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1.  Wprowadzenie

Eksploatacja surowców naturalnych od zawsze była uwarunkowana występowaniem zagrożeń w ruchu za-
kładów górniczych, oddziałujących na życie i zdrowie pracowników oraz na funkcjonowanie kopalń. Wśród tych, 
które mają największy wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo, można wyróżnić zagrożenia: tąpaniami, poża-
rowe, zawałami, metanowe, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, wodne, jak również – w dużym 
stopniu od człowieka zależne, a powodujące coraz większą liczbę wypadków przy pracy – zagrożenia techniczne. 
W związku z coraz większą głębokością eksploatacji, zaszłościami eksploatacyjnymi, a także wzrostem koncentra-
cji wydobycia, zagrożenia cały czas nasilają się, przy czym coraz większe, negatywne oddziaływanie mają zagro-
żenia współwystępujące. Jednym z ważnych elementów, mogących powodować ograniczenie wzrostu zagrożeń, 
jest podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych i prewencyjnych na podstawie aktualnych i rzetelnych 
informacji o stanie bezpieczeństwa w górnictwie.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację wymagań określonych w art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.), zwanej dalej „Pgg”, nakładającym 
na Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego obowiązek dokonywania kompleksowej oceny stanu bezpieczeństwa 
powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu roz-
poznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień 
związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych, a także przedstawiania właściwym organom informacji, 
opinii i wniosków w tej dziedzinie. Ocenę tę, w odniesieniu do 2016 r., przedstawiono, co do zasady, na tle porów-
nawczym od 2012 r.

1.1. Zakres przedmiotowy nadzoru górniczego

Organy nadzoru górniczego, którymi są:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „WUG”,
2) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej „OUG”,
3) dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „SUG”
– realizują m.in. zadania dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, określone w Pgg oraz w innych 

ustawach regulujących nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych wszystkich rodzajów górnictwa,  
w szczególności w zakresie:

 ■ bezpieczeństwa i higieny pracy;
 ■ bezpieczeństwa pożarowego;
 ■ ratownictwa górniczego;
 ■ gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
 ■ ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców 

obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie;
 ■ zapobiegania szkodom;
 ■ budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

Organy te sprawują ponadto nadzór i kontrolę nad:
 ■ podmiotami zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym;
 ■ podmiotami wykonującymi w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu 

zakładu górniczego;
 ■ wykonywaniem robót geologicznych, o których mowa w art. 86 Pgg;
 ■ szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty 

geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg;
 ■ prowadzeniem działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg.

W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych 
na terenie zakładu górniczego, organy nadzoru górniczego wykonują zadania z zakresu administracji architekto-
niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Organy nadzoru górniczego wypełniają tym samym powierzoną im misję społeczną, określoną jako dążenie 
do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz 
ograniczania uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko, realizując m.in. cele zawarte w „Strategii 
działania urzędów górniczych na lata 2015–2018”.
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W dokumencie tym, w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, przyjęto m.in. następujące 
cele strategiczne:

 ■ zwiększanie skuteczności działalności kontrolnej nadzoru górniczego w celu spadku liczby wypadków 
w górnictwie;

 ■ dążenie do ograniczenia czynników powodujących katastrofy górnicze;
 ■ ograniczanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy;
 ■ utrzymanie sprawności służb ratownictwa górniczego;
 ■ zapewnienie bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych technologii w górnictwie.

1.2. Zakres podmiotowy nadzoru górniczego

Według stanu na 31 grudnia 2016 r., nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 368 zakładów 
górniczych, 20 zakładów prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg oraz 169 zakładów wykonujących 
roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, a także 3 942 oddziały podmiotów wykonujących w zakresie 
swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, łącznie zatrud-
niające 180 213 pracowników. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2016 r., 
z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

Lp. Rodzaj zakładu górniczego/zakładu/innej jednostki Liczba
Zatrudnienie 

[stan na 
31.12.2016 r.]

Wydobycie  
w 2016 r.

1 Podziemne zakłady górnicze:
– wydobywające węgiel kamienny
– węgla kamiennego w likwidacji
– węgla kamiennego w budowie
– wydobywające rudy miedzi
– wydobywające rudy cynku i ołowiu
– wydobywające sól
– wydobywające gips i anhydryt
– wydobywające solankę do celów leczniczych

40
23(1)

9(3)

1
3
1
1
1
1

95 128
79 762

1 012
20

12 275
1 190

756
112

1

70 366,6 tys. t (2)

–
–

33 619,9 tys. t
2 281,6 tys. t
711,2 tys. t (4)

163,4 tys. t
1,6 tys. m3

2 Zakłady prowadzące działalność określoną 
w art. 2 ust. 1 Pgg

20(5) 1 445 –

3 Odkrywkowe zakłady górnicze: 
   wydobywające kopaliny ze złóż objętych 
   własnością górniczą:
– wydobywające węgiel brunatny
– wydobywające pozostałe kopaliny
   wydobywające kopaliny ze złóż objętych 
   prawem własności nieruchomości gruntowej

 7 233

15
11

4

7 218(6)

26 171

6 045
6 001

44

20 126

brak 
całościowych danych

59 576,1 tys. t
brak danych

brak danych

4 Otworowe zakłady górnicze:
– wydobywające ropę naftową i gaz ziemny
– wydobywające sól
– wydobywające siarkę
– wydobywające wody lecznicze, wody termalne i solanki
– wydobywające metan z pokładów węgla
– podziemny magazyn gazu ziemnego
– podziemne składowisko odpadów w likwidacji

95
9(7)

2(8)

1
76

4
2(9)

1

3 260
2 627

91
62

393
15
72

0

1 002,0 + 5,109 mld m3

3 578,1 tys. t
663,4 tys. t

2 700 tys. m3

6 300 tys. m3

–
–

Razem 7 388 126 004

Zakłady wykonujące roboty geologiczne, 
o których mowa w art. 86 Pgg 169 4 038(10)

Oddziały podmiotów wykonujących w zakresie 
swej działalności zawodowej czynności 
powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu

3 942(11) 50 171

OGÓŁEM ZATRUDNIENIE 180 213
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(1) 23 kopalnie wydobywające węgiel kamienny, prowadzące działalność na 34 ruchach (w tym 1 kopalnia w strukturach Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń S.A.).

(2) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
(3) W strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
(4) W tym wydobycie soli w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”.
(5) W tym Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
(6) Zakłady w różnej fazie działalności (prowadzące działalność, eksploatacja kopalin ze złóż nierozpoczęta, eksploatacja wstrzymana  

i zaniechana, w stanie likwidacji i rekultywacji).
(7) W podanej liczbie mieszczą się: 2 zakłady górnicze wydobywające kopaliny na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, 

2 zakłady górnicze funkcjonujące jako Oddziały Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. Oddział w Sanoku  
i Oddział w Zielonej Górze (obejmujące łącznie 54 kopalnie ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz 7 podziemnych magazynów gazu  
ziemnego, w tym 2 – funkcjonujące poza krajowym systemem gazowniczym, w strukturze Oddziału w Zielonej Górze – podziemne 
magazyny gazu ziemnego zaazotowanego), oraz 5 zakładów górniczych funkcjonujących w strukturach innych podmiotów.

(8) W tym 1 w likwidacji; w zakładzie górniczym IKS „Solino” funkcjonują 2 kopalnie, tj. KSiPMRiP „Góra” oraz KS „Mogilno”.
(9) 2 kawernowe podziemne magazyny gazu (KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo w rozbudowie).

(10) Ze względu na specyfikę tej działalności, podmioty wykonujące roboty geologiczne mogą funkcjonować na obsza-
rze właściwości miejscowych kilku urzędów górniczych (zatem faktyczna liczba pracowników może być niższa).

(11) Liczba oddziałów podmiotów może być zawyżona ze względu na powtarzalność realizowanych usług w ramach kilku zakładów gór-
niczych albo zakładów, o których mowa w art. 2 ust. 1 oraz art. 86 Pgg.

1.3. Nadzór górniczy w ujęciu statystycznym

Pracownicy inspekcyjno-techniczni OUG i SUG w 2016 r. wykonali łącznie 21 956 roboczodniówek, w tym 
19 429 w ramach kontroli oraz 2 527 w związku z nadzorowaniem akcji ratowniczych i zwalczaniem nielegalnej 
eksploatacji kopalin ze złóż oraz w zakresie innych czynności.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG wykonali w tym okresie 2 034 roboczodniówki kontrolne w za-
kładach górniczych oraz innych jednostkach i podmiotach podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru 
górniczego oraz 43 roboczodniówki w ramach: rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, usta-
lania stanu faktycznego i przyczyn zdarzeń i wypadków oraz nadzoru nad akcjami ratowniczymi (łącznie 2 077 
roboczodniówek).

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba roboczodniówek wykonanych przez pracowników nadzoru górniczego (OUG, SUG, WUG) w 2016 r. 

Rodzaj zakładu/jednostki Roboczodniówki 
kontrolne

Roboczodniówki 
wynikające z nadzoru 

i inne(1)

Roboczodniówki 
razem

Kopalnie węgla kamiennego 9 146 858 10 004

Pozostałe zakłady górnicze 10 485 1 686 12 171

Inne przedsiębiorstwa(2) 1 688 24 1 712

Ośrodki szkoleniowe 95 0 95

Jednostki ratownictwa górniczego 49 2 51

RAZEM 21 463 2 570 24 033

(1) Roboczodniówki wynikające z: art. 174 Pgg (oględziny miejsc zdarzeń i wypadków, badania przyczyn i okoliczności zdarzeń i wy-
padków), nadzoru nad akcjami ratowniczymi, nielegalnej eksploatacji kopalin ze złóż, innych czynności (np. rekultywacja, szkody 
wyrządzone ruchem zakładu górniczego).

(2) Obejmuje zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg oraz przedsiębiorstwa wykonujące roboty geologiczne, 
o których mowa w art. 86 Pgg.



8

W 2016 r., w związku z zaistniałymi niebezpiecznymi zdarzeniami, wypadkami oraz zgonami naturalnymi, 
dyrektorzy OUG i SUG przeprowadzili i zakończyli:

 ■ 71 badań mających na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń oraz wypadków, 
tj.:
 › 33 badania niebezpiecznych zdarzeń,
 › 11 badań wypadków zbiorowych (w ramach których zaistniały: 3 wypadki śmiertelne, 1 wypadek ciężki 

oraz 36 wypadków lekkich),
 › 10 badań wypadków śmiertelnych,
 › 4 badania wypadków ciężkich,
 › 13 badań innych wypadków;

 ■ 11 badań zgonów naturalnych.

W 2016 r. Prezes WUG zakończył badania powypadkowe mające na celu ustalenie stanu faktycznego i przy-
czyn zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego (5 wypadków śmiertelnych, 15 wypadków ciężkich i 10 wypad-
ków lekkich), zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysło-
wice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach.

Szczegółową statystykę badań przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów na-
turalnych w 2016 r. w poszczególnych urzędach górniczych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba zakończonych przez poszczególne urzędy górnicze w 2016 r. postępowań prowadzonych 
w celu ustalenia przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych

Nazwa urzędu

Badania przyczyn  
i okoliczności 

niebezpiecznych zdarzeń 
oraz wypadków

Badania przyczyn  
i okoliczności 

zgonów naturalnych
Ogółem

OUG w Gdańsku 0 0 0

OUG w Gliwicach 12 2 14

OUG w Katowicach 9 3 12

OUG w Kielcach 1 1 2

OUG w Krakowie 4 0 4

OUG w Krośnie 0 1 1

OUG w Lublinie 2 0 2

OUG w Poznaniu 2 1 3

OUG w Rybniku 4 1 5

OUG w Warszawie 0 0 0

OUG we Wrocławiu 23 1 24

SUG 14 1 15

Razem (OUG + SUG) 71 11 82

Wyższy Urząd Górniczy 1 0 1

Razem (OUG + SUG + WUG) 72 11 83
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2. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2016 r. 
(porównanie od 2012 r.)

2.1. Wypadkowość w górnictwie

W latach 2012–2016 w górnictwie zaistniało ogółem 11 866 wypadków, z czego m.in. 77,1% stanowiły wypad-
ki w kopalniach węgla kamiennego, 16,7% w kopalniach rud miedzi, 2,9% w kopalniach odkrywkowych oraz 1,3% 
w kopalniach otworowych i przedsiębiorstwach wykonujących roboty geologiczne.

W 2016 r. w górnictwie miały miejsce 2 074 wypadki ogółem, w tym 27 wypadków śmiertelnych i 9 wypad-
ków ciężkich. Odnotowano 433 wypadki z udziałem pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej 
działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, tj. o 6,1% mniej niż 
w 2015 r. W kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 326 wypadków z udziałem pracowników podmiotów 
wykonujących w zakresie swej działalności czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, o 18 wypadków 
mniej w porównaniu do 2015 r. (tj. o 5,2%). Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 4 oraz na 
wykresach 1–3.

Tabela 4. Wypadkowość w górnictwie w 2016 r.

Rodzaj górnictwa

Wypadki osób wykonujących 
czynności w ruchu zakładu 

górniczego albo zakładu

Wypadki z udziałem 
pracowników podmiotów 
wykonujących w zakresie 

swej działalności czynności 
powierzone im w ruchu 

zakładu górniczego 
albo zakładu

Ogółem
w tym:

Ogółem
w tym:

śmiertelne ciężkie śmiertelne ciężkie

Górnictwo węgla kamiennego(1),  
w tym: 1 575 10 5 328 1 1

kopalnie węgla kamiennego (KWK) 1 566 10 5 326 1 1

Kopalnie rud miedzi 404 17 2 93 4 0

Kopalnie soli 13 0 0 0 0 0

Kopalnie rud cynku i ołowiu 3 0 1 0 0 0

Pozostałe górnictwo podziemne 8 0 0 1 0 0

Kopalnie węgla brunatnego (KWB) 25 0 0 7 0 0

Górnictwo odkrywkowe  
(z wyłączeniem KWB) 22 0 1 2 0 0

Górnictwo otworowe  
oraz roboty geologiczne 24 0 0 2 0 0

RAZEM 2 074 27 9 433 5 1

(1) Górnictwo węgla kamiennego obejmuje kopalnie węgla kamiennego, zakłady górnicze lub ich części funkcjonujące w ramach Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
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Wykres 2. Liczba wypadków śmiertelnych w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego, kopalniach rud miedzi 
oraz podmiotach, którym powierzono czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu w latach 2012–2016
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Wykres 3. Liczba wypadków ciężkich w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego, kopalniach rud miedzi 
oraz podmiotach, którym powierzono czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu w latach 2012–2016

Wykres 1. Liczba wypadków ogółem w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego, kopalniach rud miedzi  
oraz podmiotach, którym powierzono czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu w latach 2012–2016
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W ciągu ostatnich lat w polskim górnictwie obserwuje się spadkowy trend liczby wypadków ogółem.  
W 2016 r. odnotowano 2 074 wypadki, o 84 (tj. 3,9%) mniej w porównaniu do 2015 r. i aż o 735 (tj. 26,2%) mniej niż  
w roku 2012. Wypadkowość ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2016 r. zmniejszyła się o 7,6% w porównaniu  
z 2015 r. (spadek z 1 695 do 1 566 wypadków) i o 28,7% w porównaniu z rokiem 2012, kiedy to odnotowano 2 196 
wypadków. 

Główne przyczyny wypadków ogółem w 2016 r. w całym górnictwie to:
 ■ potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (28,0%);
 ■ spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych oraz opad skał ze stropu i ociosów (19,7%);
 ■ uderzenie się narzędziami pracy oraz o inne przedmioty (13,9%);
 ■ upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów (11,8%).

W 2016 r. w całym górnictwie zaistniało 27 wypadków śmiertelnych (o 8 wypadków więcej w porównaniu do 
2015 r.) i 9 wypadków ciężkich (o 3 mniej niż w roku poprzednim). Główne przyczyny wypadków śmiertelnych  
i ciężkich w 2016 r. w całym górnictwie to:

 ■ dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsu (tąpnięcia);
 ■ oberwanie się skał ze stropu i ociosów;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń;
 ■ uderzenie przez urządzenia transportu poziomego;
 ■ upadek z wysokości;
 ■ wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych będących w ruchu, bądź przy braku 

zabezpieczenia stanu wyłączenia;
 ■ odprężenie, spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych;
 ■ zawał skał stropowych;
 ■ dynamiczne oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu metanu;
 ■ porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem elektrycznym;
 ■ awaria mechanizmu podnoszenia urządzeń z napędem mechanicznym;
 ■ uderzenie częścią rozerwanego kadłuba krążka linowego;
 ■ uderzenie narzędziami pracy;
 ■ niewłaściwa organizacja pracy;
 ■ ryzykowne zachowanie pracowników i osób dozoru;
 ■ wykonywanie prac pod wpływem alkoholu.

W polskim górnictwie w latach 2012–2016 najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich miało miejsce wśród 
pracowników o stażu pracy od 1 do 10 lat (47,4%) oraz o stażu pracy powyżej 20 lat (30,1%). Szczegółowe dane  
w tym zakresie przedstawiono w poszczególnych częściach tabeli 5.

