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Wyższy Urząd Górniczy

Rok 2010 2011 2012 2013

Ilość 
(szt)

Ogółem 1805 1728 1900 1916

Przystosowanych do 
jazdy ludzi

7 9 16 22

Długość 
(km)

Ogółem 637 600 682 686

Długość trasy z jazdą 
ludzi

5,33 7,48 12,07 16,6

Ilość eksploatowanych przenośników taśmowych 
w kopalniach węgla kamiennego 

w latach 2010÷2013
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Wyższy Urząd Górniczy

Kopalnie węgla kamiennego, w których prowadzono
jazdę ludzi przenośnikami taśmowymi w 2013 roku

TAURON WYDOBYCIE SA

• ZG „Sobieski” – 9 przenośników, długość trasy – 8,5 km.

• ZG „Janina” – 3 przenośniki, długość trasy – 1,7 km.

KW SA

• KWK „Piekary” – 2 przenośniki, długość trasy – 1,62 km.

• KWK „Pokój” –2 przenośniki, długość trasy – 1,03 km.

• KWK „Piast” – 2 przenośniki, długość trasy – 0,9 km.

KHW SA

• KWK „Murcki-Staszic” – 3 przenośniki, długość trasy – 2,5 km.

• KWK „Wujek” – 1 przenośnik, długość trasy – 0,35 km.
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Wyższy Urząd Górniczy

Przenośniki taśmowe wyposażone przez producenta w
infrastrukturę do jazdy ludzi

Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.
w Piotrkowie Trybunalskim.

KW S.A. Oddział KWK „Piekary” – 2 przenośniki Pioma
1200, rok 2004 i 2005 – jazda na taśmie górnej i dolnej.

KHW S.A. KWK „Murcki-Staszic” – 2 przenośniki: Pioma
1200 (2008r.) i Pioma 1400 (2009r.) – jazda na taśmie górnej
i dolnej.

PKW S.A. ZG „Janina” – 1 przenośnik typu Pioma 1400
(2010r.) – jazda na taśmie górnej i dolnej.

PKW S.A. ZG „Janina” – 1 przenośnik typu Pioma 1200
(2014r.) – jazda na taśmie górnej i dolnej
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Wyższy Urząd Górniczy

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wyraził zgodę
na odstąpienie od wymagań przepisów
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bhp …., w związku z
wprowadzaniem jazdy ludzi przenośnikami
taśmowymi.

Rok 2012 - 10 decyzji,

Rok 2013 - 5 decyzji.

Rok 2014 - 6 decyzji
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Wyższy Urząd Górniczy

Decyzje, na odstąpienie od wymagań przepisów dla
prowadzenia jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi,
najczęściej dotyczyły zgody na:

• zmniejszenie odległości pomiędzy elementem pomostu do
wsiadania na taśmę górną, a taśmą górną (wymagana
odległość –min. 0,6 m),

• zwiększenie odległości pomiędzy pomostem do wsiadania
i wysiadania z taśmy górnej, a krążnikami tocznymi, tak,
aby nie wynosiła ona co najwyżej 0,05 m,

• zmniejszenie szerokości i długości pomostów do wsiadania
i wysiadania na taśmę górną,

• zwiększenie odległości pomiędzy taśmą górną,
a elementami uruchamiającymi wyłączniki krańcowe za
pomostem do wysiadania z górnej taśmy przenośnika
(wymagana odległość – max 50 mm).
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Wyższy Urząd Górniczy

Nowe rozwiązania techniczne urządzeń stosowanych do
jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi:

1)pomosty do wsiadania i wysiadania ludzi z taśmy
przenośnika taśmowego,

2)wahadłowy pomost do wsiadania ludzi na górną taśmę
w osi przenośnika taśmowego,

3)pomosty do wysiadania z dolnej taśmy w osi przenośnika,

4)urządzenia do awaryjnego wyłączenia (zatrzymania)
przenośnika taśmowego:

