
UCHWAŁA  
przyj ęta na XXIV posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 

w dniu 28.04.2009r. 
 
I . W roku 2008, pomimo spadku wypadkowości cięŜkiej oraz niewielkiego obniŜenia się 

wypadkowości ogólnej, zaznaczył się wzrost liczby wypadków śmiertelnych. Natomiast 
niekorzystną tendencję wzrostu wykazywała liczba wypadków związanych z wybuchem 
metanu i pyłu węglowego. Na wysokim poziomie utrzymywała się takŜe wypadkowość 
związana z zawałami oraz opadem skał ze stropu i ociosów.  

W dalszym ciągu utrzymuje się wysoka wypadkowość wynikająca z zagroŜeń 
spowodowanych przez stosowane maszyny i urządzenia energomechaniczne, a takŜe 
z niewłaściwie zorganizowanej pracy oraz z nieprawidłowych zachowań pracowników. 

W celu poprawy tego stanu Komisja uznaje za celowe zintensyfikowanie działań 
Przedsiębiorców w zakresie tworzenia i rozwijania kultury bezpieczeństwa pracy, w tym: 

1. wprowadzenia dla kierowników zespołów pracowniczych i dozoru górniczego szkoleń, 
uwzględniających oddziaływanie czynnika ludzkiego na stan wypadkowości,  

2. promowania w miejscu pracy przyjętej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
uwzględniającej wewnętrzne cechy pracowników oraz propagowania postaw i zachowań 
pozytywnych, przynoszących korzyści osobiste i społeczne w tym zakresie. 

II.  Analiza ankiet dotyczących szkolenia pracowników zakładów górniczych wykazała 
rozbieŜności w zakresie tematyki szkoleń oraz czasu ich trwania.  

Komisja, wobec powyŜszego, wskazuje na potrzebę wprowadzenia, uwzględniających 
specyfikę zagroŜeń,  spójnych i jednolitych wymagań odnośnie systemu szkoleń. Powinno 
to wpłynąć na ich efektywność i poŜądane ukierunkowanie priorytetów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. 

III.    Komisja uznaje za celowe podejmowanie przez Przedsiębiorców działań powodujących:  

1. zwiększenie stopnia nietolerancji załóg pracowniczych dla ryzykownych zachowań 
w czasie wykonywania pracy, jako niezbędnego elementu tworzenia kultury 
bezpiecznej organizacji pracy, 

2. przekazanie pracownikom – podczas realizacji szkoleń – w sposób przekonywujący 
i zrozumiały, sposobu postępowania w przypadkach uaktywnienia się zagroŜeń oraz 
popularyzację oceny ryzyka zawodowego, jako nieodłącznego elementu wykonywanej 
pracy,  

3. rozszerzanie zakresu współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi obejmujące 
doskonalenie metod rozpoznawania, monitorowania i zwalczania występujących 
zagroŜeń naturalnych, a takŜe wdraŜanie nowych, bardziej efektywnych sposobów 
oceny stanu tych zagroŜeń. 

IV.   W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi zgodności wyrobów stosowanych   
w górnictwie z parametrami deklarowanymi przez producentów Komisja: 

1. pozytywnie ocenia działalność organu wyspecjalizowanego w zakresie prowadzenia 
kontroli wyrobów wprowadzonych  do obrotu i przeznaczonych do stosowania 
w zakładach górniczych, 

2. uznaje za celowe powstanie wewnątrzzakładowych zespołów kontrolnych dla przeglądu 
stosowanych indywidualnych środków ochrony osobistej pod kątem spełniania przez 
nie niezbędnych wymogów, 



3. pozytywnie odnosi się do inicjatywy Przedsiębiorców dotyczących szerszego włączenia 
wyrobów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, istotnych dla 
bezpieczeństwa pracy, do procedury dopuszczania ich przez Prezesa WyŜszego Urzędu 
Górniczego. 

V.  Przedstawiony na posiedzeniu stan kadr ratowniczych górnictwa podziemnego, wskazuje 
na potrzebę jego monitorowania, w aspekcie utrzymania wymaganej liczby ratowników 
dla zabezpieczenia zakładów górniczych.  

Mając powyŜsze na uwadze, Komisja uwaŜa za wskazane wprowadzenie przez 
Przedsiębiorców działań motywujących (organizacyjnych, ekonomicznych), w celu 
zwiększenia zainteresowania pracowników w wieku 26-30 lat pracą w słuŜbach 
ratowniczych. 
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