł
zł

zł

2 253 110,61 zł

954 396,00 zł

954 396,00

z]

;0

0,00 zł

0,00 z

1

2 L49 976.8o zł

ż I49 976,80 z

2

38 865,00 zł

38 865,00 z

53

zL7,00 zł

2I7.00 z

5Ą

9 095,00 Z

9 095,00 z

55/56/57

9 382,0O

z

9 382,00 z

maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 58
-naszvnv rolnicze i qosDodarki leśnei
5g

zbiorniki naziemne

60

urządzenia i aparatura energii elektrycznej, urządzenia
elektroenergetyczne, prądotwórcze i zasi lające

6L/63

Jrzadzenia tele- i radiotechniczne
lżwioi i Drżenośniki
rrządzen ia przemysłowe
uruadzenia nieDrzemv§łowe
środkitransportu (bez 74)
urządzenia i aparaty, sprzęt i Wyposażenie:
laboratorvine, medvczne, techniczne biur
użądzenla, aparaty/ sprzęt l wyposazenle cyrkow.
kin,teatrów, placóWek kulturalno-ośWiatowych,

0,00 z
3 2O6 700,0O
0,00
0,00
0,00
77 322,oo
3 456 039,00

22

nich

maszvnv do wvrobu z metali i twofzvw sztucznvch
maszyny do obróbki i przerobu drewna. wyrobów z
drewna, maszvnv DaDiernicze i Dolioraficzne

z

z77

191

maszynyr ulządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

25

?nn

3

2

1o7 945,oo z

U,UU z,

322,00
3 456 039,00

ż9

tvm zesDołv komDuterowe

24

U

306

naszyny, urządzenia, aparaty ogólnego stosowania

15 a37 752,00 zł
24 352,0O zł
0,0O zł
1 935 511,00 zł
5 LIs 427,00 zł
0.00 z

0,00 zł
0,00 zł

127

,ó7l'17ięl 17 F

Łączna Wartośćmienia do
ubezpieczenia

3 206 7O0,00 zł

109
110

Z0

ts

0,00

108

iatwa

nne budynki niemieszkalne
budvnki mieszkalne
okale niemieszkalne
okale mieszkalne
(ioski, budvnki, baraki, domki camoinqowe
]udowle dla qórnictwa i kopalnictwa
,urociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie
,lpktropnerdFtvaznp rlelekieno zasipnl l
,urociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie
:nfrastruktura transpońu
nne budowle
)biektv inżvnierii ladowei i wodnei Dozostałe
<otłv i maszvnv enerqetvczne

18

Wartośćpoczątkowa
księgowa brutto mienia na
dzień 31,03.2016r.

grupa
KśT

Nazwa

Lp.

38 468,00 zł

38 468,00 zł

0,00 zł
390 947,o0 zł

0,00 zł
39o 947,oo z,

2 455 139,00 zł

62

I30I

6Ą

6 067
226
735
1 113

65

65/68
7

]00_803
ąnt

i

2 455 l39,oo

z,

I3OL 470,0O z

47o,0o zł
225,t5 zł
O89,00 zł
795,00 zł
013.00 zł

6 067 725,15 z
226 0a9,00 z
735 795,oo z
1 113 013.00 z

2 28O 45a,00 zł

ż ż80 458,00 z

804-805

l^,\ł.h^u,ż,^,.żv.h

39
40

Wartości pienięźne W kasach głóWnych i pomocniczych

50 000,00 zł

Wańośćmienia osób trzecich Wnioskowanego do

9 920,00 zł

ubezoieczenia

59 oa6 517.56

Data: 05.05.2016

r

(Ol6KR}ó§b.
ilr,nalnia Węgla

ltgątttak

m. Fi,

z

9 920,0a

z

59 oa6 617-56

z,

l(lAlł}rc.c,

Miejscowość:Bytom

50 000,00

z o.o.

Kaxńffiobrek-Piekary

D\ *{w6aKopALNl
, ",]1OWN|K Rl ic rnf--*xłło u G ó

nzYśłlofJPrf,|ia

RN l cz

E

G

o

