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1. Wprowadzenie
Przemysł wydobywczy, a zwłaszcza górnictwo węgla kamiennego należy do potencjalnie najbardziej niebez-

piecznych środowisk pracy, ze względu na występujące tam zagrożenia naturalne oraz złożoność procesów techno-
logicznych związanych z procesem udostępniania, eksploatacji i transportu. Pracowników górnictwa obowiązują 
szczególne rygory dla utrzymania stanu bezpieczeństwa oraz bezpiecznego postępowania. Problem ryzyka w pracy 
górniczej pogłębia się jeszcze, w związku z pogarszającymi się warunkami górniczo-geologicznymi, szczególnie  
w kopalniach węgla kamiennego, co implikuje wzrost poziomu zagrożeń naturalnych, a pośrednio również tech-
nicznych. Charakter i nasilenie tych zagrożeń ulega ciągłym zmianom, co wymusza wprowadzanie nowych rozwią-
zań technologicznych i organizacyjnych. Eksploatacji surowców naturalnych od zawsze towarzyszyło występowa-
nie zagrożeń w ruchu zakładów górniczych, oddziałujących na życie i zdrowie pracowników oraz funkcjonowanie 
kopalń. Jednym z ważnych elementów, mogących powodować ograniczenie nieustannego wzrostu zagrożeń, jest 
podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych i profilaktycznych na podstawie aktualnych i rzetelnych in-
formacji o stanie bezpieczeństwa w górnictwie.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację zapisu art. 166 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.), zwanej dalej „Pgg”, zobowiązującej Prezesa Wyż-
szego Urzędu Górniczego do oceny stanu bezpieczeństwa powszechnego związanego z ruchem zakładu górnicze-
go, stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych, 
stanu ratownictwa górniczego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładów górniczych. 
Ocenę stanu bezpieczeństwa w 2017 r. przedstawiono na tle porównawczym od 2013 r.

1.1. Zakres przedmiotowy nadzoru górniczego
Organy nadzoru górniczego, którymi są:

1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
2. dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej „OUG”,
3. dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „SUG”,
w 2017 r. realizowały zadania z zakresu bezpieczeństwa pracy określone w przepisach ustawy Pgg, oraz  

w przepisach innych ustaw regulujących nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych wszystkich rodzajów 
górnictwa 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 czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego;
 ■ wykonywaniem robót geologicznych; 
 ■ szkoleniem osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty 
geologiczne;

 ■ zakładami prowadzącymi roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej.
W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych 

zakładu górniczego, organy nadzoru górniczego wykonywały zadania z zakresu administracji architektoniczno-
-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

Organy te wypełniały tym samym powierzoną im misję społeczną, określoną jako dążenie do poprawy bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczania 
uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko, jak również realizowały cele zawarte w „Strategii 
działania urzędów górniczych na lata 2015-2018”.

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjęto następujące cele strategiczne:
 ■ ograniczenie liczby wypadków spowodowanych tzw. „czynnikiem ludzkim”;
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 ■ ograniczenie liczby wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, związanych z wyrobami stosowanymi  
w górnictwie;

 ■ skuteczne przeciwdziałanie katastrofom górniczym;
 ■ ograniczenie skali chorób zawodowych w górnictwie;
 ■ skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w dziedzinie bhp w górnictwie;
 ■ dostosowanie rozwiązań prawnych do potrzeb skutecznego zarządzania bhp w górnictwie;
 ■ utrzymanie w sprawności służb ratownictwa górniczego.

1.2. Zakres podmiotowy nadzoru górniczego

Według stanu na 31 grudnia 2017 r., nadzorowi i kontroli urzędów górniczych podlegało 7 533 zakładów 
górniczych, 22 zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg oraz 192 zakłady wykonujących ro-
boty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, a także 4 003 oddziały podmiotów wykonujących w zakresie 
swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, łącznie zatrudniające 177 592 
pracowników. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Jednostki objęte nadzorem i kontrolą organów nadzoru górniczego w 2017 r., 
 z uwzględnieniem stanu zatrudnienia i wydobycia

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

[stan na 
31.12.2017 r.]

