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W latach 2000-2013 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego 22-krotnie

powoływał specjalne Komisje, których zadaniem było zbadanie 

przyczyn i okoliczności katastrof górniczych. 

16-krotnie Komisje zajmowały się zdarzeniami zaistniałymi 

w kopalniach węgla kamiennego.

Statystyka zdarzeń i wypadków w zależności od przyczyny 

ich zaistnienia przedstawia się następująco:

- zagrożenie metanowe - 11 zdarzeń,

- zagrożenie tąpaniami - 5 zdarzeń,

- wybuch pyłu węglowego - 1 zdarzenie,

- wyrzut metanu i skał - 1 zdarzenie,

- erupcja gazu - 1 zdarzenie,

- transport materiałów wybuchowych - 1 zdarzenie,

- awaria górniczego wyciągu szybowego - 1 zdarzenie,

- katastrofa budowlana - 1 zdarzenie.



Katastrofy związane 

z zapaleniem i/lub wybuchem metanu:

1. 30.09.2000 r. KWK „Katowice-Kleofas” – zapalenie metanu. 

Wypadki: 2 lekkie.

2. 23.03.2002 r. KWK „Rydułtowy” – zapalenie metanu. Wypadki: 

3 śmiertelne, 5 ciężkich i 2 lekkie.

3. 05.09.2002 r. KWK „Pniówek” – zapalenie metanu. 

Wypadki: 1 śmiertelny, 7 ciężkich i 6 lekkich.

4. 24.02.2003 r. KWK „Bielszowice” – dwukrotne zapalenie 

metanu. Wypadki: 13 ciężkich i 19 lekkich.

5. 01.04.2003 r. KWK „Brzeszcze” – zapalenie metanu. 

Wypadki: 1 śmiertelny, 11 lekkich.

6. 07.11.2003 r. KWK „Sośnica” – zapalenie i wybuch metanu. 

Wypadki: 3 śmiertelne, 1 ciężki i 6 lekkich.



7. 21.11.2006 r. KWK „Halemba” – zapalenie i wybuch metanu 

oraz pyłu węglowego. Wypadki: 23 śmiertelne, 1 lekki.

8. 13.01.2008 r. KWK „Mysłowice-Wesoła” –

zapalenie i wybuch metanu oraz pyłu węglowego. 

Wypadki: 2 śmiertelne i 1 lekki.

9. 04.06.2008 r. KWK „Borynia” – zapalenie i wybuch metanu. 

Wypadki: 6 śmiertelnych, 5 ciężkich i 12 lekkich.

10.18.09.2009 r. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” –

zapalenie i wybuch metanu z udziałem pyłu węglowego. 

Wypadki: 20 śmiertelnych, 25 ciężkich i 9 lekkich.

11.05.05.2011 r. KWK „Krupiński” – zapalenie metanu. 

Wypadki: 3 śmiertelne, 9 ciężkich i 2 lekkie.

Katastrofy związane 

z zapaleniem i/lub wybuchem metanu:



Wnioski Komisji

W wyniku zdarzeń łącznie zaistniały 62 wypadki śmiertelne, 

65 wypadków ciężkich i 71 wypadków lekkich.

Każdorazowo prace specjalnych Komisji kończyły się 

wypracowaniem wniosków, ukierunkowanych na poprawę 

bezpieczeństwa pracy w zakresie związanym z zaistniałą katastrofą.

Liczba wypracowanych przez Komisje wniosków tylko po 

zdarzeniach związanych z zapaleniem i wybuchem metanu wynosi 

195, a ich adresatami byli:

- dany zakład górniczy - 28 wniosków,

- pozostałe zakłady lub przedsiębiorcy - 74 wnioski,

- jednostki naukowo-badawcze - 46 wniosków,

- jednostki ratownictwa górniczego - 18 wniosków,

- wdrożenie przepisów górniczych - 29 wniosków.



