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Definicja zawału:

 Zawał - to niezamierzone, grawitacyjne 

przemieszczenie się do wyrobiska mas 

skalnych lub kopaliny ze stropu, albo 

ociosu w stopniu powodującym 

niemożność przywrócenia pierwotnej 

funkcji wyrobiska w czasie krótszym niż 

8 godzin. 



Przyczyny wypadków śmiertelnych, zaistniałych w kopalniach węgla 

kamiennego, podczas zdarzeń zaistniałych w latach 1994-2014. 
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Statystyka zdarzeń zaistniałych w kopalniach węgla 

kamiennego w latach 1994 - 2014



 Analizując wypadki powstałe w wyniku zawałów oraz 

oberwania się skał w latach 1980-2014 w kopalniach 

węgla kamiennego można stwierdzić, że liczba 

zawałów malała sukcesywnie z 21 zaistniałych w 1980 

r. do dwóch w 2012 r., jednego w 2013 r. I dwóch 

w 2014 r.

 Największa liczba zawałów występowała na początku 

lat osiemdziesiątych, kiedy w latach 1980, 1981 i 1982 

zaistniało ich odpowiednio: 21, 20 i 20.





c.d. tabeli:



Zestawienie zawałów oraz wypadków 

śmiertelnych spowodowanych 

zawałami, opadem skał ze stropu 

i ociosów w kopalniach węgla 

kamiennego w latach 2010 – 2014



Zawały stropu i opady skał

zaistniały w następujących

zakładach górniczych:



ROK 2010



ROK 2011



ROK 2012



ROK 2013 



Główne przyczyny wypadków śmiertelnych

spowodowanych opadem skał

 Przebywanie w sąsiedztwie niezabezpieczonego ociosu lub stropu 

– 2 wypadki w roku 2014, 3 wypadki w roku 2013, 2 wypadki 

w 2012 roku

 Brak lub niewłaściwy stan obudowy – 1 wypadek w roku 2014, 

1 wypadek w roku 2013, 1 wypadek w roku 2012

 Nieprzestrzeganie technologii prowadzonych robót oraz 

niewłaściwy nadzór nad tymi robotami – 3 wypadki w roku 2012



Zalecane działania

 W latach 2011-2014 w kopalniach węgla kamiennego nastąpiło znaczne 
zwiększenie liczby zdarzeń spowodowanych zawałami oraz opadem skał ze stropu 
i ociosów. 



Wnioski wynikające z analizy tych zdarzeń wskazują na potrzebę podjęcia działań 
zmierzających do:

 egzekwowania prawidłowego doboru obudowy wyrobisk prowadzonych 
bezpośrednio pod zrobami,

 rozwoju technologii pozwalającej na bezpieczne drążenie wyrobisk, w tym 
wykonywanie prawidłowej opinki obudowy, 

 stosowania wykładki mechanicznej w coraz szerszym zakresie, jako warunku 
poprawy jakości wykonywanej obudowy chodnikowej wyrobisk,

 egzekwowania prawidłowego wykonawstwa wyrobisk korytarzowych o szerokości 
powyżej 6,0m, w aspekcie stabilności i podporności obudowy,

 sprawdzania jakości stosowanych elementów obudowy indywidualnej, w zakresie 
ich zgodności z przynależną dokumentacją,

 mechanizacji rabowania obudowy w chodnikach.



Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 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.)

 § 25. 1. W miejscach, w których powstało zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego lub 
pracowników, mogą być wykonywane tylko prace 
związane z usuwaniem zagrożenia. Prace takie mogą 
być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanych 
pracowników.

 2. Podjęcie dalszej pracy w miejscach, o których mowa 
w ust. 1, może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez 
osobę dozoru ruchu, że zagrożenie zostało usunięte.

 3. Wykonywanie prac związanych z usuwaniem 
zagrożeń lub w innych niebezpiecznych warunkach 
może odbywać się tylko pod stałym i bezpośrednim 
nadzorem osoby dozoru ruchu.
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