• wyłącznik siatkowy,

• urządzenie do kontroli schodzenia taśmy,

• wyłącznik wykrywający sygnał od nadajnika
zamontowanego w lampie osobistej np. typu WAJL 07.
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 2004-
2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

Rok Rodzaj wypadku Razem wypadki 
śmiertelne i ciężkiŚmiertelne Ciężkie

2004 0 0 0

2005 0 0 0

2006 0 1 1

2007 0 0 0

2008 0 0 0

2009 0 1 1

2010 0 0 0

2011 0 0 0

2012 1 1 2

2013 0 1 1

2014 3(5) 1(2) 4(7)

Razem 4 5 9
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W KWK, W LATACH 2004-2014, ZAISTNIAŁY 33 WYPADKI 
(20 ŚM. I 13 CIĘŻ.) ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ 

PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH, W TYM 9 (4 ŚM. I 5 CIĘŻ) W 
NASTĘPSTWIE NIEDOZWOLONEJ JAZDY PRZENOŚNIKAMI 
TAŚMOWYMI NIE PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI

LICZBA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH 
Z PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI W KWK
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LICZBA WYPADKÓW ZWIĄZANYCH Z 
PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI W 

LATACH 2004-2014 

PKW S.A. - 3 

RAZEM: 33

KHW S.A. 
- 10 JSW S.A. 

- 4
KW S.A. - 13
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014.  JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W dniu 26 czerwca 2009 r., zaistniał wypadek ciężki.

Poszkodowany po zakończeniu pracy w przodku
jechał na górnej taśmie przenośnika Gwarek 1000
nieprzystosowanego do jazdy ludzi.
W pewnym momencie jego prawa noga wpadła
w rozcięcie taśmy o długości ok. 0,6 m i została
dociśnięta do konstrukcji ww. przenośnika.

Amputacji nogi prawej poniżej stawu biodrowego.
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26 czerwca 2009 r. 
wypadek ciężki w KW S.A. 
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W dniu 26 czerwca 2009r. / W TEJ SAMEJ KOPALNI/
pracownik firmy usługowej podczas jazdy
przenośnikiem taśmowym, nie przystosowanym do
jazdy ludzi, uderzył głową w konstrukcję pomostu
doznając urazu gałki ocznej.
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26 czerwca 2009 r. uraz gałki ocznej 
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W dniu 10 lutego 2012 roku, zaistniał wypadek
śmiertelny. Po zakończeniu transportu zestawów
krążnikowych przenośnikiem przełączonym –jazda do
tyłu- brygada 3 osobowa wsiadła na ten przenośnik
w okolicy stacji zwrotnej, a osoba dozoru dokonała jego
uruchomienia / bez uprzedniego przełączenia –jazda do
przodu/. Jeden z pracowników został wciągnięty pod
napęd następnego przenośnika zgrzebłowego doznając
śmiertelnych obrażeń.
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W dniu 10.02.2012 r. - wypadek śmiertelny 
w KHW SA
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W dniu 19.04.2012 r., zaistniał wypadek ciężki.
Pracownik firmy usługowej podczas wsiadania
w celu jazdy na przenośniku taśmowym typu
Gwarek B1000, nieprzystosowanym do jazdy
ludzi, spadł na będącą w ruchu dolną taśmę
doznając ciężkich obrażeń ciała. Poszkodowany
był pod wpływem alkoholu!
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W dniu 19.04.2012 r. - wypadek ciężki 
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