Wnioski Komisji

Zakład górniczy, w którym miało miejsce zdarzenie, a także 

pozostałe zakłady lub przedsiębiorcy, zobligowani są do realizacji 

kierowanych do nich wniosków. W tej grupie odbiorców wnioski  

można uznać za zrealizowane, realizowane na bieżąco 

bądź w trakcie realizacji. 

Problem pojawia się w zakresie wdrażania wniosków kierowanych 

do jednostek naukowo-badawczych, jednostek ratownictwa 

górniczego oraz w kwestii wprowadzania zmian do przepisów. 

Barierą najczęściej okazuje się strona finansowa, gdyż zakres 

badań w znacznej mierze wykracza poza prace statutowe 

jednostek, natomiast w obszarze prawodawstwa główny problem 

polega na długotrwałym i skomplikowanym procesie legislacji.



Poprawa bezpieczeństwa 

pracy w kopalniach

Drogę umożliwiającą realizację wniosków, 

skierowanych przez Komisje do jednostek 

naukowo-badawczych, odnaleziono 

w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

W efekcie działań podjętych przez Prezesa Wyższego 

Urzędu Górniczego, NCBiR ogłosiło w 2010 roku 

strategiczny projekt badawczy pn.: 

„Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.



NCBiR – co to takiego?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą 

w Warszawie jest instytucją wspierającą polskie jednostki 

naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności 

do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych 

na wynikach badań naukowych. Głównym zadaniem NCBiR 

jest zarządzanie oraz finansowanie lub współfinansowanie 

strategicznych programów badań naukowych i prac 

rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój 

innowacyjności.

NCBiR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Zostało powołane latem 2007 roku. 



NCBiR – co to takiego?

NCBiR prowadzi m.in. działalność w obszarach, definiowanych jako:

- strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych,

- programy krajowe,

- programy i projekty „obronność, bezpieczeństwo”,

- programy międzynarodowe.

Działalność NCBiR finansowana jest ze środków skarbu państwa 

oraz funduszy Unii Europejskiej.



W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej realizacji strategicznych projektów 

badawczych, prowadzonych przez NCBiR, powoływane są komitety 

sterujące projektów. 

Funkcją takiego komitetu jest m.in. ustalenie, czy realizacja zadania 

lub projektu jest zgodna z umową oraz czy prowadzi do osiągnięcia 

zakładanych rezultatów.

Dla strategicznego projektu badawczego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa 

pracy w kopalniach”, Dyrektor NCBiR ustanowił Komitet Sterujący, 

w składzie którego aktualnie pracują przedstawiciele następujących 

instytucji: 

- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,

- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, 

- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 

- Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie,

- Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie.

Komitet pracuje pod przewodnictwem przedstawiciela Wyższego Urzędu 

Górniczego.
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Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Niezrealizowane 

wnioski Komisji 

z lat 2000-2011 

skierowane 

do jednostek 

naukowo-

badawczych

- klasyfikacja zagrożeń

- zwalczanie zagrożeń

- aspekty techniczno-eksploatacyjne

- projektowanie robót górniczych

- diagnozowanie kabli i przewodów

- łączność ratownicza

- bezprzewodowy system gazometrii

(KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” 2009 r.)

- pomiar prędkości powietrza

- zarządzanie zmęczeniem u górników

- odzież ochronna dla ratowników

- system orientacji wycofywania się

(KWK „Krupiński” 2011 r.)



Powyższy zakres dotyczył zagrożeń: tąpaniami, pożarami endogenicznymi, 

metanowego, wyrzutami gazów i skał, wybuchem pyłu węglowego, działaniem pyłów 

szkodliwych dla zdrowia, wodnego i radiacyjnego naturalnymi substancjami 

promieniotwórczymi. 

1. Opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych 

zakładach górniczych.

Jest to jedyne zadanie, którego termin zakończenia wyznaczono na 2012 rok. 