Wydobycie  
w 2017 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

41
21(1)

12(3)

1
3
1
1
1
1

91 972
76 697

1 111
34

12 086
1 071

845
110

18

65 479,9 tys. t (2)

–
–
32 780,6 tys. t

1 797,3 tys. t
615,0 tys. t (4)

161,0 tys. t
1,5 tys. m3

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

22(5) 1 681 –

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

 7 399

16
11

5

7 383(6)

28 280

6 350
6 305

45

21 930

brak 
całościowych danych

61 351,4 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

93
9(7)

2(8)

1
75

3
2(9)

1

3 447
2 651

96
252
367

6
75

0

0,974 + 5,169 mld m3

3 951,3 tys. t
663,0 tys. t

13 328 tys. m3

7 500 tys. m3

–
–

Razem 7 555 125 380

Zakłady wykonujące roboty geologiczne, 
o których mowa w art. 86 Pgg 

192 3 599(10)

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

4 003(11) 48 613

OGÓŁEM ZATRUDNIENIE 177 592
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(1) 21 kopalń wydobywających 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 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 za-

kłady 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 roku 2017 wykonali łącznie 19 566 roboczodniówek,  
w tym 17 351 w ramach kontroli oraz 2 215 w związku z nadzorowaniem akcji ratowniczych i zwalczaniem niele-
galnej eksploatacji oraz w zakresie innych czynności.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG wykonali w tym okresie 1 310 roboczodniówki kontrolne w za-
kładach górniczych oraz innych jednostkach i podmiotach, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru 
górniczego oraz 40 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 1 350 
roboczodniówek).

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Liczba roboczodniówek wykonanych przez pracowników nadzoru górniczego (OUG, SUG, WUG) w 2017 r.

Rodzaj zakładu/jednostki Roboczodniówki 
kontrolne

Roboczodniówki 
wynikające z nadzoru 

i inne(1)

Roboczodniówki 
razem

Kopalnie węgla kamiennego 7 645 780 8 425

Pozostałe zakłady górnicze 9 506 1 456 10 962

Inne przedsiębiorstwa(2) 1 336 19 1 355

Ośrodki szkoleniowe 122 0 122

Jednostki ratownictwa górniczego 52 0 52

RAZEM 18 661 2 255 20 916

(1) Roboczodniówki wynikające z: art. 174 Pgg (oględziny miejsc zdarzeń i wypadków, badania przyczyn i okoliczności zdarzeńi wypad-
ków), nadzoru nad akcjami ratowniczymi, nielegalnej eksploatacji, 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.
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W 2017 r., w związku z zaistniałymi niebezpiecznymi zdarzeniami, wypadkami oraz zgonami naturalnymi, 
dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i SUG, przeprowadzili 74 badania przyczyn i okoliczności zdarzeń  
i wypadków, w tym:

 ■ 9 badań wypadków śmiertelnych (badaniem został objęty więcej niż jeden wypadek, gdy miał miejsce 
wypadek zbiorowy);

 ■ 13 badań wypadków ciężkich;
 ■ 10 badań wypadków zbiorowych;
 ■ 11 badań innych wypadków związanych z niebezpiecznymi zdarzeniami;
 ■ 31 badań niebezpiecznych zdarzeń;

oraz 7 badań zgonów naturalnych.
Szczegółową statystykę badań przyczyn i okoliczności niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów na-

turalnych w 2017 r. w poszczególnych urzędach górniczych przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Liczba zakończonych przez poszczególne urzędy górnicze w 2017 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 1 1 2

OUG w Gliwicach 14 2 16

OUG w Katowicach 22 1 23

OUG w Kielcach 2 0 2

OUG w Krakowie 5 0 5

OUG w Krośnie 1 0 1

OUG w Lublinie 3 0 3

OUG w Poznaniu 2 1 3

OUG w Rybniku 6 1 7

OUG w Warszawie 0 0 0

OUG we Wrocławiu 12 1 13

SUG 6 0 6

Razem (OUG + SUG) 74 7 81

Wyższy Urząd Górniczy 0 0 0

Razem (OUG + SUG + WUG) 74 7 81

2. Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2017 r. 
(porównanie od 2013 r.)

2.1. Wypadkowość w górnictwie
W latach 2013-2017 w górnictwie zaistniało ogółem 11 135 wypadków, z czego 77,3% stanowiły wypadki  

w kopalniach węgla kamiennego, 16,6% w kopalniach rud miedzi, 2,8% w kopalniach odkrywkowych oraz 1,3%  
w kopalniach otworowych i przedsiębiorstwach wykonujących roboty geologiczne.

W 2017 r. w górnictwie miało miejsce 2 078 wypadków ogółem, w tym 15 wypadków śmiertelnych i 14 wy-
padków ciężkich. Odnotowano 474 wypadki z udziałem pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej 
działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego albo zakładu, tj. o 9,5% więcej  
niż w 2016 r. W kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 366 wypadków z udziałem pracowników  
podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności czynności powierzone im w ruchu zakładu górniczego.  
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Było to o 40 (tj. o 12,3%) wypadków więcej niż w roku 2016. Szczegółowe dane o stanie wypadkowości przedsta-
wiono w tabeli 4 oraz na wykresach 1-3.

