
 

UCHWAŁA  
podjęta na XX posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 

w dniu 28.06.2007r. 
 
 

I.  Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie podziemnym, w szczególności w górnictwie 
węgla kamiennego uległ na przestrzeni 2006 roku pogorszeniu. Istotny wpływ na 
wyraźny wzrost ilości wypadków śmiertelnych miał wybuch metanu oraz pyłu 
węglowego w KWK „Halemba”. 

 Komisja stwierdza, Ŝe niezaleŜnie od uaktywnienia się zagroŜeń naturalnych do 
pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w górnictwie węgla kamiennego w sposób istotny 
przyczynia się rosnąca wypadkowość w podmiotach wykonujących powierzone im prace  
w ruchu zakładów górniczych a takŜe niska efektywność stosowanych systemów 
zarządzania bezpieczeństwem. 

W celu osiągnięcia poprawy tego stanu Komisja za konieczne uznaje: 

1) W trybie pilnym wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych eliminujących 
moŜliwość powierzania wykonawstwa robót dołowych podmiotom nie 
spełniającym wysokich kryteriów oceny technicznej, organizacyjnej i kadrowej. 

2) Weryfikację organizacji pracy słuŜb bhp w zakładach górniczych na rzecz ich 
odformalizowania i zintensyfikowania działań zapobiegawczych i profilaktycznych 
oraz wyeliminowanie czysto formalnych i nieskutecznych rozwiązań w systemach 
zarządzania bezpieczeństwem pracy. 

3) Zapewnienie wysokiego poziomu, a przez to odpowiedniej jakości szkoleń 
pracowników  zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.  

4) Zwiększenie nakładów  na zakup nowego sprzętu, maszyn i urządzeń oraz 
systemów pomiarowych, m.in. kombajnów, obudów zmechanizowanych,  a takŜe 
na inwestycje ograniczające eksploatację poniŜej poziomu udostępnienia.  

Ponadto Komisja uznaje, Ŝe w zakresie działalności organów nadzoru górniczego duŜe 
znaczenie będzie miała:   

1) kontynuacja działań w zakresie nowelizacji  przepisów (wnioski z komisji 
powołanych w związku z zaistniałymi zdarzeniami), w tym podjęcie działań  
o przyspieszenie procesu legislacyjnego, 

2) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie doskonalenia metod                                 
rozpoznawania, monitorowania i zwalczania zagroŜeń naturalnych,  

3) dokonanie wspólnie z jednostką certyfikującą (GIG) oceny wdroŜonych systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i funkcjonowania w praktyce Dokumentu 
Bezpieczeństwa. 

Brak znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa i utrzymywanie się wypadkowości 
ogólnej na zbliŜonym poziomie na przestrzeni ostatnich lat wskazuje, Ŝe dotychczasowe 
rozwiązania w zakresie organizacji bezpiecznej pracy nie gwarantują zmniejszenia liczby 
wypadków w górnictwie podziemnym. 

II.  Komisja stwierdziła, Ŝe aczkolwiek przedsiębiorcy górniczy podejmują działania na rzecz 
reaktywacji szkolnictwa zawodowego w celu zabezpieczenia braków kadrowych 
istniejących lub mogących wystąpić w przyszłości, to działania te są niewystarczające.  
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Z przedstawionych Komisji danych i analiz dotyczących stanu zatrudnienia  
w przedsiębiorstwach górniczych wynika, Ŝe trwa dynamiczny proces powiększania się 
luki pokoleniowej i kompetencyjnej w strukturach zatrudnienia kopalń, który moŜe mieć 
wpływ na bezpieczeństwo ruchu zakładów górniczych. 

W celu przeciwdziałaniu tym tendencjom Komisja uznała za wskazane rozwaŜenie  
i przyjęcie przez Przedsiębiorców rozwiązań stwarzających zachęcające warunki do  
kontynuowania dalszej pracy przez pracowników posiadających 25 letni staŜ pracy pod 
ziemia i ukończony 50 rok Ŝycia, w szczególności posiadających specjalistyczną wiedzę  
i bogate doświadczenia zawodowe. Niezbędna jest takŜe w opinii Komisji koordynacja 
polityki edukacyjnej wyŜszych uczelni z zapotrzebowaniem górnictwa na specjalistyczne 
kadry, uwzględniając fakt, Ŝe tylko niewielki procent absolwentów na kierunkach 
górniczo-geologicznych podejmuje pracę w zakładach górniczych. W tym celu naleŜy 
przeprowadzić na koniec br. analizę struktury i stanu zatrudnienia kadr specjalistycznych, 
uwzględniającą równieŜ w większym stopniu podmioty wykonujące prace w ruchu 
zakładów górniczych a takŜe grupę zawodową ratowników górniczych. 

III.  Nadal na wysokim poziomie utrzymuje się ilość stwierdzonych przypadków nielegalnej 
eksploatacji kopalin. W celu skutecznego przeciwdziałania licznym przypadkom 
pozyskiwania kopalin bez koncesji konieczne jest doskonalenie zasad współpracy 
pomiędzy organami nadzoru górniczego i organami samorządu lokalnego.  

 
 
 
 
    Sekretarz Komisji      Przewodniczący Komisji  
            ( - )                                                                           ( - ) 

mgr inŜ. Piotr Bukalski          prof. dr hab. inŜ. Józef Dubiński 

 