Zadanie realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem był 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Efektem prac w ramach tego zadania były:

 opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych,

 weryfikacja skutków zastosowania nowej kategoryzacji,

 określenie zasad zaliczania pokładów (złóż, ich części) oraz wyrobisk 

do odpowiednich stanów zagrożeń naturalnych.

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach



2. Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach 

występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie 

systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny.

Zadanie realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem był 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Zakończenie prac w tym temacie nastąpiło w grudniu 2013 roku, natomiast raport 

końcowy z realizacji zadania był opiniowany we wrześniu br. 

Produkty finalne zadania badawczego ujęte będą w opracowaniach:
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1. „Wytyczne projektowania rozcinki i eksploatacji pokładów węgla 

w aspekcie doboru systemów przewietrzania ścian w warunkach 

występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego 

z uwzględnieniem eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia”.

2. „Wytyczne likwidacji wybranych przestrzeni i zbędnych wyrobisk 

dla eliminacji występujących zagrożeń: metanowego, pożarowego 

i wybuchowego w kopalniach węgla kamiennego”.

3. „Metody i środki zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych 

w rejonie eksploatacyjnym oraz sposoby zabezpieczenia załogi 

na wypadek pożaru”.

4. Monografia pt. „Zasady projektowania eksploatacji złóż węgla kamiennego 

w warunkach skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego 

z uwzględnieniem eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia”. 

2. Opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach 

występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie 

systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny.
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3. Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza 

kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego 

w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Zadanie realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem był 

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zadanie 

zakończono w marcu 2013 roku.

Prace ukierunkowane były na uzyskanie końcowych rezultatów w postaci 

opracowania:

 układu do automatycznego pobierania prób powietrza wraz z ich analizą

w systemie gazometrii automatycznej,

 wytycznych dla metodyki pobierania prób powietrza i interpretacji wyników, 

w tym kryteriów oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w wyrobiskach

kopalni i zrobach,

 wielopunktowego układu do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prędkości

powietrza i stężeń metanu,

 zasad i wytycznych użytkowania, kontroli i nadzoru oraz metodyki kalibracji 

dla przyrządów pomiarowych i czujników systemów telemetrycznych 

(„książka jakości”).
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4. Poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej 

koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny.

Zadanie realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem była 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Zadanie zakończono we wrześniu 2013 r., a raport końcowy został pozytywnie 

zaopiniowany w lipcu br. Prace ukierunkowane były na:

1. Opracowanie katalogu dotychczas stosowanych metod odmetanowania 

wraz z oceną ich efektywności.

2. Opracowanie innowacyjnych metod odmetanowania górotworu, z uwzględnieniem:

 kryteriów doboru systemu odmetanowania oraz doboru parametrów otworów

odmetanowania i rodzaju uszczelnienia dla danych parametrów górotworu, rozcinki pola

eksploatacyjnego, stanu robót górniczych, przyjętych systemów eksploatacji i wentylacji,

dla uzyskania maksymalnej efektywności odmetanowania,

 metod kontroli i regulacji parametrów pracy systemu odmetanowania zapewniających

bezpieczną pracę systemu i kopalni oraz osiągnięcie maksymalnej efektywności

odmetanowania,

 ograniczenia wzrostu zagrożenia pożarowego w zrobach. 
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5. Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia 

klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

Zadanie realizowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, 

którego liderem była Politechnika Śląska w Gliwicach.

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w listopadzie 2013 

roku, natomiast jeszcze w bieżącym roku nastąpi ocena raportu 

końcowego.  