Tabela 4. Wypadkowość w górnictwie w 2017 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: 1 662 10 9 368 3 1

kopalnie węgla kamiennego (KWK) 1 653 10 9 366 3 1

Kopalnie rud miedzi 317 2 2 93 0 2

Kopalnie soli 10 0 0 0 0 0

Kopalnie rud cynku i ołowiu 3 1 0 0 0 0

Pozostałe górnictwo podziemne 10 0 1 0 0 0

Kopalnie węgla brunatnego (KWB) 30 0 0 12 0 0

Górnictwo odkrywkowe  
(z wyłączeniem KWB) 26 2 2 1 1 0

Górnictwo otworowe  
oraz roboty geologiczne 20 0 0 0 0 0

RAZEM 2 078 15 14 474 4 3

(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.

Wykres 1. Łączna liczba wypadków w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego, kopalniach rud miedzi 
 i w pozostałych zakładach górniczych oraz zakładach w latach 2013-2017
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2013 2014 2015 2016 2017

Górnictwo ogółem Górnictwo węgla kamiennego

Kopalnie rud miedzi Pozostałe zakłady górnicze oraz zakłady *
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Wykres 2. Liczba wypadków śmiertelnych w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego,  
kopalniach rud miedzi i w pozostałych zakładach górniczych oraz zakładach w latach 2013-2017

Wykres 3. Liczba wypadków ciężkich w całym górnictwie, górnictwie węgla kamiennego,  
kopalniach rud miedzi i w pozostałych zakładach górniczych oraz zakładach w latach 2013-2017
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*) Obejmuje: podziemne zakłady górnicze (z wyłączeniem górnictwa węgla kamiennego oraz kopalń rud miedzi), odkrywkowe  
i otworowe zakłady górnicze, zakłady prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne,  
o których mowa w art. 86 Pgg.

W ciągu ostatnich lat w polskim górnictwie obserwuje się spadkowy trend łącznej liczby wypadków.  
W 2017 r. tendencja ta uległa niewielkiej zmianie, gdyż odnotowano o 4 (tj. 0,2%) wypadki więcej w odniesieniu do 
2016 r. Liczba wypadków ogółem w 2017 r. zmniejszyła się natomiast o 473 (tj. o 18,5%) w porównaniu z rokiem 
2013.

Analiza wypadkowości ogółem z podziałem na załogę własną i firmy usługowe w latach 2016-2017 wykazała, 
iż wypadkowość wśród załogi własnej posiada utrzymującą się nadal tendencją spadkową (spadek o 2,3% w sto-
sunku do 2016 r.), natomiast zdecydowanie wzrosła wypadkowość ogółem wśród podmiotów usługowych, wyko-
nujących czynności w ruchu zakładów górniczych albo zakładów (wzrost o 9,5% w stosunku do 2016 r.). 

W  2017 r. w polskim górnictwie nastąpił zdecydowany spadek liczby wypadków śmiertelnych z 27 wypad-
ków zaistniałych w 2016 r. do 15 zaistniałych w 2017 r. Odnotowano natomiast wzrost liczby wypadków ciężkich  
z 9 zaistniałych w 2016 r. do 14 wypadków w 2017 r.

Wypadkowość ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2017 r. wzrosła o 5,6% w porównaniu z 2016 r. 
(wzrost z 1 566 do 1 653 wypadków), natomiast spadła o 13,4% w porównaniu z rokiem 2013, kiedy to odnotowa-
no 1 908 wypadków. Na zwiększenie wypadkowości ogółem w kopalniach węgla kamiennego w 2017 r. miał wpływ 
wzrost wypadkowości wśród pracowników podmiotów usługowych.

Wypadkowość ogółem w kopalniach rud miedzi w 2017 r. zmniejszyła się o 21,5% w porównaniu z 2016 r. 
(spadek z 404 do 317 wypadków) i o 30,9% w porównaniu z rokiem 2013, kiedy odnotowano 459 wypadków.
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Główne przyczyny wypadków ogółem w 2017 r. w całym górnictwie to:
 ■ potknięcie, poślizgnięcie lub przewrócenie się osób (29,7%);
 ■ spadnięcie, stoczenie, osunięcie się mas i brył skalnych oraz opad skał ze stropu i ociosów (18,6%);
 ■ uderzenie się narzędziami pracy oraz o inne przedmioty (12,6%);
 ■ upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów (12,0%).