Tabela 5. Wypadkowość w górnictwie w latach 2012–2016

Rodzaj górnictwa
WYPADKI ŚMIERTELNE

2012 2013 2014 2015 2016
Górnictwo podziemne(1), w tym: 26 17 25 14 27

- kopalnie węgla kamiennego 21 14 20 12 10

- kopalnie rud miedzi 3 3 5 2 17

Górnictwo odkrywkowe 2 4 4 4 0

Górnictwo otworowe oraz roboty geologiczne 0 0 1 1 0

Razem 28 21 30 19 27

Rodzaj górnictwa
WYPADKI CIĘŻKIE

2012 2013 2014 2015 2016
Górnictwo podziemne(1), w tym: 15 13 26 10 8

- kopalnie węgla kamiennego 11 7 22 7 5

- kopalnie rud miedzi 4 3 4 3 2

Górnictwo odkrywkowe 2 2 3 2 1

Górnictwo otworowe oraz roboty geologiczne 1 1 0 0 0

Razem 18 16 29 12 9
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Rodzaj górnictwa
WYPADKI OGÓŁEM

2012 2013 2014 2015 2016
Górnictwo podziemne(1), w tym: 2 695 2 442 2 165 2 066 2 003

- kopalnie węgla kamiennego 2 196 1 908 1 788 1 695 1 566

- kopalnie rud miedzi 444 459 337 333 404

Górnictwo odkrywkowe 88 84 69 58 47

Górnictwo otworowe oraz roboty geologiczne 26 25 40 34 24

Razem 2 809 2 551 2 274 2 158 2 074

(1) Razem z zakładami prowadzącymi działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg

W 2016 r. w kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 10 wypadków śmiertelnych i 5 ciężkich, których 
przyczynami były:

 ■ przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń – 1 wypadek śmiertelny, 2 wypadki ciężkie;
 ■ uderzenie przez urządzenie transportu poziomego – 1 wypadek śmiertelny, 2 wypadki ciężkie;
 ■ wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych będących w ruchu – 1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek 

ciężki;
 ■ dynamiczne oddziaływanie wstrząsu górotworu (tąpnięcie) – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ dociśnięcie stropnicą sekcji obudowy zmechanizowanej do konstrukcji przenośnika ścianowego  

w wyniku zawału – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ dynamiczne oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu metanu – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ upadek z wysokości (wypadek pod wpływem alkoholu) – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ porażenie prądem elektrycznym – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ uderzenie odspojoną bryłą węgla, która wpadła do pola przejścia – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ uderzenie częścią rozerwanego kadłuba krążka linowego – 1 wypadek śmiertelny.

Szczegółowe dane w zakresie wskaźników wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego przedstawiono  
 na wykresie 4 oraz w tabeli 6.

Wykres 4. Wskaźniki wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego  
na 1 mln t wydobytego węgla oraz na 1 000 zatrudnionych w latach 2012–2016
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Tabela 6. Wskaźniki wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego  
oraz w poszczególnych spółkach węglowych w latach 2015–2016

Przedsiębiorca lub 
zakład górniczy

2015 2016

Wypadkowość Wskaźnik wypadków 
śmiertelnych Wypadkowość Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych

śmier-
telna ogółem

na  
1 mln ton 

węgla(1)

na 1 000 
zatru-

dnionych

śmier-
telna ogółem

na  
1 mln ton 

węgla(1)

na 1 000 
zatru-

dnionych

PGG sp. z o.o.(2) 7 630(3) 0,26 0,15(3) 2 504 0,08 0,06

KHW S.A. 3 312 0,28 0,16 2 279 0,21 0,12

JSW S.A. 1 395 0,06 0,03 3 373 0,18 0,10
TAURON 
Wydobycie S.A.(4) 0 84 0,00 0,00 2 125 0,31 0,24

PG „Silesia” sp. z o.o. 0 15 0,00 0,00 1 22 0,56 0,49

LW „Bogdanka” S.A. 0 173 0,00 0,00 0 175 0,00 0,00
Węglokoks Kraj  
sp. z o.o. 0 34 0,00 0,00 0 62 0,00 0,00

Pozostałe KWK 1 52 0,74 0,19 0 26 0,00 0,00

Razem 12 1 695 0,17 0,11 10 1 566 0,14 0,09

(1) Wydobycie według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
(2) Od 1 maja 2016 r. Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. przejęła kopalnie Kompanii Węglowej S.A. wraz z załogą.
(3) Uwzględniono wypadkowość w KWK „Bobrek-Centrum”, KWK „Sośnica-Makoszowy”, KWK „Brzeszcze”, KWK „Piekary” do 31 maja 

2015 r.; zatrudnienie dla tych kopalń przyjęto według stanu na 31 grudnia 2014 r.
(4) W 2016 r. uwzględniono wypadkowość w ZG Brzeszcze.

W kopalniach węgla kamiennego w 2016 r., w porównaniu do 2015 r., największy spadek wypadkowości ogó-
łem zaobserwowano w:

 ■ KWK „Krupiński” – spadek o 43,4% (z 53 do 30 wypadków);
 ■ KWK ROW Ruch Chwałowice – spadek o 41,3% (z 46 do 27 wypadków);
 ■ ZG Eko-Plus – spadek o 40,0% (z 10 do 6 wypadków).

Z kolei największy wzrost wypadkowości w 2016 r., w stosunku do roku 2015, odnotowano w:

 ■ KWK „Silesia” – wzrost o 46,7% (z 15 do 22 wypadków);
 ■ KWK Ruda Ruch Pokój – wzrost o 21,1% (z 38 do 46 wypadków);
 ■ KWK „Bolesław Śmiały” – wzrost o 14,0% (z 43 do 49 wypadków).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych w latach 2012–2016 zarejestrowano  
w LW „Bogdanka” (24,0), natomiast najniższy w KWK „Marcel” (7,1). Wskaźnik ten jest liczony jako średni wskaź-
nik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych w latach 2012–2016.

Na wykresie 5 przedstawiono 5 kopalń, w których wskaźnik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych 
był najwyższy, oraz 5 kopalń, w których wskaźnik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych był najniższy.  
W zestawieniu nie ujęto KWK „Kazimierz-Juliusz” będącej w stanie likwidacji oraz kopalni KWK „Brzeszcze”, 
której część od maja 2015 r. znalazła się w strukturach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (jako KWK „Brzeszcze-
-Wschód”), a od 2016 r. w strukturach TAURON Wydobycie S.A. (jako ZG Brzeszcze).
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W 2016 r. w kopalniach rud miedzi zaistniało 17 wypadków śmiertelnych i 2 ciężkie, których przyczynami 
były:

 ■ dynamiczne oddziaływanie wstrząsu górotworu (tąpnięcie) – 9 wypadków śmiertelnych;
 ■ oberwanie się skał ze stropu i ociosów – 4 wypadki śmiertelne;
 ■ uderzenie przez urządzenia transportu poziomego – 2 wypadki śmiertelne;
 ■ odprężenie – 1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek ciężki;
 ■ awaria mechanizmu podnoszenia urządzeń z napędem mechanicznym – 1 wypadek śmiertelny;
 ■ zawał skał stropowych – 1 wypadek ciężki.

W kopalniach rud miedzi w 2016 r. spadek wypadkowości ogółem, w odniesieniu do roku 2015, odnotowano 
w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, gdzie liczba wypadków zmniejszyła się o 4,7% (ze 106 do 101 wypadków). 
Wzrost wypadkowości w 2016 r. wystąpił z kolei w O/ZG „Rudna”, gdzie liczba wypadków zwiększyła się o 56,3% 
(ze 135 do 211 wypadków).

Średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych w latach 2012–2016 wyniósł odpowied-
nio: 22,5 w O/ZG „Lubin”, 22,3 w O/ZG „Rudna” oraz 17,3 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Szczegółowe dane  
w zakresie wskaźników wypadkowości w górnictwie rud miedzi przedstawiono w tabeli 7 oraz na wykresie 6.

870
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623

223 208 234
101 129

24,0    
21,9    20,7    20,3    19,3    

11,9    11,9    10,5    
8,1    7,1    

 

(1) Do marca 2016 r. wliczono wypadki w KWK „Rydułtowy-Anna”.

Wykres 5. Liczba wypadków ogółem i średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1 000 zatrudnionych 
w latach 2012–2016 w wybranych kopalniach węgla kamiennego

(1)
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Tabela 7. Wskaźniki wypadkowości w poszczególnych zakładach górniczych 
KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2015–2016

Zakład górniczy

2015 2016

Wypadkowość Wskaźnik wypadków 
śmiertelnych Wypadkowość Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych

śmier-
telna ogółem

na 1 mln 
ton rudy 
miedzi

na 1 000 
zatru-

dnionych

śmier-
telna ogółem

na 1 mln 
ton rudy 
miedzi

na 1 000 
zatru-

dnionych

O/ZG „Lubin” 0 92 0,00 0,00 1 92 0,12 0,20

O/ZG „Polkowice- 
-Sieroszowice” 1 106 0,08 0,14 5 101 0,39 0,71

O/ZG „Rudna” 1 135 0,08 0,13 11 211 0,88 1,50

Razem 2 333 0,06 0,10 17 404 0,51 0,88

Wykres 6. Wskaźniki wypadków śmiertelnych na 1 000 zatrudnionych  
oraz na 1 mln t wydobytej rudy miedzi w latach 2012–2016

0,09 0,09 0,15 0,06
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2.2. Zagrożenia w górnictwie podziemnym

2.2.1. Zagrożenia naturalne

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz wystę-
powaniem zagrożeń: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami, zawałami, pożarowego, wodnego, wy-
rzutami gazów i skał oraz klimatycznego.

Najbardziej niebezpieczne w skutkach są zdarzenia spowodowane zagrożeniem metanowym oraz tąpaniami. 
Przebieg tych zdarzeń charakteryzuje się dużą dynamiką występowania danego zjawiska, powodującego niejedno-
krotnie skutki o charakterze katastrofalnym.
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2.2.1.1. Zagrożenie metanowe 

W latach 2012–2016 miało miejsce 19 zdarzeń związanych z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło  
6 górników, 15 doznało ciężkich, a 20 lekkich obrażeń ciała.

Przyczynami zapaleń metanu w 2016 r. były:
 ■ iskry powstałe podczas urabiania zwięzłych skał organem kombajnu ścianowego w strefie uskokowej –  

w dwóch przypadkach: KWK Ruda Ruch Halemba oraz KWK „Krupiński”;
 ■ iskry powstałe podczas urabiania kombajnem chodnikowym skały płonnej skłonnej do iskrzenia 

zapalającego metan – w dwóch przypadkach: ZG Brzeszcze oraz KWK „Murcki-Staszic”;
 ■ pojawienie się otwartego ognia na podszybiu szybu wentylacyjnego na drodze odprowadzanego metanu 

o znacznej objętości z rejonu otamowanych wyrobisk: KWK „Murcki-Staszic” (jeden przypadek). 
W sierpniu 2016 r. zakończyła prace Komisja powołana przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okolicz-

ności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Hol-
dingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła w Mysłowicach w rejonie ściany 560 w pokładzie 
510 III warstwa na poziomie 665 m, w którym poszkodowanych zostało łącznie 30 pracowników (5 wypadków 
śmiertelnych, 15 wypadków ciężkich, 10 wypadków lekkich).

W 2016 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 933,8 mln m3 metanu (metanowość bez-
względna), co oznacza, że średnio w ciągu minuty wydzielało się 1 771,7 m3 tego gazu. W latach 2012–2016 ilość 
wydzielonego metanu w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla (metanowość względna) oscylowała w granicach 
od 10,5 do 13,3 m3 CH4/t.

Średnia efektywność odmetanowania w 2016 r. wyniosła 36,6%, co oznacza wzrost o 0,3% w stosunku do 
2015 r. Średnia efektywność zagospodarowania ujętego metanu w 2016 r. wyniosła 57,0%. W ostatnich trzech 
latach obserwowany jest spadek efektywnego zagospodarowania ujętego metanu – łącznie o 10,8%.

Szczegółowe dane w zakresie zagrożenia metanowego przedstawiono w tabelach 8 i 9.

Tabela 8. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, metanowości względnej, ilości i efektywności ujęcia  
i zagospodarowania metanu oraz wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w latach 2012–2016

Wyszczególnienie
Rok

2012 2013 2014 2015 2016

Metanowość bezwzględna [mln m3 CH4/rok] 828,2 847,8 891,2 933,0 933,8

Ilość ujętego metanu [mln m3 CH4/rok] 266,7 276,6 321,0 339,0 342,1

Efektywność odmetanowania [%](1) 32,2 32,6 36,0 36,3 36,6

Ilość zagospodarowanego metanu [mln m3 CH4/rok] 178,6 187,7 211,4 197,1 195,0

Efektywność zagospodarowania ujętego metanu [%] 67,0 67,8 65,8 58,1 57,0

Wydobycie węgla kamiennego [mln ton] 79,2 76,5 72,5 72,2 70,4

Metanowość względna [m3 CH4/tonę] 10,5 11,1 12,3 12,9 13,3

(1) Wszystkie kopalnie, w tym również te, które nie prowadzą odmetanowania.
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Tabela 9. Metanowość kopalń węgla kamiennego oraz efektywność odmetanowania w 2016 r.

Lp. Zakład górniczy

Metanowość Efek-
tywność 
odmeta-
nowania

Odmetanowanie Wentylacyjna Bezwzględna

[m3 CH4 
/min]

[mln m3 CH4 
/rok]

[m3 CH4 
/min]

[mln m3 CH4 
/rok]

[m3 CH4 
/min]

[mln m3 CH4 
/rok] [%]

1. KWK Ruda

Ruch Bielszowice 6,05 3,19 27,40 14,44 33,45 17,63 18,09
Ruch Halemba 3,57 1,88 26,30 13,86 29,86 15,74 11,94
Ruch Pokój ––– ––– 2,66 1,40 2,66 1,40 –––

2. KWK ROW

Ruch Jankowice 11,95 6,30 37,78 19,91 49,73 26,21 24,04
Ruch Chwałowice 7,29 3,84 18,59 9,80 25,88 13,64 28,15
Ruch Marcel 10,95 5,77 28,38 14,96 39,33 20,73 27,83
Ruch Rydułtowy 16,41 8,65 33,51 17,66 49,92 26,31 32,88

3. KWK „Knurów-Szczygłowice” 54,00 28,46 55,37 29,18 109,37 57,64 49,38

4. KWK „Bolesław Śmiały” ––– ––– 0,23 0,12 0,23 0,12 –––
5. KWK „Sośnica” 15,81 8,33 40,83 21,52 56,64 29,85 27,91
6. KWK „Makoszowy” ––– ––– 0,78 0,41 0,78 0,41 –––

7. ZG Brzeszcze 52,52 27,68 94,91 50,02 147,43 77,70 35,62

8. KWK „Silesia” 34,49 18,18 37,80 19,92 72,29 38,10 47,72
9. KWK „Murcki-Staszic” 27,68 14,59 54,57 28,76 82,25 43,35 33,66

10. KWK „Mysłowice-Wesoła” 42,75 22,53 115,80 61,03 158,55 83,56 26,96
11. KWK „Wujek” 20,68 10,90 22,60 11,91 43,28 22,81 47,79
12. KWK „Wieczorek” ––– ––– 38,95 20,53 38,95 20,53 –––
13. KWK „Budryk” 130,73 68,90 147,09 77,52 277,82 146,42 47,06

14. KWK „Borynia-Zofiówka- 
-Jastrzębie” 60,36 31,81 129,33 68,16 189,68 99,97 31,82

15. KWK „Pniówek” 64,51 34,00 132,74 69,96 197,25 103,96 32,70
16. KWK „Krupiński” 89,31 47,07 52,88 27,87 142,19 74,94 62,81
17. SRK S.A. KWK „Boże Dary” ––– ––– 3,40 1,79 3,40 1,79 –––
18. SRK S.A. KWK „Anna” ––– ––– 3,36 1,77 3,36 1,77 –––

19. SRK S.A. KWK „Brzeszcze-
-Wschód” ––– ––– 17,42 9,18 17,42 9,18 –––

SUMA 649,06 342,08 1 122,65 591,68 1 771,71 933,76 –––

ŚREDNIA 36,63 

W 5 kopalniach węgla kamiennego wskaźnik efektywności odmetanowania był wyższy niż średnia efektyw-
ność odmetanowania wszystkich kopalń prowadzących odmetanowanie. Szczegółowe dane w tym zakresie przed-
stawiono na wykresie 7.
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Wykres 7. Kopalnie węgla kamiennego o wskaźniku efektywności odmetanowania wyższym 
niż średni wskaźnik odmetanowania w 2016 r. w porównaniu z 2015 r.

2.2.1.2. Zagrożenie tąpaniami 

W latach 2012–2016 w polskim górnictwie podziemnym zaistniało 14 zdarzeń związanych z występowaniem 
wstrząsów górotworu, które spowodowały tąpnięcie, w wyniku których zginęło 14 górników, a 75 doznało lekkich 
obrażeń ciała.