w dniu 6 grudnia 2013 r. zaistniał wypadek ciężki.
Podczas jazdy przenośnikiem taśmowym,
nieprzystosowanym do jazdy ludzi, pracownik
przejechał przez śluzę wentylacyjną i został
dociśnięty do taśmy górnej przenośnika dolną
taśmą śluzy.
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W dniu 6 grudnia 2013 r. wypadek ciężki 
w  JSW S.A. 
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W LW „Bogdanka” S.A. w dniu
26 marca 2014 r. zaistniał wypadek śmiertelny.
Pracownik firmy usługowej jadąc na przenośniku
taśmowym, nieprzystosowanym do jazdy ludzi,
został wciągnięty pod skrzynię agregatu
sprężarkowego, zawieszonego nad tym
przenośnikiem w odległości od 0,17 do 0,35 m od
górnej taśmy.
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W dniu 26 marca 2014 r. – wypadek śmiertelny, 
LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance
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W dniu 26 marca 2014 r. – wypadek śmiertelny, 
LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W TAURON Wydobycie S.A.-,
w dniu 30 maja 2014 r. zaistniał wypadek
śmiertelny. Pracownik jako ostatni z 6-osobowej
brygady po zakończeniu pracy udał się na wyjazd.
Z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się na będącym
w ruchu przenośniku taśmowym. Był transportowany
przez obmurza trzech tam wentylacyjnych.
Nieprzytomnego znaleziono na taśmie będącego
w ruchu przenośnika.
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W dniu 30 maja 2014 r. – wypadek śmiertelny
TAURON Wydobycie S.A. 
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

w dniu 29 czerwca 2014 r. zaistniał wypadek
ciężki. Pracownik został znaleziony na taśmie
przenośnika taśmowego pod przesypem.
Okoliczności wypadku wskazują na niedozwoloną
jazdę górnika na taśmie przenośnika taśmowego
nieprzystosowanego do jazdy ludzi.
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Wypadek ciężki w dniu 29 czerwca 2014 r.
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OSTATANIO ZAISTNIAŁY WYPADEK ZWIĄZANY 
Z EKSPLOATACJĄ PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH, 

NIE ZWIĄZANY Z JAZDĄ LUDZI

W dniu 01.09.2014 godz. 2010 zaistniał w ZPMW
wypadek śmiertelny. Podczas ręcznego usuwania
zanieczyszczeń z przenośnika taśmowego będącego
w ruchu nastąpiło pochwycenie pracownicy
obsługującej przenośnik taśmowy przez dolną
taśmę i dociśnięcie jej do belki poprzecznej
konstrukcji nośnej trasy przenośnika.
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Wypadek śmiertelny w dniu 01.09.2014
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Zalety przenośników taśmowych 
wykorzystywanych 

do jazdy ludzi

• Eliminacja zagrożeń wynikających z poruszania się
załogi pieszo, szczególnie w wyrobiskach o dużych
nachyleniach.

• Zmniejszenie uciążliwości i czasu przejścia załogi
do i z oddziałów.

• Mobilność i dostępność (np. porównując z kolejkami).
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Zalety przenośników taśmowych 
wykorzystywanych 

do jazdy ludzi 

• Duża ilość (powszechność stosowania)
eksploatowanych przenośników taśmowych
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

• Możliwość wykorzystania przenośników taśmowych
zarówno do transportu urobku oraz do jazdy ludzi.

• Możliwość stosowania w wyrobiskach poziomych
i pochyłych.

• Możliwość transportu przenośnikiem taśmowym
dużej ilości osób, zarówno górną i dolną taśmą, jak
również jazdy ludzi na urobku.

• Niski koszt eksploatacji przenośników taśmowych
do jazdy ludzi w stosunku do innych rozwiązań.
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Zwiększone wymagania  -zaleta czy wada ?
Koszty czy eliminacja zagrożenia ?

Poprawa bezpieczeństwa – na pewno.

• Zagrożenie przy wsiadaniu i wysiadaniu
i w związku z tym konieczność szkolenia załogi
w tym zakresie.

• Podwyższone wymagania związane
z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego
przenośników taśmowych (precyzyjne metody
diagnostyczne taśmy przenośnikowej).

• Konieczność utrzymywania odpowiednich
gabarytów wyrobiska.

