
 
UCHWAŁA  

przyj ęta na XXIII posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 
w dniu 13.11.2008 r. 

I.  Przedstawiona ocena stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w szczególności 
w górnictwie węgla kamiennego, wskazuje, Ŝe w okresie 10 miesięcy 2008r. nastąpił 
ponowny wzrost aktywności zagroŜeń naturalnych mających swoje źródło, między 
innymi, w zwiększonej emisji i w niebezpiecznych stęŜeniach metanu – w konsekwencji 
dwukrotnie doszło do zapalenia i wybuchu metanu, w tym w jednym przypadku równieŜ 
do wybuchu pyłu węglowego. Zdarzenia te były przyczyną ośmiu wypadków 
śmiertelnych i pięciu cięŜkich. Ponadto na wysokim poziomie utrzymywały się zagroŜenia 
związane z opadem skał ze stropu i ociosów zarówno w górnictwie węgla kamiennego jak 
i rud miedzi, a takŜe zagroŜenia występujące  w przewozie koleją podziemną. Taki stan 
zagroŜeń, pomimo spadku wypadkowości ogólnej, w znaczący sposób wpłynął na wzrost 
zarówno liczby wypadków śmiertelnych jak i cięŜkich.  

Biorąc pod uwagę  przyczyny tych wypadków Komisja stwierdza, Ŝe najczęściej były to 
zaniedbania w zakresie rozpoznawania i monitorowania zagroŜeń oraz nieprawidłowości 
w organizacji pracy. W celu poprawy istniejącego niekorzystnego trendu w kształtowaniu 
się wypadkowości  Komisja uznaje za konieczne: 

– dokonanie analizy pracy zespołów powypadkowych, w celu przygotowania działań 
profilaktycznych zmniejszających wpływ czynnika ludzkiego na przyczyny 
zaistniałych wypadków, 

– prowadzenie kontroli zasad i organizacji przemieszczania się załóg do miejsc pracy 
i w drodze powrotnej, 

– dalszy rozwój współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie 
doskonalenia metod rozpoznawania, monitorowania i zwalczania występujących 
zagroŜeń naturalnych.  

II.  Komisja pozytywnie ocenia przedstawione na XXIII posiedzeniu działania 
przedsiębiorców górniczych oraz wnioskuje, Ŝe naleŜałoby podjąć równieŜ, w miarę 
posiadanych środków i moŜliwości, działania systemowe promujące pojęcie „kultury 
pracy”, która jest niezbędnym czynnikiem w kształtowaniu probezpiecznych zachowań 
pracowników w środowisku pracy.  

III.  Na podstawie przedstawionych  materiałów z realizacji wniosków komisji powołanych 
przez Prezesa WUG w latach 2000–2007 dla zbadania przyczyn i okoliczności 
zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń i wypadków w kopalniach węgla kamiennego 
Komisja stwierdziła, Ŝe wnioski skierowane do przedsiębiorców i ratownictwa górniczego 
zostały zrealizowane w całości. Natomiast wnioski skierowane do zaplecza naukowo–  
–badawczego, których tematyka obejmowała szeroki zakres zagadnień dotyczących 
zagroŜeń naturalnych w ruchu zakładów górniczych oraz ich profilaktyki – zrealizowano 
w ponad 50%.  

 Komisja podkreśla jednak, Ŝe ich realizacja, ze względu na złoŜoność niektórych 
programów badawczych i wdroŜeniowych, ma wieloletni charakter. 

Za wskazane uwaŜa się  kontynuowanie i monitorowanie tych prac, celem ich wdroŜenia, 
w szczególności w zakresie:           

� zwiększenia efektywności odmetanowania środowiska ścian, 

� udoskonalenia  i rozpropagowania urządzeń do wykonywania stref zabezpieczających 



z uŜyciem pyłu kamiennego, 

 

� oznaczania  metanonośnosci, uwzględniającej aktualne warunki złoŜowe występujące 
w kopalniach,  

� rozpoznawania zagroŜenia wyrzutowego i bieŜącej kontroli stanu tego zagroŜenia, 

a takŜe prowadzenie szczegółowej analizy warunków pracy w sytuacji 
współwystępowania zagroŜeń, w celu opracowania i wdroŜenia skutecznych procedur 
wykonywania tych prac. 

IV  Komisja pozytywnie odnosi się do wniosków zgłoszonych podczas dyskusji przez 
uczestników posiedzenia, dotyczących m. in.: 

� opracowania analizy struktury i stanu zatrudnienia obejmującego grupę zawodową 
ratowników górniczych, 

� podjęcia działań, w celu przeanalizowania moŜliwości finansowania 
niezrealizowanych wniosków do jednostek naukowo-badawczych, wynikających 
z prac komisji powołanych przez Prezesa WUG po zdarzenia w kopalniach węgla 
kamiennego w latach 2000–2008, 

� przedstawienia, na najbliŜszym posiedzeniu KBP w Górnictwie, doświadczeń w pracy 
Prezesa WUG,  jako organu nadzoru rynku.  
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