W kopalniach węgla kamiennego zaistniało 6 tąpnięć, w których zginęło 4 górników, a 10 doznało lekkich ob-
rażeń ciała, natomiast w kopalniach rud miedzi zaistniało 8 tąpnięć, w których zginęło 10 górników, a 65 doznało 
lekkich obrażeń ciała.

W 2016 r. w kopalniach węgla kamiennego wystąpiło jedno tąpnięcie, w KWK Ruda Ruch Bielszowice, na sku-
tek którego zaistniał wypadek zbiorowy (1 wypadek śmiertelny, 3 wypadki lekkie). Przyczyną tąpnięcia był wstrząs 
o energii 3,0 x 106 J, który zaistniał w rejonie przebudowy upadowej IIz w pokładzie 507, na poziomie 840 m.

W kopalniach rud miedzi w 2016 r. wystąpiły trzy tąpnięcia w O/ZG „Rudna”:
 ■ w wyniku tąpnięcia z 14 września 2016 r., którego przyczyną był samoistny wstrząs górotworu o energii 

2,3 x 107 J, zaistniały w polu XIX/2 oddziału G-12, na poziomie 1160 m, doszło do wypadku zbiorowego 
(1 wypadek śmiertelny, 10 wypadków lekkich);

 ■ w wyniku tąpnięcia z 18 października 2016 r., którego przyczyną był samoistny wstrząs górotworu 
o energii 1,1 x 108 J, zaistniały w polu XIV/3 oddziału G-7, na poziomie 915 m, doszło do wypadku 
zbiorowego (6 wypadków lekkich);

 ■ w wyniku tąpnięcia z 29 listopada 2016 r., którego przyczyną był samoistny wstrząs górotworu o energii 
1 x 108 J, zaistniały w polu XXI/1 oddziału G-23, na poziomie 1130 m, doszło do wypadku zbiorowego  
(8 wypadków śmiertelnych, 21 wypadków lekkich).

W 2016 r. w kopalniach rud miedzi wystąpiło 16 odprężeń górotworu, które spowodowały 1 wypadek śmier-
telny i 11 wypadków lekkich, natomiast w kopalniach węgla kamiennego wystąpiły 3 odprężenia, które spowodo-
wały 11 wypadków lekkich.

Szczegółowe dane w zakresie zagrożenia tąpaniami przedstawiono w tabelach 10 i 11.
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Tabela 10. Zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpnięć 
i wypadków wskutek tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego w latach 2012–2016

Rok Wydobycie(1)

[w mln ton]

Wydobycie z pokładów zagrożonych 
tąpaniami

Wstrząsy ≥ 1x105 J 
[według GIG]

Liczba 
tąpnięć

Wypadki wskutek 
tąpnięć

I–III 
stopień 

zagrożenia 
tąpaniami

[w mln 
ton]

%

III stopień 
zagrożenia 
tąpaniami 

[w mln 
ton]

% liczba ∑ E [GJ] śmiertelne ogółem

2012 78,6 37,6 47,8 12,7 16,2 1 069 1,8 1 1 3

2013 76,5 36,9 48,2 11,8 15,4 1 584 2,1 1 – 5

2014 72,5 36,0 49,7 11,1 15,3 1 766 3,9 1 – –

2015 72,2 37,1 51,5 12,0 16,7 1 548 9,7 2 2 2

2016 70,4 36,9 52,4 8,4 11,9 1 531 1,88 1 1 4

(1) Według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

Tabela 11. Zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpnięć  
i wypadków wskutek tąpnięć w kopalniach rud miedzi w latach 2012–2016

Rok Wydobycie 
[w mln ton]

Wydobycie ze złóż 
zagrożonych tąpaniami Wstrząsy ≥ 1,0 x 105 J Liczba 

tąpnięć

Wypadki wskutek 
tąpnięć

w mln ton % liczba ∑ E [GJ] śmiertelne ogółem

2012 31,7 31,7 100 525 0,94 1 – 3

2013 32,2 32,2 100 531 1,35 1 – 18

2014 32,6 32,6 100 570 0,81 2 1 6

2015 33,2 33,2 100 642 1,22 1 – 2

2016 33,6 33,6 100 665 1,52 3 9 46

2.2.1.3. Zagrożenie pożarowe

W latach 2012–2016 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 49 zdarzeń związanych z występowaniem 
zagrożenia pożarowego, w tym 35 w kopalniach węgla kamiennego, 11 w kopalniach rud miedzi oraz 3 w kopalni 
soli, w wyniku których łącznie 3 górników doznało lekkich obrażeń ciała (liczba ta nie obejmuje poszkodowanych, 
którzy doznali obrażeń w wyniku zapalenia metanu).

W 2016 r. w podziemnych zakładach górniczych zaistniało łącznie 10 pożarów, z czego 8 w kopalniach węgla 
kamiennego (w tym 1 spowodowany zapaleniem metanu, a 7 na skutek samozapalenia się węgla) oraz po 1 w ko-
palni rud miedzi i w kopalni soli.

Ze stref zagrożenia, w latach 2012–2016, wyprowadzono łącznie 1 632 górników, w tym 79 z użyciem aparatów 
ucieczkowych (bez uwzględnienia KWK „Mysłowice-Wesoła” po zapaleniu metanu w dniu 6 października 2014 r.). 
W 2016 r. wyprowadzono z rejonów zagrożonych 166 górników.

Szczegółowe dane dotyczące liczby pożarów endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach węgla kamien-
nego na tle pożarów w podziemnych zakładach górniczych w latach 2012–2016 przedstawiono na wykresie 8,  
a dotyczące pożarów zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych w 2016 r. w tabeli 12.
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Wykres 8. Liczba pożarów endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach węgla kamiennego 
na tle pożarów w podziemnych zakładach górniczych w latach 2012–2016
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Tabela 12. Pożary zaistniałe w podziemnych zakładach górniczych w 2016 r.

Zakład górniczy Typ pożaru

KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba

endogeniczny

KWK „Bielszowice”

KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła

ZG Sobieski (dwa pożary)

ZG Eko-Plus

KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit

KWK Ruda Ruch Halemba(1)

egzogenicznyO/ZG „Rudna”

Kopalnia Soli „Wieliczka”

(1) Pożar związany z zapaleniem metanu.

W latach 2012–2016 na skutek samozapalenia się węgla (pożar endogeniczny) w kopalniach węgla kamienne-
go zaistniało 21 pożarów, najwięcej w wyrobiskach korytarzowych, pozostałe pożary miały miejsce w wyrobiskach 
eksploatacyjnych. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Liczba pożarów endogenicznych w kopalniach węgla kamiennego w latach 2012–2016 
w zależności od miejsca ich powstania 

                                  Rok
                  Rejon 2012 2013 2014 2015 2016 Ogółem

Ściany 1 1 1 4 4 11

Wyrobiska korytarzowe 3 3 0 1 3 10

Razem 4 4 1 5 7 21
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W kopalniach rud miedzi, w latach 2012–2016, najwięcej pożarów zostało wywołanych poprzez przy-
czyny mechaniczne (pożary maszyn samojezdnych oraz wyposażenia technicznego). Szczegółowe dane  
w tym zakresie przedstawiono w tabeli 14.

Tabela 14. Liczba pożarów w kopalniach rud miedzi w latach 2012–2016  
w zależności od przyczyny ich powstania

                             Rok
                  Przyczyna 2012 2013 2014 2015 2016 Ogółem

Elektryczna 0 0 0 0 0 0

Mechaniczna 2 3 1 3 1 10

Zaprószenie ognia 0 1 0 0 0 1

Razem 2 4 1 3 1 11

2.2.1.4. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał 

Na przestrzeni lat 2012–2016 zaistniały 2 wyrzuty gazów i skał: w 2012 r. w KWK „Budryk” oraz w 2015 r. 
w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ,,Polkowice-Sieroszowice”. W wyniku tych zdarzeń nikt nie odniósł obrażeń.

Z inicjatywy Prezesa WUG podjęte zostały działania mające na celu wprowadzenie ujednoliconych i zaktu-
alizowanych „Wytycznych rozpoznania zagrożenia wyrzutami gazów i skał oraz wykonywania robót górniczych  
w warunkach możliwości wystąpienia tego zagrożenia w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.”, obej-
mujących cztery kluczowe sfery bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach występowania zagrożenia gazowe-
go oraz zagrożenia wyrzutami gazów i skał:

 ■ rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń (gazogeodynamicznego i gazowego);
 ■ prowadzenie robót górniczych w warunkach występowania zagrożeń (gazogeodynamicznego i gazowe-

go);
 ■ profilaktyka i zwalczanie zagrożeń;
 ■ zasady postępowania w przypadku wzrostu zagrożenia oraz prowadzenia akcji ratowniczej.

Wytyczne te, w zakresie rozpoznawania zagrożenia wyrzutami gazów i skał, przed wprowadzeniem do sto-
sowania zostały zaopiniowane przez powołaną przez Prezesa WUG Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych 
Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny, a następnie (w kwietniu 2016 r.) 
zostały wprowadzone do stosowania w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. w oparciu o:

 ■ ustalenia organizacyjne Wiceprezesa Zarządu do spraw Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.;
 ■ zarządzenia wewnętrzne kierowników ruchu zakładów górniczych w poszczególnych zakładach 

górniczych wchodzących w skład KGHM Polska Miedź S.A.

2.2.1.5. Zagrożenia zawałami i oberwaniem się skał ze stropu i ociosów 

W latach 2012–2016 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 19 zdarzeń związanych z zagrożeniem 
zawałami, z czego 13 zdarzeń miało miejsce w kopalniach węgla kamiennego. W ich wyniku zginęło 2 górników, 
1 doznał ciężkich obrażeń, a 2 doznało lekkich obrażeń ciała. W wyniku opadu skał ze stropu i ociosów zginęło  
27 górników, a 18 doznało ciężkich obrażeń ciała.

W 2016 r. w podziemnych zakładach górniczych wystąpiło: 
 ■ 6 zawałów skał stropowych w kopalniach węgla kamiennego, gdzie w 5 przypadkach skutki swym 

zasięgiem nie objęły pracowników, a w 1 przypadku zawał objął swym zasięgiem 1 górnika ze skutkiem 
śmiertelnym, tj.:
 › w KWK „Pniówek”, w przekopie N-3 i W-1, na poziomie 705 m, gdzie odpowiednio na odcinkach  

o długości ok. 20 m i 50 m wystąpiły 2 zawały skał stropowych, na skutek nadmiernej korozji obudowy,
 › w KWK „Piast–Ziemowit” Ruch Piast, w wyrobisku „dworzec osobowy 653” na poziomie 650 m, 

gdzie na odcinku 10 m wystąpił zawał skał stropowych, na skutek nadmiernej korozji obudowy,
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 › w KWK „Bobrek–Piekary” Ruch Piekary, w przecince ściany 522 w pokładzie 510 warstwa II 
(środkowa), na poziomie 438 m, gdzie na odcinku ok. 21 m od czoła przodka wystąpił zawał skał 
stropowych, na skutek nieprawidłowego doboru obudowy,

 › w KWK Ruda Ruch Halemba, w przekopie wentylacyjnym z poz. 525 do poz. 830, gdzie na odcinku 
ok. 12 m wystąpił zawał skał stropowych, na skutek nadmiernej korozji obudowy,

 › w KWK „Budryk”, w ścianie Cz-2a, w pokładzie 364/2, na poziomie 1050 m, gdzie na odcinku  
ok. 6 m wystąpił zawał skał stropowych (w tym przypadku dynamiczne oddziaływanie brył skalnych 
spowodowało utratę stabilności obudowy, a przemieszczająca się stropnica zasadnicza sekcji obudowy 
zmechanizowanej docisnęła górnika znajdującego się na trasie przenośnika ścianowego do elementów 
konstrukcji przenośnika ścianowego, co spowodowało wypadek śmiertelny);

 ■ 2 samoistne zawały skał stropowych w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”:
 › w piętrze G5W G oddziału G-32, na poziomie 600 m, gdzie wystąpił samoistny zawał skał stropowych, 

w wyniku którego operator ładowarki uległ wypadkowi lekkiemu,
 › w piętrze F-4 oddziału G-62, na poziomie 1100 m, gdzie wystąpił samoistny zawał skał stropowych, 

w wyniku którego operator ładowarki uległ wypadkowi lekkiemu;
 ■ 5 wypadków śmiertelnych związanych z opadem skał ze stropu i ociosów:

 › 1 wypadek w czynnej ścianie w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów (opad skał z ociosu 
ściany – przemieszczająca się bryła węgla o dużym nachyleniu podłużnym wzdłuż trasy przenośnika 
ścianowego wpadła do pola przejścia dla załogi),

 › 1 wypadek w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” (samoistny opad skał z przystropowej części 
ociosu),

 › 3 wypadki w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” (opad płyty skalnej ze 
stropu).

Sumaryczne dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Zestawienie zawałów oraz wypadków śmiertelnych spowodowanych zawałami 
albo opadem skał ze stropu lub z ociosów w podziemnych zakładach górniczych

Rok Liczba zawałów
Wypadki śmiertelne 

i ciężkie spowodowane 
zawałami

Wypadki spowodowane opadem skał ze stropu  
lub z ociosów

Śmiertelne Ciężkie Ogółem

2012 4 1 wypadek śmiertelny 10 6 326

2013 1 – 4 5 280

2014 3 – 5 4 226

2015 3 – 3 3 200

2016 8 1 wypadek śmiertelny,  
1 wypadek ciężki 5 0 225

Przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w omawianym zakresie, w latach 2012–2016, było uderzenie 
górników opadającymi ze stropu bryłami węgla, skalnymi lub solnymi w następstwie:

 ■ przebywania pod niezabezpieczonym stropem;
 ■ wykonywania prac pod niezabezpieczonym stropem;
 ■ tolerowania przez osoby dozoru ruchu wykonywania prac związanych z rabowaniem chodnika, pomimo 

braku pełnego zawału w części już zlikwidowanej;
 ■ niedostatecznego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez osoby dozoru ruchu;
 ■ niezachowania należytej ostrożności przez poszkodowanych;
 ■ braku pełnej obrywki brył skalnych w stropie wyrobiska;
 ■ braku właściwej oceny zagrożenia oberwania się skał ze stropu lub ociosów.
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2.2.1.6. Zagrożenie klimatyczne 

W 2016 r. w 13 podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz w 3 zakładach 
górniczych wydobywających rudy miedzi, w wielu wyrobiskach temperatura powietrza zmierzona termometrem 
suchym była większa niż 28°C lub intensywność chłodzenia była mniejsza niż 11 KW (katastopni wilgotnych).

W kopalniach węgla kamiennego w 2016 r. przekroczenie tej temperatury zanotowano w 353 wyrobiskach. 
Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 6 000 pracow-
ników. W kopalniach rud miedzi (w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej) w 2016 r. przekroczenie 
tej temperatury stwierdzono w 143 wyrobiskach i rejonach, w których zatrudniano 6 415 pracowników.

Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach polega na coraz powszechniejszym 
stosowaniu centralnych lub lokalnych urządzeń chłodniczych. W 4 kopalniach węgla kamiennego stosuje się cen-
tralną klimatyzację, a w 11 klimatyzację grupową.

Na koniec 2016 r. w kopalniach węgla kamiennego było około 280 urządzeń chłodniczych klimatyzacji indy-
widualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej.

W dwóch kopalniach rud miedzi stosowano centralną klimatyzację.

Ponadto w 2016 r.:
 ■ w O/ZG „Lubin” pracowało 61 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym:

 › 46 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 15 posiadało klimatyzację nawiewną (kabina otwarta);

 ■ w O/ZG „Rudna” pracowały 284 samojezdne maszyny górnicze z klimatyzacją, w tym:
 › 202 posiadały klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 82 posiadały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta);

 ■ w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pracowało 237 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją,  
w tym:
 › 212 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 32 posiadały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta).

2.2.1.7. Zagrożenie wodne 

W latach 2012–2016 w górnictwie podziemnym miało miejsce jedno niebezpieczne zdarzenie związane z za-
grożeniem wodnym – w 2013 r. w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, gdzie na skutek wdarcia się wody 
do wyrobiska zaistniał wypadek zbiorowy (1 wypadek śmiertelny i 6 wypadków lekkich).

2.2.1.8. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 

W latach 2012–2016 nie zaistniały zdarzenia w związku z wybuchem pyłu węglowego.

Ostatnie zdarzenie miało miejsce w 2008 r. w KWK „Mysłowice-Wesoła”, gdzie nastąpił wybuch pyłu wę-
glowego w wyniku samozapalenia się węgla oraz zapalenia i wybuchu metanu w otamowanej części chodnika  
IX wsch., w pokładzie 510, na poziomie 665 m.