W roku 2017 w całym górnictwie zaobserwowano niższą (z 36 do 29) niż w roku poprzednim liczbę wypad-
ków najcięższych, tzn. łącznie: śmiertelnych i ciężkich. Zaistniało jednak 15 wypadków śmiertelnych (o 12 wy-
padków mniej w porównaniu do 2016 r.) i 14 wypadków ciężkich (o 5 więcej niż w roku poprzednim). Przyczyny 
wypadków śmiertelnych i ciężkich w 2017 r. w całym górnictwie to:

 ■ wykonywanie prac lub przechodzenie przez trasę przenośnika będącego w ruchu;
 ■ oberwanie się skał ze stropu i ociosu;
 ■ spadnięcie, stoczenie i obsunięcie się mas i brył skalnych;
 ■ porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie łukiem elektrycznym o napięciu do 1kV;
 ■ upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów;
 ■ zetknięcie się z urządzeniami transportu na powierzchni;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy;
 ■ uderzenie o urządzenia transportu poziomego;
 ■ uderzenie się o inne przedmioty;
 ■ rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem;
 ■ awaria mechaniczna;
 ■ upadek z wysokości;
 ■ niewłaściwa organizacja pracy;
 ■ ryzykowne zachowania pracowników;
 ■ wykonywanie prac pod wpływem alkoholu.

W latach 2013-2016 wśród przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich przeważały przyczyny o charakterze 
górniczym tj.:

 ■ zawały i/lub oberwanie się skał ze stropu i ociosów;
 ■ dynamiczne oddziaływanie skutków wstrząsów (tąpnięć);
 ■ zapalenia metanu.

Natomiast w 2017 r. dominującymi przyczynami zaistniałych wypadków śmiertelnych i ciężkich były zdarze-
nia o charakterze mechanicznym:

 ■ wykonywanie prac lub przechodzenie przez trasę przenośników będących w ruchu;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy maszyn i urządzeń;
 ■ uderzenie przez urządzenia transportu poziomego.

Wykres 4. Główne przyczyny wypadków śmiertelnych i ciężkich w polskim górnictwie w latach 2013-2017
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W polskim górnictwie w latach 2013-20171 najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich miało miejsce wśród 
pracowników o stażu pracy od 1 do 10 lat (57,1%) oraz o stażu pracy powyżej 20 lat (27,2%).Szczegółowe dane w 
tym zakresie przedstawiono w poszczególnych częściach tabeli 5.

Tabela 5. Wypadkowość w górnictwie w latach 2013-2017

Rodzaj górnictwa
WYPADKI ŚMIERTELNE

2013 2014 2015 2016 2017
Górnictwo podziemne(2), w tym: 17 25 14 27 13
kopalnie węgla kamiennego 14 20 12 10 10

kopalnie rud miedzi 3 5 2 17 2

Górnictwo odkrywkowe 4 4 4 0 2
Górnictwo otworowe oraz roboty 
geologiczne 0 1 1 0 0

Razem 21 30 19 27 15

WYPADKI CIĘŻKIE

Górnictwo podziemne(2), w tym: 13 26 10 8 12

kopalnie węgla kamiennego 7 22 7 5 9

kopalnie rud miedzi 3 4 3 2 2

Górnictwo odkrywkowe 2 3 2 1 2
Górnictwo otworowe oraz roboty 
geologiczne 1 0 0 0 0

Razem 16 29 12 9 14
WYPADKI OGÓŁEM

Górnictwo podziemne(2), w tym: 2 442 2 165 2 066 2 003 2 002

kopalnie węgla kamiennego 1 908 1 788 1 695 1 566 1 653

kopalnie rud miedzi 459 337 333 404 317

Górnictwo odkrywkowe 84 69 58 47 56
Górnictwo otworowe oraz roboty 
geologiczne 25 40 34 24 20

Razem 2 551 2 274 2 158 2 074 2 078
(1) W 2017 r. nie uwzględniono wypadku śmiertelnego w Niemce-Rokitno II-część NE Pole A (osoba nie zatrudniona w górnictwie);

(2) Razem z zakładami prowadzącymi działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg.
W 2017 r. w kopalniach węgla kamiennego miało miejsce 10 wypadków śmiertelnych i 9 ciężkich, których 

przyczynami były:

 ■ wykonywanie prac lub przechodzenie przez trasę przenośników będących w ruchu - 5 wypadków 
śmiertelnych, 2 wypadki ciężkie;

 ■ oberwanie się skał ze stropu - 2 wypadki śmiertelne, 3 wypadki ciężkie;
 ■ oberwanie się skał z ociosu - 1 wypadek śmiertelny, 1 wypadek ciężki;
 ■ porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie łukiem elektrycznym o napięciu do 1 kV – 1 wypadek 
śmiertelny;

 ■ upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów - 1 wypadek śmiertelny;
 ■ uderzenie przez urządzenie transportu poziomego - 1 wypadek ciężki;
 ■ uderzenie się o inne przedmioty - 1 wypadek ciężki;
 ■ rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem - 1 wypadek ciężki.