• Nakłady inwestycyjne na dostosowanie
istniejących przenośników taśmowych dla potrzeb
jazdy ludzi
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Wnioski

• Wnioski zostały opracowane na podstawie
odpowiedzi nadesłanych przez przedsiębiorców
węgla kamiennego nadesłanych w odpowiedzi
na pismo Prezesa WUG z 11 czerwca 2014r.
o podjęcie działań zmierzających do poprawy
bhp na drogach dojścia do miejsc i stanowisk
pracy zlokalizowanych w dużych odległościach
od szybów zjazdowych.
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Wnioski

1. Żaden z wypadków śmiertelnych oraz ciężkich
w ostatnich 6 latach nie zaistniał w związku
z prowadzoną jazdą ludzi przenośnikiem
taśmowym do tego przystosowanym.

2. Jazda ludzi przenośnikami taśmowymi to
najbardziej efektywne rozwiązanie pozwalające
na skrócenie czasu dojścia do miejsc i stanowisk
pracy oraz zmniejszenie z tym związanego
wydatku energetycznego pracowników.
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Wnioski

3. Przenośniki taśmowe, przystosowane do jazdy ludzi,
przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia wysiłku
pracowników, związanego z dojściem do
i z miejsc pracy, ale także do poprawy stanu
bezpieczeństwa. Z uzyskanych informacji,
w Zakładzie Górniczym Sobieski
w Jaworznie, stosowanie przenośników taśmowych,
przystosowanych do jazdy ludzi, przyczyniło się do
spadku wypadków, których przyczyną było
potknięcie, poślizgnięcie lub upadek, najczęstsza
grupa przyczynowa wypadków, podczas pieszego
poruszania się załogi. I tak w 2010 roku
odnotowano 32 wypadki, w 2011 roku – 29
wypadków, a w 2012 roku 9 wypadków.
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Wnioski

4. Kontynuować /podejmować?/ działania
wpływające na świadomość i sposób myślenia
osób dozoru i pracowników w obszarze zagrożeń
związanych z jazdą przenośnikiem taśmowym do
tego nie przystosowanym oraz uświadamiać, że
prowadzi to do wypadków i stanowi rażące
naruszenie dyscypliny pracy.

Należy dążyć aby zapisy w tym zakresie
znalazły miejsce w Regulaminach Pracy.
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Wnioski

5. Przyjmując zasadę, że urządzenia i układy transportu
kopalnianą koleją podziemną oraz kolejkami
wykorzystywane są przede wszystkim do transportu
materiałów w celu zapewnienia ciągłości ruchu zakładu
górniczego, to koniecznym staje się zwiększenie jazdy
ludzi przenośnikami taśmowymi. W tym celu na etapie
projektowania nowych rejonów eksploatacyjnych,
należy przewidzieć wykonanie wyrobisk
gwarantujących zachowanie wymaganych przepisami
odległości ruchowych, a w planach inwestycyjnych
zakupów zaplanować środki na pozyskanie
przenośników taśmowych i ich wyposażenia do jazdy
ludzi, których zastosowanie zagwarantuje zachowanie
wymaganych standardów bezpieczeństwa.
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Wnioski

6. Przyjąć zasadę aby w projektach technicznych
przed rozpoczęciem robót o których mowa
w § 42 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z późn. zm.)
ujmować warunki i sposób dojścia załogi do
i z miejsc pracy oraz prognozę czasu
niezbędnego na pokonanie tej drogi, wraz
z doborem maszyn i urządzeń przeznaczonych
do jazdy ludzi (ograniczając przejście pieszo).
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Wnioski

7. Przedsiębiorcy powinni egzekwować analizę
ryzyka pozwalającą określić miejsca i stanowiska
pracy, dla których istnieje duże zagrożenie
związane z niedozwoloną jazdą ludzi
przenośnikami taśmowymi,

oraz

egzekwować analizę czasu dojścia załóg do i z
miejsc pracy, oraz podejmować działania
organizacyjno-techniczne - w tym zakup i
zastosowanie nowoczesnych urządzeń
umożliwiających transport ludzi,
w aspekcie poprawy warunków bezpieczeństwa
pracy,



40

Wnioski

8.Skutkiem podjętych działań
przedsiębiorców powinny programy
sukcesywnego dostosowania przenośników
taśmowych do prowadzenia jazdy ludzi.
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WYPADKI ŚMIERTELNE I CIĘŻKIE ZAISTNIAŁE W LATACH 
2004-2014. - JAZDA PRZENOŚNIKAMI TAŚMOWYMI, NIE 

PRZYSTOSOWANYMI DO JAZDY LUDZI.