W ramach prowadzonych w 2016 r. kontroli zakładów górniczych sprawdzany był stan zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego, w szczególności przez kontrolę stanu zabezpieczenia miejsc możliwego zapoczątkowania wybu-
chu pyłu węglowego, tj. kontrolę:

 ■ pobierania prób pyłu kopalnianego do badań laboratoryjnych w celu określenia ilości części niepalnych 
i wody przemijającej w próbach;

 ■ stanu zapór przeciwwybuchowych;
 ■ stosowania i sprawności urządzeń zraszających w maszynach urabiających oraz na drogach odstawy 

urobku;
 ■ stosowania środków chemicznych powodujących zmniejszanie napięcia powierzchniowego wody 

stosowanej w systemach zraszających.
Pracownicy WUG propagowali wprowadzanie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych mecha-

nicznych urządzeń do opylania wyrobisk pyłem kamiennym. W podziemnych zakładach górniczych wydobywa-
jących węgiel kamienny w 2016 r. stosowano łącznie 241 takich urządzeń.



24

2.2.2. Zagrożenia techniczne od maszyn i urządzeń

Nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń w górnictwie przyczyniła 
się do tego, iż w latach 2012–2016 w związku z zagrożeniem technicznym zaistniało łącznie 65 wypadków śmier-
telnych i ciężkich, co stanowi 31,1% wszystkich zaistniałych w tym okresie wypadków śmiertelnych i ciężkich  
w górnictwie podziemnym. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykresie 9.
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Wykres 9. Liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w podziemnych zakładach górniczych, 
związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń w latach 2012–2016

W 2016 r. w podziemnych zakładach górniczych miało miejsce 7 wypadków śmiertelnych (z czego 4 w kopal-
niach węgla kamiennego i 3 w kopalniach rud miedzi) oraz 5 wypadków ciężkich (w kopalniach węgla kamienne-
go) będących następstwem niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń. Przyczynami tych wypadków było:

 ■ wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych będących w ruchu;
 ■ przebywanie pracowników na drogach transportu;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń.

W górnictwie podziemnym w 2016 r. zaistniało 69 wypadków ogółem, spowodowanych niewłaściwą eks-
ploatacją maszyn i urządzeń (3,4% wszystkich zaistniałych wypadków w górnictwie podziemnym). Przyczyną 
większości wypadków było: uderzenie przez urządzenia transportu poziomego (15 wypadków) oraz przebywanie 
w zasięgu pracy maszyn i urządzeń (20 wypadków). Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Wypadki zaistniałe w 2016 r., których przyczyną była niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń 
w podziemnych zakładach górniczych

Okoliczności wypadków Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie

Wypadki związane 
z transportem koleją podziemną ZG Janina KWK „Knurów-Szczygłowice”

Wypadki przy robotach 
pomocniczych i remontowych KWK „Knurów-Szczygłowice” ZG Sobieski

Wypadki związane z wykonywaniem 
prac przy przenośnikach taśmowych 
i zgrzebłowych będących w ruchu

KWK „Silesia”
KWK „Silesia” 
LW „Bogdanka” 
KWK „Bolesław Śmiały”

Wypadki związane z eksploatacją 
pojazdów i maszyn samojezdnych

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” 
                    (dwa wypadki) 

O/ZG „Rudna”
–

Pozostałe wypadki związane 
z transportem KWK Ruda Ruch Bielszowice –

W 2016 r. zaistniał jeden wypadek śmiertelny związany z porażeniem energią elektryczną w ZG Brzeszcze.
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2.2.3. Awarie 

W latach 2012–2016 w górnictwie podziemnym miało miejsce 46 awarii, z czego 39 wystąpiło w kopalniach 
węgla kamiennego, co stanowi 85% wszystkich awarii. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykre-
sie 10.
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Wykres 10. Liczba awarii w podziemnych zakładach górniczych w latach 2012–2016

W 2016 r. w górnictwie podziemnym miało miejsce 15 awarii, z czego wszystkie wystąpiły w kopalniach węgla 
kamiennego, w tym:

 ■ 13 awarii zasilania w energię elektryczną;
 ■ 2 awarie górniczego wyciągu szybowego.

Żadna z awarii nie spowodowała wypadku, a jedynie w większości przypadków doszło do wstrzymania ruchu 
zakładu górniczego.

2.2.4. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków strzałowych 

W latach 2012–2015 zaistniało 11 zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w wyniku któ-
rych zginął 1 górnik, 1 doznał ciężkich, a 12 pracowników doznało lekkich obrażeń ciała. W okresie tym w ko-
palniach węgla kamiennego miało miejsce 6 tego rodzaju zdarzeń, a 5 zdarzeń miało miejsce w kopalniach rud 
miedzi.

W 2016 r. w górnictwie podziemnym nie odnotowano wypadków i zdarzeń związanych z używaniem środ-
ków strzałowych.

2.2.5. Inne zagrożenia 

Zagrożenie siarkowodorowe występuje w dwóch kopalniach rud miedzi wchodzących w skład KGHM Polska 
Miedź S.A. tj.: O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” oraz O/ZG „Rudna”. Głównymi miejscami występowania natural-
nych związków chemicznych, w tym siarkowodoru, są rejony, w których stwierdza się zmniejszenie miąższości skał 
węglanowych do 10 m oraz gdy nad anhydrytami występuje złoże soli. Wymienione miejsca aktualnie stwierdzane 
są w oddziałach górniczych zlokalizowanych w rejonie szybów SG-1 i SG-2 obszaru górniczego „Sieroszowice”. 
Podstawą stosowanej profilaktyki gazowej jest rozpoznanie geologiczne prowadzone w oparciu o prognozę regio-
nalną. Rozpoznanie zagrożenia gazowego oraz prowadzenie robót górniczych w warunkach możliwości wystąpie-
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nia zagrożenia gazowego i zjawisk gazogeodynamicznych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. jest 
realizowane na podstawie „Wytycznych prowadzenia robót górniczych przy występowaniu zagrożeń gazowych 
oraz wyrzutami gazów i skał w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.” z kwietnia 2016 r. W ramach prowadzonych 
działań w wyznaczonych rejonach wyposażono załogę w środki ochrony indywidualnej (półmaski oddechowe  
z pochłaniaczami par i gazów organicznych oraz gogle gazoszczelne) oraz wprowadzono obowiązek wykonywania 
pomiarów stężenia H2S podręcznymi analizatorami gazów. Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pro-
wadzenia robót górniczych jest ograniczenie strefy rozprzestrzeniania się niebezpiecznych gazów poprzez wydzie-
lanie tuneli wentylacyjnych, odprowadzających powietrze, o podwyższonych stężeniach siarkowodoru i innych 
szkodliwych gazów, bezpośrednio do szybu wentylacyjnego.

2.3. Zagrożenia w górnictwie odkrywkowym

W górnictwie odkrywkowym występują zagrożenia naturalne i techniczne. Do zagrożeń naturalnych zalicza 
się m.in. zagrożenia: osuwiskowe, obrywaniem się skał, wodne, sejsmiczne, gazowe oraz pożarowe.

Do zagrożeń technicznych zaliczane są zagrożenia związane z prowadzeniem robót strzałowych oraz ruchem 
maszyn i urządzeń.

W górnictwie odkrywkowym w latach 2012–2016 miało miejsce 14 wypadków śmiertelnych i 10 wypadków 
ciężkich. W 2016 r. w odkrywkowych zakładach górniczych nie było wypadku śmiertelnego. Zaistniał 1 wypadek 
ciężki w Borowskich Kopalniach Granitu. Szczegółowe dane dotyczące wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem 
w górnictwie odkrywkowym w latach 2012–2016 przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem w górnictwie odkrywkowym w latach 2012–2016

2

4 4 4

0

2 2

3

2

1

88
84

69

58

47

2012 2013 2014 2015 2016

W latach 2012–2016 przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie odkrywkowym były:

 ■ naruszenie zasad bezpiecznego wykonywania pracy;
 ■ wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych będących w ruchu;
 ■ samowolna próba udrożnienia zablokowanego zasypu za pomocą płaskownika;
 ■ prowadzenie prac pod wpływem alkoholu;
 ■ niewłaściwe prowadzenie i zła organizacja prac remontowych;
 ■ przebywanie pracownika w rejonie trasy przejazdu samochodu technologicznego;
 ■ samowolne podjęcie obsługi, bez wymaganych uprawnień;
 ■ brak właściwego nadzoru nad wykonywaniem prac wiertniczo-strzałowych;
 ■ poruszanie się poza trasą oznakowaną jako dojście do miejsc i stanowisk pracy.
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2.3.1. Zagrożenia naturalne 

2.3.1.1. Zagrożenia osuwiskowe i związane z oberwaniem się skał

W latach 2012–2016 zaistniały 4 zdarzenia związane z zagrożeniem osuwiskowym i obrywaniem się skał,  
w wyniku których zginął 1 górnik, a 1 doznał ciężkich obrażeń ciała.

W 2016 r. w górnictwie odkrywkowym wystąpiło jedno zdarzenie związane z zagrożeniem osuwiskowym.  
W KWB „Turów” 26 września 2016 r. doszło do zapoczątkowania procesu osuwiskowego na zwałowisku wewnętrz-
nym, w wyniku którego nastąpiło osunięcie się mas ziemnych w jego centralnej części. Osuwisko objęło obszar  
o powierzchni ok. 6 km2, a masy ziemne przemieszczały się w sposób ciągły, powodując przesunięcie czoła zwa-
łowiska o ok. 400 m. Deformacje doprowadziły do zniszczenia ciągów przenośników taśmowych poszczególnych 
poziomów zwałowych, uniemożliwiając dalsze prowadzenie robót zwałowych. W rejonie objętym osuwiskiem 
pozostała zwałowarka Z-47, która uległa przemieszczeniu o ok. 200 m w poziomie i ok. 40 m w pionie.

Próby wyprowadzenia tej maszyny na stabilną część zwałowiska zakończyły się niepowodzeniem. W dniu  
28 września 2016 r. ze strefy zagrożenia wycofano załogę zwałowarki i kontynuowano jedynie prace zabezpieczają-
ce, polegające na odciążaniu osuwiska powyżej maszyny poprzez usuwanie mas zwałowych. Pozostałe zwałowarki 
pracujące na zwałowisku zostały wycofane z zagrożonego rejonu. W obrębie przeciwległego zbocza eksploatacyj-
nego, przemieszczający się jęzor osuwiska doprowadził do zniszczenia dolnych łączników mostów przejezdnych 
pochylni transportowych.

2.3.1.2. Zagrożenie sejsmiczne

W 2016 r. wystąpił jeden wysokoenergetyczny wstrząs sejsmiczny w KWB „Bełchatów” o energii powyżej  
108 J, tj. E = 1,71 x 108 J.

W latach 2012–2016 w górnictwie odkrywkowym zarejestrowano ogółem 54 wstrząsy sejsmiczne o energii 
poniżej 108 J i 3 o energii powyżej 108 J, które nie spowodowały zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, ruchu zakładu 
górniczego oraz uszkodzeń maszyn i urządzeń.

2.3.1.3. Zagrożenie wodne

Na przestrzeni lat 2012–2016 nie zaistniało żadne zdarzenie związane z zagrożeniem wodnym w górnictwie 
odkrywkowym.

2.3.1.4. Zagrożenie pożarami i gazowe

W latach 2012–2016 miało miejsce 9 zdarzeń związanych z zagrożeniem pożarowym w górnictwie odkryw-
kowym.

W 2016 r. w Zakładzie Górniczym PAK KWB Konin S.A. Odkrywka Jóźwin miał miejsce pożar przenośnika 
węglowego W-09. Około godz. 2226 obsługa koparki węglowej RS-560 zauważyła w odległości ok. 270 m ogień  
i wydobywające się dymy z rejonu, znajdującego się w postoju, przenośnika W-09. Spaleniu uległa taśma na długo-
ści ok. 60 m i okablowanie na odcinku ok. 120 m. Prawdopodobnie doszło do zatarcia jednego lub kilku krążników 
dolnych przenośnika węglowego W-09, co doprowadziło do powstania wysokiej temperatury i zapalenia dolnej 
taśmy przenośnika.

W latach 2012–2016 nie wystąpiły zdarzenia związane z zagrożeniem gazowym.

2.3.2. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków strzałowych

W latach 2012–2016 w górnictwie odkrywkowym zaistniały 4 zdarzenia związane ze stosowaniem środków 
strzałowych, w wyniku których jeden górnik doznał ciężkich obrażeń ciała.

W 2016 r. wystąpiły 2 zdarzenia, tj. rozrzut odłamków skalnych poza ustaloną granicę strefy rozrzutu (Kopal-
nia „Łagów IV” oraz Kopalnia Granitu „Chwałków I”). W wyniku tych zdarzeń nie było osób poszkodowanych.
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Zestawienie zdarzeń zaistniałych w latach 2012–2016 w górnictwie odkrywkowym w związku z zagrożeniami 
występującymi przy prowadzeniu robót strzałowych przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Zdarzenia zaistniałe w latach 2012–2016 w górnictwie odkrywkowym  
w związku z zagrożeniami występującymi przy prowadzeniu robót strzałowych

Rok Zakład górniczy (kopalnia) Wypadki Uwagi

2012 (brak) – –

2013 ZG PP-U „Czernica-Granit” 1 ciężki detonacja niewypału

2014 Odkrywkowa Kopalnia Piaskowca  
w Barwałdzie Dolnym – zwiększony rozrzut odłamków skalnych

2015 (brak) – –

2016 „Łagów IV”, „Chwałków I” – zwiększony rozrzut odłamków skalnych

2.3.3. Zagrożenia techniczne od maszyn i urządzeń oraz awarie

W latach 2012–2016 w związku z zagrożeniem technicznym w górnictwie odkrywkowym zaistniało łącznie  
8 wypadków śmiertelnych i 5 ciężkich, co stanowi 54,2 % wszystkich zaistniałych w tym okresie wypadków śmier-
telnych i ciężkich w tym rodzaju górnictwa.

W górnictwie odkrywkowym w 2016 r. nie zaistniał wypadek śmiertelny i ciężki z przyczyn technicznych oraz 
nie wystąpiła awaria.

2.4. Zagrożenia w górnictwie otworowym oraz wiertnictwie

Do zagrożeń naturalnych występujących w górnictwie otworowym i wiertnictwie zalicza się: zagrożenie erup-
cyjne i siarkowodorowe. Ponadto występują również inne zagrożenia, jak: pożarowe, wybuchem, związane ze sto-
sowaniem środków strzałowych i materiałów promieniotwórczych, atmosferą niezdatną do oddychania, zapa-
dliskami, emisją i migracją węglowodorów, związane z podziemnym magazynowaniem substancji, eksploatacją 
węglowodorów na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Występują również awarie wiertnicze i związane 
z używaniem maszyn oraz urządzeń energomechanicznych.

W górnictwie otworowym oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, w latach 2012–2016, miały 
miejsce 2 wypadki śmiertelne oraz 2 wypadki ciężkie. W 2016 r. nie zaistniał w tym rodzaju górnictwa wypadek 
śmiertelny albo ciężki. Szczegółowe dane w omawianym zakresie przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12. Liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem w górnictwie otworowym  
oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne w latach 2012–2016 
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Przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich w latach 2012–2016 w górnictwie otworowym i wiertnictwie 
były:

 ■ wykonywanie pracy w atmosferze niezdatnej do oddychania;
 ■ tolerowanie wykonywania pracy niezgodnie z instrukcjami ruchowymi i zakresem czynności;
 ■ nieprawidłowości w doborze maszyn i urządzeń do występujących zagrożeń;
 ■ tolerowanie nieprawidłowości w zakresie kontroli maszyn i urządzeń;
 ■ niezachowanie koncentracji przy wykonywaniu pracy;
 ■ niedostateczny nadzór nad wykonywanymi pracami przez osoby dozoru ruchu zakładu.

2.4.1. Zagrożenie siarkowodorowe oraz erupcyjne

Zagrożenie siarkowodorowe, rozumiane jako możliwość wypływu siarkowodoru z wierconego otworu  
(w trakcie erupcji otwartej), w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego występuje w szczególności na obszarze 
Monokliny Przedsudeckiej oraz Niżu Polskiego w czasie przewiercania utworów permu, a przede wszystkim dolo-
mitu głównego. Spękane złoża dolomitu zawierają płyn złożowy, w którym stężenie H2S dochodzi do 18%. W mia-
rę postępu eksploatacji i spadków gradientu ciśnienia złożowego zagrożenie to ulega sukcesywnemu zmniejszaniu.

Zagrożenie erupcyjne jest rozumiane jako możliwość niekontrolowanego przypływu płynu złożowego do 
otworu wiertniczego, spowodowanego naruszeniem równowagi pomiędzy ciśnieniem złożowym a ciśnieniem hy-
drostatycznym (dennym) słupa płuczki wiertniczej. W 2016 r. nie zanotowano tego typu zjawisk.

W latach 2012–2016 miały miejsce 3 erupcje wstępne węglowodorów, w tym 2 z siarkowodorem, spowodo-
wane przypływem płynu złożowego do otworu, bez jego wypływu na powierzchnię, w związku z naruszeniem 
równowagi hydrostatycznej pomiędzy ciśnieniem złożowym a ciśnieniem dennym, w:

 ■ 2012 r. w otworze Kutno-2 (przedsiębiorca: Fx Energy Poland sp. z o.o., wykonawca: Poszukiwania Nafty 
i Gazu Nafta sp. z o.o.);

 ■ 2013 r. w otworze Lisewo-2K (przedsiębiorca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 
wykonawca: Exalo Drilling S.A. Centrum Piła), z siarkowodorem;

 ■ 2014 r. w otworze Rokietnica-4 (przedsiębiorca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 
wykonawca: Exalo Drilling S.A. Centrum Piła), z siarkowodorem.