Wynikiem końcowym zadania będą:
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5. Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia 

klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

 ocena struktury wiekowej, stażu pracy i ciężkości pracy wykonywanej przez 

górników w kopalniach podziemnych,

 określenie charakterystyki fizycznej i wydolności fizycznej dla zdefiniowanych

grup górników, z uwzględnieniem struktury wiekowej,

 określenie możliwości wykonywania pracy fizycznej w warunkach gorącego

środowiska w zależności od wieku, budowy ciała i wydolności fizycznej,

 weryfikacja istniejących wytycznych dotyczących kwalifikacji górników do pracy

w kopalniach podziemnych w warunkach zagrożenia klimatycznego,

 opracowanie prototypu narzędzia do kwalifikacji górników pod względem

sprawności psychofizycznych,

 opracowanie zasad identyfikacji i kwalifikacji zagrożenia klimatycznego

pracowników oraz metod z zakresu organizacji pracy w warunkach zagrożenia

klimatycznego stosowanych w celu redukcji obciążenia termicznego

organizmu, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji poszczególnych

grup pracowników.
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6. Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą 

przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów 

elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu 

i/lub pyłu węglowego.

Projekt realizowało konsorcjum naukowe, którego liderem był Instytut Technik 

Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Niniejszy projekt zakończono we wrześniu 2013 

roku, natomiast w październiku 2014 roku pozytywnie oceniono raport końcowy 

z realizacji projektu. 

Rezultatem tego projektu jest opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową 

umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów 

elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu 

węglowego, a w szczególności:

 analiza i dobór metod pomiarowych dla różnych poziomów napięć zasilania, 

 opracowanie prototypu aparatury wraz z założeniami parametrów 

funkcjonalnych,

 budowa prototypu aparatury i wykonanie dokumentacji technicznej.
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7. Opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności 

ratowniczej z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych 

wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, którego liderem jest Akademia Górniczo-

Hutnicza w Krakowie. Projekt ma zostać zakończony do dnia 31.12.2014 r., 

a jego rezultatami mają być: 

 opracowanie założeń funkcjonalnych lekkiego i autonomicznego

bezprzewodowego systemu łączności TTA (Through-the-Air) pomiędzy bazą 

i zastępem ratowniczym,

 opracowanie modelu funkcjonalnego systemu łączności (jak powyżej), 

 przeprowadzenie prób ruchowych modelu w podziemnym zakładzie 

górniczym wydobywającym węgiel kamienny,

 opracowanie prototypu wersji użytkowej systemu łączności TTA i wykonanie

dokumentacji technicznej.
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8. Opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe 

wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia w przypadku nagłego 

wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

Projekt realizowało konsorcjum naukowe, którego liderem był Główny Instytut 

Górnictwa w Katowicach. Projekt zakończono w marcu 2014 r., a raport końcowy 

został pozytywnie oceniony w październiku br. 

Celem ww. projektu jest opracowanie rozszerzenia systemu metanometrii 

automatycznej umożliwiającego wyłączenie energii zasilającej maszyny i urządzenia 

w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych, 

a w szczególności: 

 analiza i dobór metod pomiarowych,

 opracowanie modułu pomiarowego z radiową transmisją danych,

 budowa rozszerzonego systemu i jego weryfikacja.
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9. Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym 

pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną 

anemometrem ręcznym.

Projekt realizuje Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk (wykonawca), 

tworząc konsorcjum ze współwykonawcami. Projekt ma zostać zakończony do dnia 

31.01.2015 r., a jego produktem finalnym ma być opracowanie:  

 metodyki prowadzenia pomiaru ręcznego prędkości średniej powietrza 

w wyrobisku i określenia błędu pomiaru,

 zasad rozmieszczenia anemometrów stacjonarnych w wyrobiskach

kopalnianych oraz w przekroju poprzecznym wyrobiska,

 metodyki wyznaczania współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym

pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną

anemometrem ręcznym.
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10. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników 

zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych 

wydobywających węgiel kamienny.

Wykonawcą projektu jest Politechnika Wrocławska, tworząc konsorcjum 

ze współwykonawcami. Jest to najpóźniej uruchomiony projekt (we wrześniu 2014 r.). 