W dniu 16.01.2014r. zaistniał wypadek
śmiertelny. Pracownik jadąc na przenośniku
taśmowym, nieprzystosowanym do jazdy ludzi,
którego prędkość wynosiła 3,83 m/s wpadł do
zbiornika retencyjnego pionowego przy szybie I i
został zasypany transportowanym do zbiornika
węglem. Poszkodowanego odnaleziono w dniu
19.01.2014r. o godz. 2238. Poszkodowany był pod
wpływem alkoholu (2,5‰ we krwi).
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16.01.2014r.- wypadek śmiertelny 
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W dniu 16.01.2014r.-wypadek śmiertelny 
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Podjęte przez przedsiębiorców działania

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w dniu
27 lutego 2014 roku, przesłał do przedsiębiorców
pismo znak GEM.456.5.2014 l.dz. 5694/02/2014/MK
dotyczące przeprowadzenia pilnej powtórnej oceny
ryzyka dla miejsc szczególnie niebezpiecznych
występujących w ruchu zakładu górniczego, które
związane są z transportem urobku do zbiorników
węgla.



45

Podjęte przez przedsiębiorców działania 
po piśmie Prezesa WUG

Obecnie w podziemnych zakładach górniczych
eksploatowanych jest 96 przyszybowych
zbiorników urobku, z czego: 76 zbiorników
węgla,1 soli, 3 zbiorniki rudy cynku i ołowiu, 16
rudy miedzi.

1. Przedsiębiorcy, u których w zakładach górniczych
są eksploatowane zbiorniki węgla przeprowadzili
powtórną ocenę ryzyka dla miejsc szczególnie
niebezpiecznych występujących w ruchu zakładu
górniczego, które związane są z transportem
urobku do zbiorników węgla.
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Podjęte przez przedsiębiorców działania

2.Zabudowano:

a)na drogach dojścia do zbiorników węgla
bramki zabezpieczające przed dostępem    

osób postronnych(wygrodzenia),                          

b) nad trasą przenośnika taśmowego 
urządzenia powodujące awaryjne jego 
wyłączenie w przypadku wykrycia nadajnika 
lampy osobistej (typu WAJL-07) oraz bramki

mechaniczne z blokadą (np. typu EWAD).
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Podjęte przez przedsiębiorców działania

3. Oznakowano:

− Drogi dojścia do zbiornika węgla,

− umieszczono dodatkowe oznakowanie na trasie
przenośników dotyczące zakazu jazdy ludzi
przenośnikami taśmowymi nieprzystosowanymi do
tego celu.
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Podjęte przez przedsiębiorców działania

4. W ramach szkoleń „tygodniowych” oraz
dodatkowego, wszystkim pracownikom w
tym również firm usługowych,
przypominano o zasadach bezpiecznej
eksploatacji przenośników taśmowych oraz
o obowiązywaniu bezwzględnego zakazu
jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi
nieprzystosowanymi do tego celu.
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Podjęte przez przedsiębiorców działania

5. Wzmożono dyscyplinę w zakresie egzekwowania
zakazu jazdy ludzi przenośnikami do tego
nieprzystosowanymi. Zobowiązano osoby
kierownictwa i dozoru kopalni do bezwzględnego
egzekwowanie przepisów o zakazie jazdy
przenośnikami taśmowymi do tego nie
przystosowanymi oraz w przypadku ich naruszeń
nakazano bezwzględne karanie.

6. Ponadto, przeprowadzono kontrolę zgodności
eksploatowanych układów transportowych urobku
oraz zabezpieczeń przed wpadnięciem do zbiorników
z dokumentacjami technicznymi.