Szczegółowe dane dotyczące erupcji w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 1990–2016 przedsta-
wiono na wykresie 13. 
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Wykres 13. Liczba erupcji w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 1990–2016
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2.4.2. Zagrożenie pożarowe i zagrożenie wybuchem

Zagrożenie pożarowe występuje w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego oraz w trakcie dowiercania 
i przewiercania złóż węglowodorów tam, gdzie w wyniku stosowanej techniki i technologii wykonywania prac 
istnieje możliwość zapalenia się zmagazynowanych oraz nagromadzonych substancji łatwopalnych, w tym ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

W 2014 r. miał miejsce pożar w PMGZ Husów, w komorze transformatorowej, podczas próbnego rozruchu 
nowej sprężarki wirowej. Przyczyną pożaru było uszkodzenie izolacji uzwojenia transformatora suchego.

W 2015 r. doszło do zapalenia się pozostałości węglowodorów (pożar endogeniczny) w zbiorniku magazyno-
wym kondensatu węglowodorów o pojemności V – 100 m3, podczas jego czyszczenia, w Ośrodku Produkcyjnym 
Cychry – KRNiGZ „Zielin”.

W 2016 r. w zakładzie wykonującym roboty geologiczne Exalo Drilling S.A., podczas prac rekonstrukcyj-
nych polegających na wymianie płynu w otworze Załazie-3, zaistniał zapłon (wybuch) i pożar węglowodorów,  
w zbiorniku o pojemności 16 m3, ustawionym obok obiegu płuczkowego, oraz wypadek lekkiego poparzenia kie-
rownika wiertni. Poszkodowany samodzielnie opuścił strefę zagrożenia, ugasił palącą się na nim odzież ochronną, 
po czym podjął działania ratownicze. Pożar ugaszono z pomocą wezwanych jednostek straży pożarnej (w czasie  
ok. 1 godz.), a przybyła na miejsce wypadku załoga pogotowia ratunkowego udzieliła pomocy i przewiozła poszko-
dowanego na Oddział Chirurgii Szpitala w Przemyślu. W trakcie pożaru uszkodzeniu uległy elementy urządzeń 
znajdujących się w pobliżu zbiornika. Nie stwierdzono uszkodzeń elementów ruchowych urządzenia wiertniczego 
oraz głowicy eksploatacyjnej. Prawdopodobną przyczyną pożaru i wypadku był zapłon lotnych frakcji węglowo-
dorów od pracującego agregatu cementacyjnego CA-320, znajdującego się w pobliżu zbiornika.

W związku z zaistniałym pożarem i wypadkiem lekkim stwierdzono:
 ■ brak ujęcia w projekcie technicznym wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną robotą;
 ■ niewłaściwe określenie stref zagrożenia wybuchem oraz stref pożarowych;
 ■ niedostosowanie maszyn i urządzeń do zagrożeń, w których mają być użytkowane.

Najwięcej pożarów miało miejsce w latach 90-tych XX w., natomiast od roku 2012 do roku 2016 zostały zgło-
szone trzy pożary.

Szczegółowe dane dotyczące pożarów w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 1990–2016 przedsta-
wiono na wykresie 14. 

Wykres 14. Liczba pożarów w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 1990–2016
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2.4.3. Awarie

W latach 2012–2016 w górnictwie otworowym i wiertnictwie zaistniało 9 awarii, którymi były:
 ■ w 2012 r.:

 › pęknięcie wrzeciona głowicy płuczkowej,
 › wypływ oleju solarowego,
 › erupcja wstępna;

 ■ w 2013 r.:
 › pęknięcie rurociągów tłocznych wody złożowej,
 › pęknięcie rurociągów tłocznych składowanych substancji,
 › pęknięcie nieużywanego zaślepionego króćca;

 ■ w 2015 r.:
 › uderzenie wielokrążkiem ruchomym w zderzak drewniany zabezpieczający koronę masztu urządze-

nia,
 › przychwycenie i urwanie sondy geofizycznej ze źródłem promieniotwórczym izotopu cezu (137 Cs); 

sondę wyciągnięto podczas instrumentacji;
 ■ w 2016 r.: wyciek na powierzchni terenu płynu złożowego zawierającego zasiarczony gaz ziemny, ropę 

naftową i wodę złożową.
W przypadku awarii zaistniałej w 2016 r. wyciek był spowodowany stwierdzoną nieszczelnością na odcinku 

rurociągu kopalnianego, Ø 88,9 x 5 mm, pomiędzy odwiertem Buszewo-7 a „Ośrodkiem Grupowym Buszewo” 
Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”. W odległości ok. 100 m od rejonu wycieku stwierdzono stęże-
nie siarkowodoru w ilości 200 ppm. Po ustaleniu miejsca nieszczelności podjęto działania w celu likwidacji awarii 
i usunięcia skażenia terenu.

W 2014 r. nie odnotowano żadnych awarii w górnictwie otworowym i wiertnictwie.

3. Wpływ działalności górniczej na bezpieczeństwo powszechne 

3.1. Zagrożenia szkodami spowodowanymi ruchem zakładu górniczego

Prowadzona przez przedsiębiorców górniczych eksploatacja kopalin za złóż, w szczególności metodą pod-
ziemną, zaznacza się zmianami zachodzącymi na powierzchni terenu oraz w usytuowanych na niej obiektach 
budowlanych. Wpływy eksploatacyjne przyjmują postać deformacji ciągłych, deformacji nieciągłych oraz oddzia-
ływań dynamicznych w wyniku wstrząsów górotworu.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2016 ochrona powierzchni była jednym z priorytetów dla 
działalności nadzoru górniczego. Po przeprowadzeniu analizy merytorycznej wytypowano rejony o najbardziej 
szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię, które objęto szczególnym nadzorem:

 ■ Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” sp. z o.o. – rejon gminy Goczałkowice-Zdrój objęty wpływami 
eksploatacji węgla kamiennego w pokładzie 325/1;

 ■ Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy – rejon miasta Rydułtowy objęty 
wstrząsami wysokoenergetycznymi;

 ■ Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice – rejon poddany wpływom 
statycznym eksploatacji pokładu 505;

 ■ Węglokoks Kraj sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” – rejon filara ochronnego dzielnicy Miechowice oraz 
dzielnicy Karb w Bytomiu;

 ■ LW „Bogdanka” S.A. – przestrzeń w granicach obszaru górniczego „Puchaczów V” oraz rejon estakady 
odstawy urobku z szybu 2.1;

 ■ KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” – filar miasta Lubina;
 ■ TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina – rejon poddany oddziaływaniu wstrząsów wysokoenergetycznych 

związanych z eksploatacją pokładu 207;
 ■ Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Marcel – rejon Rybnika Niedobczyc, 

znajdujący się w zasięgu wstrząsów wysokoenergetycznych, spowodowanych eksploatacją pokładów 
712/1-2 i 713/1.
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Szczególny nacisk położono na zgodność prognoz wpływów eksploatacji górniczej, tak w zakresie wpływów 
statycznych, jak i dynamicznych, z rzeczywistymi wielkościami uzyskiwanymi w trakcie pomiarów geodezyjnych 
na liniach obserwacyjnych i punktach rozproszonych oraz monitoringu sejsmicznego. W 2016 r. nie stwierdzono 
przekroczeń wartości wskaźników deformacji założonych w prognozach opracowanych dla obowiązujących pla-
nów ruchu zakładów górniczych.

Nadzór górniczy prowadzi wieloletni monitoring działalności górniczej w granicach filarów ochronnych oraz 
pod terenami chronionymi z uwagi na ich szczególny charakter. Corocznie opracowywane są raporty ujmujące 
kierunki zmian w zakresie wydobycia węgla kamiennego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu. Z danych zawartych  
w opracowywanych raportach wynika, iż wydobycie z filarów ochronnych z zastosowaniem podsadzki hydraulicz-
nej od wielu lat systematycznie maleje.

3.2. Zagrożenia w zlikwidowanych zakładach górniczych prowadzących 
działalność turystyczną, leczniczą i rekreacyjną

W związku z objęciem przepisami Pgg tras turystycznych wytyczonych w starych wyrobiskach górniczych,  
w 2016 r. przeprowadzono czynności inspekcyjno-techniczne w następujących obiektach: Kopalnia Złota „Aure-
lia” w Złotoryi, Kopalnia Węgla Nowa Ruda, Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Kopalnia Soli „Bochnia” i Zabytkowa 
Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. W trakcie tych czynności omawiano z przedstawicielami pod-
miotów zarządzających tymi trasami wymagania związane z dostosowaniem prowadzenia działalności do prze-
pisów Pgg, w tym zwracano uwagę na konieczność zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, 
sporządzenia odpowiednich dokumentów i zatrudnienia osób z odpowiednimi kwalifikacjami.

3.3. Katastrofy budowlane

W 2016 r., w obrębie właściwości rzeczowej organów nadzoru górniczego, miała miejsce jedna katastrofa bu-
dowlana. W dniu 27 lipca ubiegłego roku, w wyniku wybuchu metanu w wyrobiskach górniczych zniszczeniu uległ 
dach budynku nadszybia szybu „Zygmunt” w Katowicach-Kostuchnie, należącego do Katowickiego Holdingu Wę-
glowego S.A. KWK „Murcki-Staszic”. Przyczyny i okoliczności katastrofy były badane przez komisję powołaną 
przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Po zakończeniu prac komisji, decyzją organu nadzoru gór-
niczego nakazano odbudowę dachu budynku. Ten sam wybuch metanu spowodował także poważne uszkodzenia 
(awarie) innych obiektów przyszybowych: budynku maszyny wyciągowej, szybowej wieży wyciągowej i obiektów 
budowlanych stacji wentylatorów głównych. Po wykonaniu stosownych ekspertyz nakazano naprawę tych obiek-
tów.

Wystąpiła również awaria fragmentu sieci elektroenergetycznej Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział 
KWK ROW Ruch Marcel. Prawdopodobnie na skutek wyładowań atmosferycznych doszło do zerwania linki no-
śnej kabla oraz złamania jednego słupa żelbetowego sieci. Nakazano dokonać oceny uszkodzeń i naprawić linię 
kablową.

W ubiegłym roku miała też miejsce awaria rurociągu kopalnianego na odcinku Buszewo-7 – „Ośrodek Gru-
powy Buszewo” Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego „Dębno”, należącej do Polskiego Górnictwa Naftowego  
i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze. Stwierdzono, że na spodzie rurociągu ø 88,9 x 5,0 mm powstał 
otwór o średnicy ok. 2 mm. Przyczynę rozszczelnienia ustalą specjalistyczne badania uszkodzonego odcinka ru-
rociągu.
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4. Choroby zawodowe

Według danych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, w latach 2012–2016 
(za 2016 r. są to dane wstępne) w górnictwie ogółem stwierdzono 2 287 przypadków chorób zawodowych, z czego 
najwięcej było zachorowań na pylicę płuc (1 935 przypadków), co stanowi 84,6% wszystkich przypadków chorób 
zawodowych orzeczonych w tym czasie. Rok 2015 był rokiem wyjątkowo mocnego spadku ilości chorób zawo-
dowych (dzięki spadkowi liczby przypadków pylic płuc) w górnictwie, po którym w 2016 roku nastąpił powrót 
do poziomu porównywalnego z latami wcześniejszymi. Należy pamiętać, że decydujący wpływ na liczbę chorób 
zawodowych w górnictwie w danym roku ma zachorowalność na pylicę płuc, gdyż ich udział w strukturze chorób 
zawodowych był zawsze najwyższy i wynosił ponad 80%. Wynika to z faktu, że populacja pracowników upoważ-
nionych w danym roku do stwierdzenia pylicy płuc jest znacząco większa niż w przypadku pozostałych wymie-
nionych tu chorób zawodowych. Dla pylicy płuc w wykazie chorób zawodowych nie określono bowiem okresu,  
w którym wystąpienie udokumentowanych objawów tej choroby upoważnia do rozpoznania pylicy, pomimo 
wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Oznacza to, że przedstawiona w tabelach liczba 
przypadków pylicy płuc w 2016 r. obejmuje również pracowników, którzy zakończyli pracę w narażeniu zawodo-
wym nawet 20 i więcej lat temu, także tych, którzy zakończyli pracę w kopalniach zlikwidowanych wiele lat temu.  
W roku 2016 stwierdzono tylko 13 przypadków pylicy płuc u czynnych zawodowo pracowników w KWK, co jest 
najniższą liczbą od czasu pozyskiwania danych przez WUG. Pozostałe przypadki pylicy płuc w KWK dotyczą by-
łych pracowników – emerytów lub rencistów.

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabelach 18 i 19.

Tabela 18. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe, stwierdzone w górnictwie ogółem 
w latach 2012–2016 (rok 2016 według wstępnych danych Instytutu Medycyny Pracy)

Rodzaj choroby 2012 2013 2014 2015 2016

Pylica płuc 386 408 425 277 439

Trwały ubytek słuchu 36 24 36 23 27

Zespół wibracyjny 43 21 17 5 6

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 4 3 3 3 2

Inne choroby zawodowe 33 16 18 18 14

Razem 502 472 499 326 488

Tabela 19. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe, stwierdzone w górnictwie 
węgla kamiennego w latach 2012–2016 (rok 2016 według wstępnych danych Instytutu Medycyny Pracy)

Rodzaj choroby 2012 2013 2014 2015 2016

Pylica płuc 359 356 394 234 393

Trwały ubytek słuchu 32 19 26 15 20

Zespół wibracyjny 42 18 16 5 6

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 4 2 3 3 2

Inne choroby zawodowe 26 12 14 15 13

Razem 463 407 453 272 434

Rok 2016 jest drugim po roku 2015 z najniższą liczbą stwierdzonych przypadków pylicy płuc w czynnych 
KWK (rok 2015: 164 pylice, rok 2016: 263 pylice). Ponadto rok 2016 jest rokiem z najniższą liczbą stwierdzo-
nych przypadków pylicy płuc w czynnych kopalniach węgla kamiennego, u czynnych zawodowo pracowników  
(13 przypadków). Największy wzrost (z 29 do 69) stwierdzonych przypadków pylicy płuc w 2016 r. odnotowano  
w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykresie 15.
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5. Zgony naturalne

Zgonem naturalnym nazywamy trwałe, czyli nieodwracalne, ustanie czynności życiowych bez udziału czyn-
ników zewnętrznych. Jeżeli zdarzenie takie nastąpi w zakładzie górniczym, wtedy podlega badaniom w celu usta-
lenia okoliczności, które mogły mieć istotne znaczenie dla przyczyny zgonu.

Wpływ na występowanie zgonów naturalnych w miejscu pracy może mieć szereg elementów związanych nie-
wątpliwie ze stylem życia, sposobem odżywiania, paleniem tytoniu, piciem alkoholu oraz odpornością na sytuacje 
stresowe. Nie można również wykluczyć, że wpływ na występowanie zgonów, bez udziału czynników zewnętrz-
nych, mają czynniki środowiska pracy.

W latach 2012–2016 w polskim górnictwie wystąpiło łącznie 61 zgonów naturalnych, w tym 43 (70,5%)  
w kopalniach węgla kamiennego, 9 zgonów wystąpiło w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, a jeden zgon 
naturalny w zakładzie przeróbki mechanicznej odkrywkowego zakładu górniczego.

Najwięcej zgonów naturalnych (17) zarejestrowano w 2012 r. Od 2013 r. liczba zgonów naturalnych  
w górnictwie utrzymuje się na zbliżonym poziomie: 10 zgonów w 2013 r., 12 zgonów w 2014 r. i po 11 zgonów  
w 2015 r. i 2016 r. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykresach 16 i 17. W tabeli 20 przedstawio-
no natomiast wskaźniki wypadków śmiertelnych oraz zgonów naturalnych na 1 000 zatrudnionych.

Wykres 15. Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w latach 2012–2016 
u pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego
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Wykres 16. Liczba zgonów naturalnych w górnictwie w latach 2012–2016
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Tabela 20. Wskaźniki wypadków śmiertelnych i zgonów naturalnych 
na 1 000 zatrudnionych w górnictwie w latach 2012–2016

Rok Wskaźnik wypadków śmiertelnych 
na 1 000 zatrudnionych

Wskaźnik zgonów naturalnych 
na 1 000 zatrudnionych

2012 0,13 0,08

2013 0,10 0,05

2014 0,15 0,06

2015 0,10 0,06

2016 0,15 0,06

Analiza zgonów naturalnych zarejestrowanych w 2016 r. w porównaniu do zgonów zarejestrowanych w 2015 r. 
wykazała, że wzrósł udział w zgonach naturalnych pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej dzia-
łalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu. W 2015 r. zarejestrowano 
2 zgony pracowników takich podmiotów, natomiast w 2016 r. zarejestrowano 5 zgonów pracowników takich pod-
miotów, w tym:

 ■ 1 dotyczył pracownika nowo przyjętego, którego zgon nastąpił w trzecim dniu zatrudnienia;
 ■ 1 dotyczył pracownika, którego zgon nastąpił w trzecim dniu po badaniach kontrolnych.