Prace mają być zakończone do 31 sierpnia 2016 r. Wykonawca tego projektu będzie 

zobowiązany do przedstawienia: 

a) katalogu źródeł zmęczenia pracowników zatrudnionych w wyrobiskach dołowych kopalń 

węgla kamiennego wraz z oceną ich wpływu na obciążenie psychiczne i fizyczne 

pracowników,

b) oceny aktualnie stosowanych rozwiązań i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, wynikających ze zmęczenia pracowników 

oraz opracowanie rozwiązań optymalnych, w tym:

 zaleceń w zakresie doboru zawodowego pracowników zatrudnianych w wyrobiskach,

uwzględniających określenie predyspozycji psychofizycznych wymaganych 

dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk,

 zaleceń w zakresie modyfikacji systemów organizacji pracy, 

c)   materiałów szkoleniowych i informacyjnych w zakresie ujętym w celach szczegółowych. 
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11. Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych.

Projekt realizuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie, wraz ze współwykonawcami. Termin zakończenia projektu ustalono 

na dzień 29.02.2016 r. 

W ramach jego realizacji poszukiwane będą nowe rozwiązania w zakresie: 

 modelu aktywnej bielizny z funkcją termoregulacji mikroklimatu pododzieżowego

i możliwością współpracy z systemem monitorowania reakcji fizjologicznych

ratownika w warunkach prowadzenia akcji ratowniczej,

 modelu odzieży ochronnej dla ratownika górniczego o konstrukcji zapewniającej

możliwość oddawania ciepła w warunkach prowadzenia akcji ratowniczej oraz

spełniającej wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą Rady Wspólnot

Europejskich z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw

Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej

(89/686/EWG),
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11. Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych.

a także określenia:

 metodyki oceny właściwości ergonomicznych oraz funkcjonalności zestawu

odzieży dla ratownika górniczego podczas badań laboratoryjnych 

oraz w warunkach poligonowych,

 wytycznych do stosowania opracowanego zestawu odzieży dla ratowników,

uwzględniające warunki i czas pracy,

 metodyki określania bezpiecznego czasu pracy ratowników górniczych 

w zaprojektowanych zestawach odzieżowych.
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12. Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania 

się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Projekt realizuje Politechnika Śląska w Gliwicach tworząc konsorcjum 

ze współwykonawcą.

Zakończenie prac nastąpiło 31 października 2014 r. Produktem finalnym będą: 

 katalog stosowanych w świecie rozwiązań systemów orientacji i sygnalizowania

kierunku wycofania załóg górniczych,

 koncepcja systemu orientacji i sygnalizacji prawidłowego kierunku wycofania

dla załóg górniczych w wyrobiskach przyścianowych, z wykorzystaniem

aktualnie istniejących rozwiązań technicznych i z uwzględnieniem specyfiki

występujących zagrożeń naturalnych, 

 modele rozwiązań technicznych w zakresie funkcjonalnych sposobów łączenia

zastępu ratowniczego w warunkach ograniczonej widoczności podczas akcji

ratowniczych.
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Stan realizacji zadań/projektów: 

- jedno zadanie zakończone w 2012 r. (nr 1),

- pięć zakończonych w 2013 r. (nr 2, 3, 4, 5 i 6),

- dwa zakończone w 2014 r. (nr 8 i 12),

- cztery są w trakcie realizacji (nr 7, 9, 10 i 11).

Zadania/projekty zakończone i odebrane:

- nr 1,

- nr 3,

- nr 4,

- nr 6.
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Wyniki prac badawczych mają szansę zostać wdrożone w postaci 

konkretnych zapisów w przepisach górniczych i zasadach, jakimi 

kierują się służby kopalniane w codziennych pracach, związanych 

z projektowaniem robót górniczych, ich wykonawstwem, 

monitoringiem i zwalczaniem zagrożeń w kopalniach. 

Oczekuje się tu wielu nowatorskich rozwiązań, których 

funkcjonowanie, jeszcze w ramach wykonywania zadań, 

było lub będzie sprawdzane w ruchu zakładów górniczych. 

Taki model gwarantuje doprecyzowanie wdrażanych systemów 

na etapie badań oraz w trakcie prowadzenia prób ruchowych. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