Analiza zgonów naturalnych według grup wiekowych wykazała, że w 2016 r. – w porównaniu do 2015 r. – 
wzrósł udział pracowników mieszczących się w grupie wiekowej od 41 do 50 lat, a zmalał udział pracowników  
w grupie wiekowej powyżej 50 lat. W 2016 r. w grupie wiekowej od 41 do 50 lat zarejestrowano 5 zgonów, nato-
miast w 2015 r. zarejestrowano 1 zgon. W grupie wiekowej powyżej 50 lat, w 2016 r. zarejestrowano 6 zgonów, 
natomiast w 2015 r. zarejestrowano 8 zgonów.

Analiza przyczyn zgonów naturalnych wykazała, że główną ich przyczyną była ostra niewydolność krążenio-
wo-oddechowa, która doprowadzała do zawału mięśnia sercowego. Każdorazowo pracownicy posiadali aktualne 
badania lekarskie, dopuszczające ich do pracy w górnictwie.
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*) W tym jeden zgon w kopalni odkrywkowej.

Wykres 17. Liczba zgonów naturalnych w górnictwie w latach 2012–2016
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Wzrost udziału pracowników podmiotów usługowych w zgonach naturalnych, w tym przypadki 2 zgonów 
naturalnych w krótkim czasie po badaniach lekarskich dopuszczających do pracy, wskazuje na konieczność zwró-
cenia szczególnej uwagi w zakresie profilaktyki zdrowotnej tej grupy pracowników.

6. Ratownictwo górnicze

W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny ze złóż oraz prowadzących działalność 
określoną w art. 2 ust. 1 Pgg jest utrzymywanych 41 kopalnianych stacji ratownictwa górniczego i 2 kopalniane 
punkty ratownictwa górniczego. W zakładach górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny jest utrzy-
mywanych 8 zakładowych stacji ratownictwa górniczego (drużyn ratownictwa górniczego).

Łączna liczba ratowników w zakładach górniczych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 4 972, w tym:
 ■ 4 620 w kopalniach węgla kamiennego (w tym 22% osób dozoru ruchu);
 ■ 408 w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi (w tym 42% osób dozoru ruchu);
 ■ 304 w pozostałych rodzajach górnictwa (w tym 45% osób dozoru ruchu).

W górnictwie polskim działają obecnie 3 podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym (jed-
nostki ratownictwa górniczego):

 ■ Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. z siedzibą w Bytomiu, w ramach której funkcjonują  
4 okręgowe stacje ratownictwa górniczego; spółka ta, utworzona jako podmiot prawa handlowego, pełni 
służbę na rzecz zakładów górnictwa węgla kamiennego i innych surowców mineralnych;

 ■ Oddział/Jednostka Ratownictwa Górniczo–Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie; 
jest to służba ratownictwa przedsiębiorcy, która zabezpiecza kopalnie rud miedzi, kopalnie węgla 
brunatnego i kopalnie surowców mineralnych;

 ■ Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie, funkcjonująca obecnie jako służba ratownictwa 
przedsiębiorcy – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., pełni służbę na rzecz zakładów 
poszukujących i wydobywających ropę naftową i gaz ziemny.

W 2016 r. jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 27 akcjach ratowniczych w zakładach górniczych.
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. oraz funkcjonujące w jej ramach okręgowe stacje ratownictwa 

górniczego uczestniczyły w 14 akcjach ratowniczych, w tym w: 8 przeciwpożarowych, 1 akcji związanej z wybu-
chem metanu, 3 akcjach związanych z zawałem na skutek tąpnięcia, 1 akcji związanej z gwałtownym wypchnię-
ciem gazów oraz 1 akcji związanej z wypadkiem śmiertelnym zaistniałym w szybie I Katowickiego Holdingu Wę-
glowego S.A. KWK „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej.

Najdłuższa akcja ratownicza w 2016 r., trwająca 25 dni (zakończona w 2017 r.), związana była z pożarem en-
dogenicznym zaistniałym w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 1113 w kompleksie zrobów zlikwidowanych ścian: 306, 
307a, 307, 308 i 309 w pokładzie 206/1 na poziomie II (500 m) w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK 
„Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie uczestniczyła w 13 ak-
cjach ratowniczych, w tym: 10 zawałowych, 2 przeciwpożarowych oraz 1 akcji związanej z uwalnianiem pracowni-
ka przygniecionego do konstrukcji ładowarki typu LKP.

W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 2109 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach mia-
ła miejsce największa tragedia w historii tego przedsiębiorcy, związana z bardzo silnym wstrząsem górotworu  
o energii 1,0 x 108 J, po którym o godzinie 2110 nastąpił kolejny wstrząs o energii 4,0 x 106 J. W wyniku oddziały-
wania wstrząsów wypadkom ulegli pracownicy przebywający w wyrobiskach eksploatacyjnych pola XXI/2, XXI/1 
oddziału G-23 oraz w komorze maszyn ciężkich oddziału C-23, odległej od epicentrum wstrząsu o około 1400 m. 
W wyniku zdarzenia 8 górników poniosło śmierć, a 21 uległo wypadkom lekkim. Akcję ratowniczą prowadzono 
przez około 24 godziny z udziałem 29 własnych kopalnianych zastępów ratowniczych oraz Jednostki Ratownictwa 
Górniczo-Hutniczego w Lubinie. Akcja polegała na penetrowaniu wyrobisk przez zastępy ratownicze w celu zlo-
kalizowania poszkodowanych oraz ręcznym przebieraniu urobku w celu ich uwolnienia. Akcję ratowniczą zakoń-
czono w dniu 30 listopada 2016 r. o godz. 2120.
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Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie w 2016 r. nie uczestniczyła w akcji ratowniczej.
W 2016 r. nie odnotowano wypadków i zdarzeń, zaistniałych podczas prowadzenia akcji ratowniczej.
Organy nadzoru górniczego pozytywnie oceniały prowadzone akcje ratownicze.
Ratownicy górniczy zatrudnieni w zakładach górniczych i w jednostkach ratownictwa górniczego posiadają 

bardzo duże umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie ratownictwa górniczego. Udowodnili to podczas X Między-
narodowych Zawodów Drużyn Ratowniczych – International Mines Rescue Competition (IMRC), które odbyły 
w sierpniu 2016 r. w Sudbury w Kanadzie. Uczestniczyło w nich 27 drużyn z 13 krajów, w tym 4 drużyny z Polski. 
Zawody przeprowadzono w 7 konkurencjach, m.in.: symulowanej akcji ratowniczej, pomocy przedmedycznej, 
wiedzy teoretycznej oraz ratownictwa z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego. Pierwsze miejsce w konkurencji 
gaszenia pożarów podziemnych zdobyła drużyna z kopalni KWK „Bobrek-Piekary” należącej do Węglokoksu Kraj 
sp. z o.o. Pierwsze miejsce w konkurencji z użyciem technik alpinistycznych przypadło drużynie KGHM Polska 
Miedź S.A (White Eagles). Równocześnie drużyna ta zdobyła trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji wszystkich 
drużyn uczestniczących w zawodach. Drużyny ratownicze z Polski po raz kolejny potwierdziły wysoki poziom 
wyszkolenia, wiedzy ratowniczej, imponującej sprawności, a także doświadczenia nabytego w czasie codziennej 
pracy. Zawody IMRC 2016 wygrała drużyna Kirkland Lake Gold z Kanady.

Międzynarodowe zawody ratowników górniczych odbywały się już po raz dziesiąty. Pierwsze zorganizowa-
no w 1998 r. w Stanach Zjednoczonych – zainicjował je tamtejszy odpowiednik Wyższego Urzędu Górniczego. 
Poprzednie zawody zorganizowano w 2014 r. w Polsce. Brało w nich udział 21 drużyn z 13 państw. Gospodarze 
zajęli w nich czołowe miejsca w większości kategorii, zwyciężając w najbardziej prestiżowej – symulowanej akcji. 
Następne zawody drużyn ratowniczych odbędą się w 2018 r. w Rosji.

7. Działalność komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego

Prezes WUG jest obowiązany do powoływania komisji do opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechne-
go, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie oraz stanu rozpoznania  
i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych.

W 2016 r. działały następujące, mające taki status, komisje:
 ■ Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie;
 ■ Komisja do spraw Ochrony Powierzchni;
 ■ Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny;
 ■ Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż 

Węgiel Kamienny.

7.1. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi 
WUG opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w szczególności:

 ■ bezpieczeństwa i higieny pracy;
 ■ stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 lub art. 124 Pgg, a do dnia ich wejścia  

w życie – przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 1, 2 lub 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);

 ■ szkoleń prowadzonych dla osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych oraz 
specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego;

 ■ zagadnień niewymienionych w powyższym wyliczeniu, istotnych dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie, 
wskazanych przez Prezesa WUG.

W 2016 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Komisja, w formie dwóch 
uchwał, przedłożyła Prezesowi WUG opinie o następującej treści:
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 ■ uchwała z dnia 13 czerwca 2016 r.:
 › „w zakresie zagrożenia tąpaniami, sejsmicznym i powszechnym, związanych z prowadzonym ruchem 

zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi”: „Przedsiębiorcy górniczy 
powinni kontynuować w szerszym zakresie dialog z użytkownikami obiektów budowlanych na 
terenach górniczych, mając przede wszystkim na uwadze konieczność odpowiedniej kampanii 
informacyjnej oraz podejmowania skutecznych przeciwdziałań negatywnym skutkom prowadzonej 
działalności górniczej.”,

 › „w zakresie stanu wypadkowości”: „W roku 2015 zaistniało znacznie mniej wypadków śmiertelnych  
i ciężkich niż w latach poprzednich. Od kilku natomiast lat utrzymuje się korzystny trend 
zmniejszania się wypadkowości ogólnej. Pomimo tych korzystnych statystyk w dalszym ciągu należy 
zwracać szczególną uwagę na kwalifikacje i szkolenia pracowników, stan maszyn i urządzeń oraz na 
wyeliminowanie prowypadkowych zachowań pracowników.”;

 ■ uchwała z dnia 14 grudnia 2016 r.:
 › „w związku z zaistniałymi zdarzeniami wypadkowymi i wysokim udziałem czynnika ludzkiego w ich 

powstaniu Komisja zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań w celu jego ograniczenia”,
 › „opracować systemowe rozwiązania w odniesieniu do prognozowania i zwalczania stanu zagrożenia 

tąpaniami w kontekście zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dla prowadzonej i projektowanej 
eksploatacji w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.”,

 › „wdrożyć działania zapewniające skuteczną realizację wniosków Komisji powoływanych przez Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof w zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, dążąc do eliminacji powielania błędów i nieprawidłowości 
formułowanych po tych zdarzeniach”.

7.2. Komisja do spraw Ochrony Powierzchni

Do zadań Komisji do spraw Ochrony Powierzchni należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego, 
związanego z ruchem zakładu górniczego.

W 2016 r.:
 ■ na wniosek Tauron Wydobycie S.A., Komisja rozpatrywała „Program w zakresie możliwości i warunków 

dalszej eksploatacji pokładu 207 w aspekcie ochrony powierzchni, uwzględniając zakres i sposób 
profilaktyki budowlanej związanej ze wstrząsami górniczymi”, związany z ruchem ZG „Janina” w Libiążu;

 ■ na wniosek Dyrektora OUG we Wrocławiu, Komisja rozpatrywała „Program eksploatacji złoża rud 
miedzi w filarze ochronnym Miasta Lubina w latach 2017–2019”, związany z ruchem KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego jest elementem kluczowym przy podejmowaniu przez Komisję 
do spraw Ochrony Powierzchni opinii w odniesieniu do przedłożonych programów, czego wyrazem są zalecenia 
zawarte w uchwałach Komisji.

7.3. Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych 
Wydobywających Węgiel Kamienny

Do zadań Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Ka-
miennych należą:

 ■ opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, zakładach wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach 
prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg (z wyjątkiem takiej działalności prowadzonej 
w wyrobiskach powstałych w wyniku robót górniczych prowadzonych w związku z eksploatacją złóż 
kopalin innych niż węgiel kamienny), w szczególności: tąpaniami i zawałami, metanowego, wyrzutami 
gazów i skał, pożarowego, klimatycznego, wybuchem pyłu węglowego oraz wodnego, w celu bezpiecznego 
prowadzenia robót w warunkach ich występowania;

 ■ analiza i ocena stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny oraz wspomnianych zakładach, z uwzględnieniem parametrów 
mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;
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 ■ opiniowanie nowych systemów eksploatacji w podziemnych zakładach górniczych wydobywających 
węgiel kamienny;

 ■ opiniowanie projektów technicznych wraz z technologią dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których 
prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m3/min – o którym mowa w § 243a 
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.);

 ■ opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji pokładów węgla kamiennego lub ich części, 
zaliczonych do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami – o którym mowa w pkt 4.1.10 w załączniku 
nr 5 do 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;

 ■ opiniowanie projektów odmetanowania zakładów górniczych lub zakładów oraz projektów wydobycia 
metanu ze złóż węgla kamiennego przez otwory z powierzchni;

 ■ opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, 
pożarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami występującymi  
w związku z eksploatacją złóż węgla kamiennego;

 ■ opiniowanie projektów wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie 
zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych;

 ■ opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów, lub ich oznaczonych części;
 ■ opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz rozwiązań organizacyjno- 

-technicznych, dotyczących zagadnień mieszczących się w zakresie zadań Komisji.
W 2016 r. odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których rozpatrzono 27 spraw (w większości z tych spraw 

podjęto uchwały). Przedmiotem posiedzeń było w większości opiniowanie:
 ■ kompleksowych projektów eksploatacji pokładów i złóż zagrożonych tąpaniami oraz aneksów do tych 

projektów;
 ■ projektów technicznych eksploatacji pokładów ścianami prowadzonymi w warunkach specjalnych oraz 

wybranych zagadnień będących przedmiotem regulacji tych projektów;
 ■ zagadnień związanych z zagrożeniem pożarowym;
 ■ stanu zagrożeń w ZG Eko-Plus sp. z o.o.

7.4. Komisja do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych 
Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny

Do zadań Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych Wydobywających Kopaliny inne niż Węgiel 
Kamienny należą:

 ■ opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych wydobywających kopaliny 
inne niż węgiel kamienny, zakładach wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach prowadzących 
działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg (w wyrobiskach powstałych w wyniku robót górniczych 
prowadzonych w związku z eksploatacją złóż kopalin innych niż węgiel kamienny), w szczególności: 
tąpaniami i zawałami, metanowego, wyrzutami gazów i skał, pożarowego, klimatycznego, gazowego oraz 
wodnego, w celu bezpiecznego prowadzenia robót w warunkach ich występowania;

 ■ opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji złóż rud miedzi lub ich części, zaliczonych 
do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami – o którym mowa w pkt 4.2.7 w załączniku nr 5 do 
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;

 ■ opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, 
pożarami, zapaleniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami występującymi  
w związku z eksploatacją złóż kopalin innych niż węgiel kamienny;

 ■ opiniowanie projektów wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie 
zagrożenia wodnego dla wyrobisk górniczych;

 ■ opiniowanie projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów, lub ich oznaczonych części;
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 ■ opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich Norm oraz rozwiązań organizacyjno- 
-technicznych, dotyczących zakresu działania Komisji.

W 2016 r. odbyły się 4 posiedzenia Komisji, podczas których rozpatrzono oraz podjęto uchwały dla 5 spraw.

Przedmiotem posiedzeń było opiniowanie:
 ■ kompleksowych projektów eksploatacji złóż rud miedzi w warunkach zagrożenia tąpaniami na lata 2017- 

-2022, opracowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. odrębnie dla O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”,  
O/ZG „Lubin” oraz O/ZG „Rudna”;

 ■ „Szczegółowego projektu eksploatacji pola XIII/4 oddziału G-2”, związanego z ruchem KGHM Polska 
Miedź S.A. O/ZG „Lubin”;

 ■ „Wytycznych prowadzenia robót górniczych przy występowaniu zagrożeń gazowych oraz wyrzutami 
gazów i skał w warunkach KGHM Polska Miedź S.A.”;

 ■ „Programu eksploatacji złoża »Kłodawa 1« w Kopalni Soli »Kłodawa« S.A. na lata 2016–2019  
z perspektywą do roku 2052”.

8. Zespoły porozumiewawcze

Dominującą formą współpracy urzędów górniczych z organami samorządu terytorialnego była działalność 
zespołów porozumiewawczych i konsultacyjnych. Zadaniem tych gremiów jest tworzenie platformy dla realizacji 
warunków zrównoważonego rozwoju gmin górniczych, umożliwienie wykonywania uprawnień przedsiębiorcy 
wynikających z koncesji na wydobywanie kopaliny oraz dążenie do minimalizacji i terminowego naprawiania 
szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych. Ważnym celem posiedzeń zespołów porozumiewawczych,  
w których obok przedstawicieli nadzoru górniczego zasiadają samorządowcy i przedsiębiorcy górniczy, jest kształ-
towanie niekonfliktowych warunków prowadzenia eksploatacji górniczej pod terenami gmin górniczych oraz wła-
ściwa koordynacja prac projektowych, profilaktycznych i naprawczych.

W 2016 r. w obszarach konfliktowych dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych zwołali 22 posiedzenia  
12 spośród 16 istniejących zespołów porozumiewawczych, powołanych do spraw oceny lub koordynacji eksploata-
cji górniczej. Przedmiotem posiedzeń były w szczególności zagadnienia związane z: prognozami wpływów eksplo-
atacji górniczej, w tym wstrząsów nią generowanych, ochroną obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej 
przed skutkami eksploatacji górniczej, w tym profilaktyką górniczą i budowlaną, naprawą szkód w obiektach bu-
dowlanych, kanalizacji, ciekach wodnych i ciągach komunikacyjnych. W zakresie ochrony obiektów położonych 
na terenach górniczych kopalń rud miedzi obejmujących miasto Polkowice i miasto Lubin działają 2 zespoły po-
rozumiewawcze, zwoływane na wniosek strony samorządowej lub przedsiębiorcy. W 2016 r. żadna ze stron nie 
wystąpiła o zwołanie posiedzenia zespołów.

9. Stwierdzone nieprawidłowości i działalność represyjna

9.1. Decyzje organów nadzoru górniczego wstrzymujące roboty górnicze  
oraz ruch maszyn i urządzeń

W związku z przeprowadzonymi kontrolami oraz oględzinami miejsc wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, 
w 2016 r. zatrzymano łącznie w 1 656 przypadkach prowadzenie robót górniczych oraz ruch maszyn i urządzeń.  
W przypadku kopalń węgla kamiennego najwięcej zatrzymań było spowodowanych nieprawidłowym stanem 
urządzeń energomechanicznych, których zatrzymano 1 006 (w tym 807 urządzeń mechanicznych i 181 urządzeń 
elektrycznych).

Szczegółowe dane w omawianym zakresie przedstawiono w tabeli 21.
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Tabela 21. Zatrzymane roboty w górnictwie przez pracowników nadzoru górniczego w latach 2012–2016

Rok Roboty 
górnicze

Maszyny i urządzenia
Nielegalna 

eksploatacja(1)
Suma

(2+6+7)
Zatrzymania

w KWKmechaniczne elektryczne inne razem
(3+4+5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 483 888 366 125 1 379 100 1 962 1 568

2013 552 886 340 76 1 302 126 1 980 1 626

2014 548 946 276 106 1 328 63 1 939 1 618

2015 511 977 326 70 1 373 – 1 884 1 603

2016 473 897 254 32 1 183 – 1 656 1 345

Suma 2 567 4 594 1 562 409 6 565 289 9 421 7 760

Udział  
procentowy 27,2% 48,8% 16,6% 4,3% 69,7% 3,1% 100% 82,4%

(1) Kompetencja w zakresie nakazania wstrzymania nielegalnej eksploatacji kopalin ze złóż przysługiwała organom nadzoru górniczego 
w latach 2012–2014.

Najczęstszą przyczyną zatrzymań maszyn i urządzeń w górnictwie (1 183 przypadki w 2016 r.) był nieprawi-
dłowy stan urządzeń energomechanicznych, w tym:

 ■ przenośników taśmowych – 32,3%;
 ■ urządzeń transportu poziomego i pochyłego – 22,7%;
 ■ przenośników zgrzebłowych – 7,1%;
 ■ maszyn do urabiania – 6,1%.

Spośród 473 zatrzymanych robót górniczych najczęstszą przyczyną był brak lub niewłaściwy stan obudowy  
w ścianach (14,2%) i w chodnikach (20,5%).

9.2. Działania profilaktyczne

1. W 2016 r. w ramach profilaktyki prowadzono kontrole zakładów górniczych w zakresie: miernictwa górni-
czego, ochrony środowiska, gospodarki złożem oraz budowy, remontów i utrzymania obiektów budowlanych 
zakładu górniczego.

W ramach działalności kontrolnej w zakresie egzekwowania bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadzenia 
robót budowlanych w ruchu zakładów górniczych, w 4 przypadkach zatrzymano wykonywanie robót budow-
lanych. Przyczyną 2 zatrzymań było wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia. Powodem 
pozostałych były nieprawidłowości związane z eksploatacją sprzętu spawalniczego oraz wykonywaniem prac na 
wysokości.

W ramach działań profilaktycznych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodne-
go, pracownicy WUG przeprowadzili szereg kontroli w nadzorowanych zakładach górniczych. Kontrolą objęto  
19 kopalń podziemnych, w tym 12 kopalń węgla kamiennego, dwie zlikwidowane kopalnie Spółki Restruktury-
zacji Kopalń S.A., kopalnie rud cynku i ołowiu, rud miedzi, gipsu i anhydrytu, soli oraz Centralną Pompownię 
Bolko. W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowały wydaniem szeregu 
zaleceń i decyzji. W ramach czynności związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem zagrożeniu wodnemu doko-
nano też analizy warunków hydrogeologicznych w niecce bytomskiej. W 2016 r. kontynuowano, zapoczątkowane 
w latach poprzednich, prace związane z bezpieczeństwem w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. W tym też zakresie  
w sprawie dotychczasowej i dalszej działalności Kopalni Soli „Kłodawa” została wydana pozytywna opinia przez 
powołaną przez Prezesa WUG Komisję do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywają-
cych Kopaliny inne niż Węgiel Kamienny.
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Ponadto, z inicjatywy Prezesa WUG, od 2011 r., przy finansowym wsparciu ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest realizowana praca badawcza pt. „Ocena zagrożeń ze strony 
wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych w zlikwidowanych podziemnych zakła-
dach górniczych oraz określenie działań prewencyjnych”. W latach 2013–2014, bazując na metodyce opracowanej 
przez Główny Instytut Górnictwa, przeprowadzono rozpoznanie w obszarze Zagłębia Dąbrowskiego. W 2016 r. 
WUG pozyskał wyniki inwentaryzacji 919 wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią znajdujących 
się na terenie byłych obszarów górniczych: „Słupiec”, „Nowa Ruda”, „Ludwikowice-Kłodzkie” i „Przygórze” w No-
wej Rudzie oraz wyrobisk w rejonie Wałbrzycha na Dolnym Śląsku. Łącznie, w latach 2013–2016 zidentyfikowano 
i zinwentaryzowano już ponad 1 600 wyrobisk.

Działania podjęte przez WUG wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu samorządów, administracji różnego 
szczebla na informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa powszechnego ze strony zlikwidowanych zakładów 
górniczych. Uzyskane informacje znajdują zastosowanie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego gmin na terenach po działalności górniczej oraz wydawaniu przez wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Raporty inwentaryzacyjne 
pomagają potencjalnym inwestorom na odpowiednie do uwarunkowań zaprojektowanie budynków czy innych 
obiektów użyteczności publicznej.

Jednym z elementów umożliwiających organom nadzoru górniczego prawidłową kontrolę prowadzonej eks-
ploatacji kopalin oraz stanu zagrożenia było wyposażenie pracowników w 107 przyrządów kontrolno-pomiarowych  
(np. dalmierze, echosondy, GPS, mierniki stężenia gazów, eksplozymetry), sfinansowanych ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 r. 73 zakupionymi przyrządami wykonano 
ogółem 1 356 pomiarów, stwierdzając 228 nieprawidłowości, a od momentu zapoczątkowania procesu doposaża-
nia organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin, tj. od roku 2010, był on 
użyty łącznie 8 256 razy, co pozwoliło wykazać 650 nieprawidłowości.

2. W 2016 r. w siedzibie WUG odbyły się seminaria na temat: ,,Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowe-
go”, dedykowane osobom kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny. W spotkaniach brali udział również przedstawiciele okręgowych urzędów 
górniczych nadzorujących kopalnie węgla kamiennego. Szkoleniowy charakter spotkań pozwolił przypo-
mnieć i zapoznać uczestników ze skalą zagrożenia metanowego i pożarowego, metodami i środkami zabez-
pieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych oraz najnowszymi osiągnięciami nauki w tym zakresie. 
Przedstawiciele przedsiębiorców prezentowali w koreferatach doświadczenia nabywane w trakcie eksploatacji 
pokładów węgla w aspekcie zwalczania i eliminacji zagrożenia metanowego i pożarowego.

Ponadto:
 ■ podczas analizowania wniosków o zatwierdzenie planów ruchu i dodatków do tych planów zwracano 

szczególną uwagę na odpowiednie rozcięcie złoża i zastosowanie sposobu odmetanowania adekwatnego 
do skali zagrożenia metanowego;

 ■ inspirowano działania w celu wprowadzania zmian w projektowaniu rozcinki pokładów, które umożliwią 
przewietrzanie ścian systemem na ,,Y”;

 ■ w przypadku możliwości wystąpienia dużej metanowości ścian, proponowano kopalniom, w miarę 
możliwości górniczo-geologicznych, przy systemie przewietrzania ścian na ,,U” prowadzenie 
odmetanowania z wykorzystaniem chodników drenażowych;

 ■ prowadzono działania rekomendujące kopalniom wdrożenie wierceń i prowadzenie odmetanowania 
przed uruchomieniem ścian, dla odmetanowania górotworu na wybiegu ściany.

3. Pracownicy WUG przeprowadzili 5 kontroli wytypowanych wyrobisk korytarzowych, w aspekcie podejmo-
wania przez przedsiębiorców dodatkowych działań związanych z ograniczeniem zagrożenia zawałowego. 
Kontrolowano m.in. stosowanie obudowy o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych lub zastoso-
wanie obudowy nietypowej do wykonywania przecinek ścianowych. Kierowano ponadto pisma do przedsię-
biorców, w których występowano o podjęcie działań w celu ustalenia procedury dodatkowego badania sta-
teczności wyrobisk o wieloletnim okresie użytkowania oraz uzupełniania stosowanych metod dodatkowego 
zabezpieczenia zrębów stropowych typoszeregiem obudowy podporowej, przeznaczonej konstrukcyjnie do 
przenoszenia obciążeń dynamicznych, w przypadku nagłej utraty nośności podstawowej obudowy kotwowej.
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4. Kontrolowano kontynuację działań profilaktycznych ograniczających zagrożenia ze strony odspojonego i nie-
zabezpieczonego stropu lub ociosów oraz przy wykonywaniu rabowania obudowy polegające na stosowaniu:

 ■ klejów poliuretanowych i organiczno-mineralnych, przeznaczonych do wzmacniania skał stropowych 
spągowych oraz ociosów węglowych wyrobisk będących w postępie;

 ■ kotwienia górotworu lub przykatwiania obudowy wyrobisk do stropu kotwami stalowymi strunowymi;
 ■ wykładki mechanicznej jako warunku poprawy jakości wykonywanej obudowy chodnikowej wyrobisk;
 ■ szerszej mechanizacji robót związanych z rabowaniem obudowy w chodnikach.

5. Inspirowano przedsiębiorców do poprawy warunków klimatycznych w wyrobiskach górniczych, poprzez:
 ■ projektowanie odpowiedniej długości ścian;
 ■ unikanie szeregowego przewietrzania ścian;
 ■ prawidłowe udostępnienie i rozcięcie złoża oraz dobieranie optymalnego systemu przewietrzania ścian;
 ■ upraszczanie sieci wentylacyjnych;
 ■ stosowanie w kopalniach podziemnych odpowiednich rozwiązań technicznych dla obniżenia temperatur 

powietrza, z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych o działaniu pośrednim lub bezpośrednim.
6. Propagowano działania zmierzające do stosowania systemów pozwalających pracownikom na osobowe lub 

anonimowe zgłaszanie swoich uwag oraz propozycji dotyczących bezpieczeństwa pracy i stanu środowiska 
naturalnego oraz zachęcano do stosowania systemów motywacyjnych dla pracowników wskazujących źródła 
potencjalnych zagrożeń oraz usprawniających swoje stanowiska pracy.

7. W górnictwie otworowym i wiertnictwie koncentrowano się na kontroli:
 ■ przestrzegania procedur dotyczących wykonywania okresowych kontroli skuteczności likwidacji 

otworów i stanu technicznego głowic otworów oczekujących na przekazanie inwestorowi;
 ■ prowadzenia monitoringu środowiska w rejonie otworów eksploatacyjnych;
 ■ optymalnych parametrów pracy magazynów gazu, ze zwróceniem uwagi na sposób ustalania dozwolonych 

wydajności zatłaczania i poboru gazu;
 ■ stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w czasie prowadzenia wierceń, opróbowań 

oraz eksploatacji złóż ropy i gazu na lądzie i morzu, w aspekcie występujących zagrożeń, obejmującej 
realizację wymogów bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska;

 ■ nadzoru nad realizowanymi pracami, w szczególności generującymi zagrożenia podczas ich wykonywania;
 ■ posiadania wymaganych szkoleń, stosowanej profilaktyki w podmiotach, którym w zakresie ich 

działalności zawodowej powierzono czynności w ruchu otworowych zakładów górniczych, w tym zasad 
organizacji pracy ujętych w umowie technicznej i schemacie organizacyjnym, a także dostosowania 
ustaleń wewnętrznych do obowiązujących przepisów.

8. W górnictwie odkrywkowym zwracano szczególną uwagę na:
 ■ zgodność prowadzenia ruchu zakładów górniczych z warunkami zawartymi w koncesjach, planach 

ruchu i dokumentacji odkrywkowych zakładów górniczych w zakresie prowadzenia robót górniczych  
z zachowaniem granic obszaru i terenu górniczego oraz pasów i filarów ochronnych;

 ■ procedury związane z wykonywaniem robót strzałowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego, ze szczególnym uwzględnieniem strefy rozrzutu odłamków skalnych, w której znajdują 
się obce obiekty budowlane;

 ■ specjalistyczne podmioty wykonujące roboty strzałowe.
9. Kontrolowano organizację i koordynację robót związanych z transportem materiałów oraz przeglądem i kon-

serwacją maszyn i urządzeń, w tym przenośników taśmowych.

10. Propagowano probezpieczne zachowania pracowników w pracy i poza pracą poprzez różnego rodzaju kon-
kursy bhp oraz poprzez dystrybucję broszur i ulotek opracowanych w WUG.

11. W górnictwie rud miedzi m.in.:
 ■ kontrolowano egzekwowanie obowiązujących zakazów naprawy maszyn samojezdnych w miejscach do 

tego nieprzeznaczonych;
 ■ zabroniono wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych będących pod napięciem, 

zabudowanych i eksploatowanych w wyrobiskach górniczych, bez wyłączenia napięcia od strony zasilania 
tych urządzeń i właściwego zabezpieczenia;
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 ■ podjęto działania mające na celu zastosowanie we wszystkich samojezdnych maszynach górniczych, 
wyposażonych w układ hamulca awaryjno-postojowego (HAP), dodatkowego, stałego monitorowania 
ciśnienia w układzie ,,dźwignia hamulca awaryjno-postojowego-zacisk hamulca”;

 ■ kontrolowano stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej wymaganych na 
poszczególnych stanowiskach, a w szczególności przy obsłudze akumulatorów elektrycznych.

9.3. Działalność represyjna

W 2016 r. w WUG prowadzono 9 postępowań administracyjnych o charakterze represyjnym. Wydano:
 ■ 8 decyzji ostatecznych na podstawie art. 77 ust. 1 Pgg, orzekających o zakazie wykonywania określonych 

czynności;
 ■ 1 decyzję na podstawie art. 175 ust. 2 pkt 2 Pgg, w której Prezes WUG nałożył karę pieniężną na 

kierownika ruchu zakładu górniczego w wysokości 37 004,00 zł.
W 2016 r. pracownicy OUG i SUG oraz WUG:

 ■ skierowali do sądów rejonowych 188 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń, z czego w 77 
przypadkach w związku z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń w zakładach 
górniczych, a w 111 przypadkach w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakładach górniczych;

 ■ wystąpili z 1 330 wnioskami do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego 
przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczeń;

 ■ ukarali 1 064 osoby grzywnami w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 446 350 zł; szczegółowe 
dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Liczba osób ukaranych grzywną w drodze mandatu karnego  
w latach 2015–2016 wraz z kwotą nałożonych grzywien

Rok

Liczba osób 
ukaranych 
mandatem 

karnym

Kwota 
nałożonych 

grzywien

Liczba osób ukaranych

osoby 
kierownictwa 

ruchu

osoby 
wyższego 

dozoru 
ruchu

osoby 
dozoru 
ruchu

inne osoby

2015 1 211 504 550 105 153 539 414

2016 1 064 446 350 75 137 461 391

Różnica –147 –58 200 –30 –16 –78 –23

Różnica 
(%) –12,1% –11,5% –28,6% –10,5% –14,5% –5,6%

10.  Wdrażanie dobrych praktyk

Wyższy Urząd Górniczy, poszukując sposobów przełamania niedobrych trendów (powtarzających się przy-
czyn) dotyczących wypadków przy pracy, propagował w różny sposób najlepsze praktyki bhp w górnictwie z na-
dzieją, że pracodawcy górników i sami górnicy będą chcieli je wykorzystać w codziennej pracy.

Prezes WUG wraz z Fundacją „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego” zorganizował konkurs 
pn. ,,Na początek 180 dni bez wypadku”, który był objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Ideą konkursu było dalsze ograniczenie liczby wypadków w górnictwie podziemnym oraz 
propagowanie stosowania profilaktyki w podziemnych zakładach górniczych. Okresem rozliczeniowym, do oceny 
działania poszczególnych zakładów górniczych, był okres od 15 maja 2016 r. do 31 października 2016 r.

Nad właściwym przebiegiem konkursu nadzór sprawowała Kapituła Konkursu, w skład której weszli przed-
stawiciele nadzoru górniczego, wspomnianej Fundacji oraz związków zawodowych. Zakłady górnicze podzielono 



Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego  
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2016 roku 

45

na trzy kategorie według wielkości zatrudnienia, tj.: do 1 500 osób, od 1 501 do 3 500 osób oraz powyżej 3 500 
osób. Wypadek śmiertelny zaistniały w przyjętym okresie eliminował zakład z konkursu. Podstawowym kryterium 
oceny zakładów górniczych była ciężkość wypadków oraz wskaźnik wypadkowości na 1 000 zatrudnionych. Kry-
terium dodatkowym oceny zakładów górniczych była działalność prewencyjna podejmowana przez kierownictwo 
kopalń. Najlepsze rozwiązania profilaktyczne zostały rozpropagowane po zakończeniu konkursu.

WUG, przy współudziale Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Głów-
nego Instytutu Górnictwa, zorganizował ponadto XVIII Konferencję pt.: „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Polskim Górnictwie”, która odbyła się w dniach 26 i 27 kwietnia 2016 r. w Szczyrku. Była ona kontynu-
acją cyklu spotkań w temacie działań podejmowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnio-
nych w zakładach górniczych. Celem konferencji było intensyfikowanie działań zmierzających do poprawy stanu 
bezpieczeństwa, zmniejszenia uciążliwości pracy i zwalczania czynników szkodliwych dla zdrowia osób zatrud-
nionych w zakładach górniczych: podziemnych, odkrywkowych i otworowych.

Ponadto spopularyzowano m.in. najciekawsze projekty przedsiębiorców, których wspólnym celem była po-
prawa bezpieczeństwa pracy i eliminowanie ryzykownych zachowań. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa wyda-
wany przez WUG miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. W numerze 10/2016 
tego miesięcznika opublikowano następujące artykuły upowszechniające dobre praktyki w górnictwie:

 ■ „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa oraz współpraca Wyższego Urzędu Górniczego w dziedzinie 
BHP”;

 ■ „Bezpieczeństwo pracy górników i ratowników w warunkach mikroklimatu kopalń podziemnych”;
 ■ „Środowisko pracy w górnictwie podziemnym – uwagi do oceny narażenia na czynniki szkodliwe dla 

zdrowia”.
Upowszechnianiu dobrych praktyk służą również projekty i programy przedsiębiorców górniczych przedsta-

wiane na stronie internetowej WUG w specjalnej zakładce „BHP w górnictwie. Najlepsze praktyki”, m.in.:
 ■ katalog dobrych praktyk w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego;
 ■ program „Zero Tolerancji”;
 ■ kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego;
 ■ filmy i animacje;
 ■ górniczy elementarz;
 ■ problemy ochrony zdrowia górników;
 ■ stosowanie urządzeń nieelektrycznych budowy przeciwwybuchowej;
 ■ transport materiałów, maszyn i urządzeń oraz ich podzespołów w kopalniach węgla kamiennego;
 ■ internetowe szkolenie górników;
 ■ jazda osób przenośnikami taśmowymi przeznaczonymi do jazdy ludzi;
 ■ stosowanie ciągników manewrowych w podziemnych zakładach górniczych.

Od kilku lat staraniem WUG są przygotowywane i wydawane wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych fil-
my, broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej. W 2016 r. został opracowany i wykonany film dotyczący zagrożenia 
tąpaniami i opadem skał ze stropu i ociosów w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi, który udostępniono na 
płytach CD i przekazano przedsiębiorcom do celów szkoleniowych.

W dniu 25 stycznia 2016 r. zorganizowano seminarium dla kierownictwa i pracowników inspekcyjno-tech-
nicznych OUG na temat „Stosowanie materiałów chemicznych i wyrobów z tworzyw sztucznych w ruchu zakła-
dów górniczych”. 

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pracownicy urzędów górniczych przeprowadzi-
li w ubiegłym roku 12 jednodniowych seminariów dla kadry podziemnych zakładów górniczych:

 ■ 2 seminaria dla osób kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny na temat: „Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego”;

 ■ 2 seminaria dla osób kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji podziemnych zakładów górniczych 
wydobywających węgiel kamienny na temat: „Prowadzenie robót w warunkach występowania zagrożenia 
tąpaniami i zawałowego”;

 ■ 4 seminaria dla kierownictwa i służb bhp podmiotów wykonujących czynności powierzone im w ruchu 
zakładu górniczego, w zakresie podstawowych obowiązków i wymagań związanych z prowadzeniem 
prac w zakładach górniczych;
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 ■ 4 seminaria dla osób kierownictwa i dozoru ruchu działów energomechanicznych na temat 
„Bezpieczeństwo eksploatacji układów transportowych. Jazda ludzi przenośnikami taśmowymi – dobre 
praktyki”.

Przedstawiciel WUG był uczestnikiem w Komisji Konkursowej kolejnej, 44 edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badaw-
czy w Warszawie. Wśród zwycięzców konkursu byli również przedstawiciele branży górniczej, a nagrody wręczane 
były w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W WUG od wielu lat funkcjonuje pod numerem 32 736 19 47 całodobowy telefon interwencyjny, obsługi-
wany przez dyspozytorów, którzy przyjmują m.in. informacje o nieprawidłowościach i zagrożeniach dotyczących 
bezpieczeństwa w kopalniach. Ponadto osoby, które chciałyby podzielić się swoimi uwagami na temat bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w górnictwie, mogą przesyłać wiadomości na adres bhp.uwagi@wug.gov.pl.

11. Podsumowanie

11.1. Wypadkowość

W latach 2012–2016 odnotowano sukcesywny spadek liczby wypadków ogółem w polskim górnictwie.  
W 2016 r. w porównaniu do 2012 r. sytuacja pod względem wypadkowości ogółem w poszczególnych rodzajach 
górnictwa przedstawiała się następująco:

 ■ kopalnie węgla kamiennego – spadek o 28,7% (z 2 196 do 1 566 wypadków);
 ■ kopalnie rud miedzi – spadek o 9,0% (z 444 do 404 wypadków);
 ■ pozostałe kopalnie podziemne – spadek o 40,0% (z 55 do 33 wypadków);
 ■ kopalnie odkrywkowe – spadek o 46,6% (z 88 do 47 wypadków);
 ■ kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne – spadek o 7,7% (z 26 do 24 wypadków).

W 2016 r. wypadki ze skutkiem śmiertelnym przedstawiały się następująco:
 ■ kopalnie węgla kamiennego – 10 wypadków;
 ■ kopalnie rud miedzi – 17 wypadków;
 ■ pozostałe kopalnie podziemne – 0 wypadków;
 ■ kopalnie odkrywkowe – 0 wypadków;
 ■ kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne – 0 wypadków.

W 2016 r. wypadki ze skutkiem ciężkim przedstawiały się następująco:
 ■ kopalnie węgla kamiennego – 5 wypadków;
 ■ kopalnie rud miedzi – 2 wypadki;
 ■ pozostałe kopalnie podziemne – 1 wypadek;
 ■ kopalnie odkrywkowe – 1 wypadek;
 ■ kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne – 0 wypadków.

W 2016 r. wskaźnik wypadkowości śmiertelnej na 1 mln t wydobytego węgla kamiennego dla załogi własnej 
wyniósł 0,13, a wskaźnik liczony z uwzględnieniem załogi podmiotów, którym powierzono czynności w ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu – 0,14.

W kopalniach węgla kamiennego obniżeniu uległ wskaźnik wypadków ogółem na 1 000 zatrudnionych, któ-
rego wartość spadła z 16,0 w 2012 r. do 14,7 w 2016 r.

W górnictwie rud miedzi wartość wskaźnika wypadkowości śmiertelnej na 1 mln t wydobytej rudy miedzi, 
liczonego dla załogi własnej, wyniosła 0,39, a wartość wskaźnika liczonego z uwzględnieniem załogi podmiotów, 
którym powierzono czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu – 0,51.

W zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. obniżeniu z kolei uległ wskaźnik wypadków ogółem na  
1 000 zatrudnionych, którego wartość zmniejszyła się z 23,9 w 2012 r. do 20,6 w 2016 r.

Wypadki śmiertelne i ciężkie w polskim górnictwie w latach 2012–2016 miały miejsce głównie wśród pracow-
ników mało doświadczonych, o stażu pracy od 1 do 10 lat (47,4%), oraz doświadczonych, o stażu pracy powyżej  
20 lat (30,1%).
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11.2. Najważniejsze przyczyny wypadków

Powtarzającymi się przyczynami wypadków w 2016 r., w tym śmiertelnych i ciężkich, były m.in.:
 ■ dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsu (tąpnięcia lub odprężenia);
 ■ oberwanie się skał ze stropu i ociosów;
 ■ spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych;
 ■ dynamiczne oddziaływanie fali uderzeniowej wybuchu metanu; 
 ■ upadek z wysokości;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń;
 ■ uderzenie przez urządzenia transportu poziomego;
 ■ wykonywanie prac przy przenośnikach taśmowych i zgrzebłowych będących w ruchu bądź przy braku 

zabezpieczenia stanu wyłączenia;
 ■ porażenie prądem elektrycznym i poparzenie łukiem elektrycznym;
 ■ awaria mechanizmu podnoszenia urządzeń z napędem mechanicznym;
 ■ uderzenie częścią rozerwanego kadłuba krążka linowego;
 ■ uderzenie narzędziami pracy;
 ■ niewłaściwa organizacja pracy;
 ■ ryzykowne zachowanie pracowników i osób dozoru;
 ■ wykonanie prac pod wpływem alkoholu.

11.3. Niebezpieczne zdarzenia

Analizując niebezpieczne zdarzenia zaistniałe w latach 2012–2016, niepokoi fakt zaistnienia w podziemnych 
kopalniach węgla kamiennego 19 zdarzeń związanych z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło 6 górni-
ków, 15 doznało ciężkich, a 20 lekkich obrażeń ciała.

Niepokoi także ilość zdarzeń związanych z zawałami i oberwaniem się skał ze stropu i ociosów. W latach 
2012–2016 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 19 zdarzeń związanych z zagrożeniem zawałami,  
z czego 13 zdarzeń miało miejsce w kopalniach węgla kamiennego. W ich wyniku zginęło 2 górników, 1 doznał 
ciężkich obrażeń, a 2 lekkich obrażeń ciała. W wyniku opadu (oberwania się) skał ze stropu i ociosów zginęło  
27 górników, a 18 doznało ciężkich obrażeń ciała.

W latach 2012–2016 w polskim górnictwie podziemnym zaistniało 14 zdarzeń związanych z występowaniem 
wstrząsów górotworu, które spowodowały tąpnięcie, w wyniku których zginęło 14 górników, a 75 doznało lekkich 
obrażeń ciała. Statystyka dotycząca tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego pokazuje trwałą tendencję utrzy-
mywania się ich liczby na względnie niskim poziomie (po jednym zdarzeniu w latach 2012–2014 i 2016 r., dwa 
zdarzenia w 2015 r.). Tendencja ta wiąże się głównie ze zmniejszeniem wydobycia węgla (z ok. 200 mln t w latach 
80-tych ubiegłego wieku do ok. 70,4 mln t w 2016 r.), koordynacją eksploatacji wewnątrz kopalń i w rejonach 
przygranicznych między kopalniami, skuteczniejszym odprężaniem pokładów zagrożonych tąpaniami, rezygnacją 
z eksploatacji partii o najwyższym zagrożeniu, a także stałym doskonaleniem metod oceny stanu i profilaktyki 
tego zagrożenia. W kopalniach rud miedzi w 2016 r. zaobserwowano wzrost zagrożenia tąpaniami w porównaniu 
do poprzednich lat. Niezbędnym wydaje się podjęcie działań ograniczających wystąpienie tąpnięć w przyszłości. 
Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymujący się wysoki poziom pożarów: 12 w 2015 r., 10 w 2016 r. W tym zakresie 
potrzebna jest dalsza intensyfikacja działań zapobiegawczych.

11.4. Zgony naturalne

W latach 2012–2016 w polskim górnictwie miało miejsce 61 zgonów naturalnych (tendencja spadkowa  
z 17 zgonów, które miały miejsce w 2012 r., do 11 zgonów w 2016 r.). Najwięcej zgonów miało miejsce w ko-
palniach węgla kamiennego, tj. 43, co stanowi 70,5% wszystkich zgonów w górnictwie. Największa umieralność  
w 2016 r. wystąpiła u osób w grupie wiekowej powyżej 50 lat (54,5%) oraz w grupie 41–50 lat (45,5%). Najwięcej  
w 2016 r. było zgonów związanych z wykonywaniem pracy (63,6%) oraz z powrotem z miejsca pracy (27,3%).
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Ze statystyki rejestrowanych zgonów naturalnych w górnictwie wynika, że główną ich przyczyną była ostra 
niewydolność krążeniowo-oddechowa, która doprowadzała do zawału mięśnia sercowego. Każdorazowo pracow-
nicy posiadali aktualne badania lekarskie, dopuszczające ich do pracy w górnictwie.

Wzrost udziału pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności 
powierzone im w ruchu zakładu górniczego w zgonach naturalnych, w tym przypadki dwóch zgonów naturalnych 
w krótkim czasie po badaniach lekarskich dopuszczających do pracy, wskazuje na konieczność zwrócenia szcze-
gólnej uwagi na profilaktykę zdrowotną tej grupy pracowników.

12. Wnioski

Dla dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładach górniczych niezbędne jest:
 ■ kontynuowanie probezpiecznych działań w górnictwie, m.in. poprzez:

 › prowadzenie działań zmierzających do weryfikacji wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię 
terenu z prognozami oddziaływania określonymi w planach ruchu zakładów górniczych,

 › przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie obowiązków podmiotów gospodarczych 
prowadzących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, polegającą na wykonywaniu robót 
prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych 
niż określone Pgg, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych,

 › skuteczne wyeliminowanie przypadków nieprawidłowej likwidacji wyrobisk przyścianowych, 
zwłaszcza w polach metanowych, w sposób mogący powodować tworzenie się przestrzeni o znacznych 
objętościach wypełnionych metanem,

 › przeprowadzenie szczegółowej analizy robót górniczych prowadzonych w granicach wyznaczonych 
filarów ochronnych z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań niekorzystnie wpływających na 
stan naprężeń, a w szczególności różnic w sumarycznej grubości wybranych pokładów w sąsiedztwie 
granic tych filarów,

 › stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych w czasie prowadzenia wierceń, opróbowań 
oraz eksploatacji złóż ropy i gazu na lądzie i morzu, uwzględniających występujące zagrożenia oraz 
wymogi bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska,

 › ponowne sprawdzenie prawidłowości przyjętych parametrów robót strzałowych przez uprawnionego 
rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie robót strzałowych wykonywanych  
w odkrywkowych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zasięgu strefy rozrzutu,

 › kontynuowanie zwiększenia dostępności jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi oraz kolejkami 
w celu obniżenia wydatku energetycznego pracowników oraz eliminacji jazdy przenośnikami 
nieprzystosowanymi do jazdy ludzi,

 › kontynuowanie obniżania udziału „czynnika ludzkiego” w przyczynach wypadków przy pracy,  
tj. poprawienie organizacji i dyscypliny pracy, przestrzeganie wymogów przepisów i ustaleń 
technologii, eliminowanie ryzykownych zachowań oraz egzekwowanie współodpowiedzialności 
pracowników,

 › kontynuowanie działalności prewencyjnej mającej na celu ograniczenie ryzyka zaistnienia wypadków 
i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi w górnictwie, szczególnie  
w górnictwie podziemnym, poprzez przeprowadzenie spotkań i seminariów dla osób kierownictwa 
kopalń i pracowników różnych specjalności;

 ■ opracowanie nowych systemowych rozwiązań w odniesieniu do prognozowania i zwalczania stanu 
zagrożenia tąpaniami w kontekście zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa dla prowadzonej  
i projektowanej eksploatacji w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.;

 ■ wdrożenie działań zapewniających skuteczną realizację wniosków komisji powoływanych przez Prezesa 
WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof i wypadków zaistniałych w zakładach górniczych, 
w celu eliminacji powielania błędów i nieprawidłowości formułowanych po tych zdarzeniach;

 ■ ograniczenie zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych poprzez:
 › poprawę skuteczności rozpoznania i dokumentowania budowy geologicznej złóż z zastosowaniem 

sprzętu laserowego, systemu GPS oraz specjalistycznych programów komputerowych,
 › zwiększenie zakresu likwidacji wód resztkowych.
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