Szczegółowe wskaźniki wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego przedstawiono na wykresie 5 oraz  
w tabeli 6.
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Wykres 5. Wskaźniki wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego na 1 mln ton  
wydobytego węgla (dane WUG) oraz na 1000 zatrudnionych w latach 2013-2017

Tabela 6. Wskaźniki wypadkowości w kopalniach węgla kamiennego oraz  
w poszczególnych spółkach węglowych w latach 2016-2017

Przedsiębiorca lub 
zakład górniczy

2016 2017

Wypadkowość Wskaźnik wypadków 
śmiertelnych Wypadkowość Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych

śmier-
telna ogółem

na 1 
mln ton 
węgla(1)

na 1000 
zatru-

dnionych

śmier-
telna ogółem

na 1 
mln ton 
węgla(1)

na 1000 
zatru-

dnionych

PGG Sp. z o.o.(2) 4 783 0,12 0,08 6 786 0,20 0,12

JSW S.A. 3 373 0,18 0,10 1 357 0,07 0,04
TAURON 
Wydobycie S.A.(3) 2 125 0,31 0,24 2 159 0,31 0,22

Węglokoks Kraj  
Sp. z o.o. 0 62 0,00 0,00 0 72 0,00 0,00

LW Bogdanka S.A. 0 175 0,00 0,00 1 222 0,11 0,13

PG Silesia Sp. z o.o. 1 22 0,56 0,49 0 27 0,00 0,00

Pozostałe KWK 0 26 0,00 0,00 0 30 0,00 0,00

Razem 10 1 566 0,14 0,09 10 1 653 0,15 0,10
(1) Wydobycie według danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
(2) Uwzględniono kopalnie byłej Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
(3) W 2016 r. uwzględniono wypadkowość w ZG Brzeszcze.

W kopalniach węgla kamiennego w 2017 r., w porównaniu do 2016 r., największy spadek wskaźnika wypad-
kowości ogółem na 1000 zatrudnionych zaobserwowano w:

 ■ KWK Ruda Ruch Halemba - spadek wskaźnika o 43,5% (z 18,6 do 10,8);
 ■ KWK Sośnica - spadek wskaźnika o 31,3% (z 21,1 do 14,5);
 ■ Siltech Sp. z o.o. - spadek wskaźnika o 26,9% (z 20,8 do 15,2).

Z kolei największy wzrost wskaźnika wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych w 2017 r., w stosunku do roku 
2016, odnotowano w:

 ■ ZG Eko-Plus - wzrost wskaźnika o 84,8% (z 19,7 do 36,4);
 ■ KWK ROW Ruch Chwałowice - wzrost wskaźnika o 45,7% (z 8,1 do 11,8);
 ■ KWK Ruda Ruch Pokój - wzrost wskaźnika o 43,8% (z 13,7 do 19,7).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych w latach 2013-2017 zarejestrowano  
w LW Bogdanka (24,6), natomiast najniższy w KWK ROW Ruch Marcel (7,2). Wskaźnik ten jest liczony jako 
średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych w latach 2013-2017.
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Na wykresie 6 przedstawiono 5 kopalń, w których wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych 
był najwyższy, oraz 5 kopalń, w których wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych był najniższy. 
W zestawieniu nie ujęto kopalń węgla kamiennego będących 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).

Wykres 6. Liczba wypadków ogółem i średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych 
 w latach 2013-2017 w wybranych kopalniach węgla kamiennego

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

W 2017 r. w kopalniach rud miedzi zaistniały 2 wypadki śmiertelne i 2 ciężkie, których przyczynami były:
 ■ spadnięcie, stoczenie i obsunięcie się mas i brył skalnych -1 wypadek śmiertelny;
 ■ inne niebezpieczne zdarzenie (ryzykowne zachowanie pracownika) - 1 wypadek śmiertelny;
 ■ uderzenie przez urządzenie transportu poziomego - 1 wypadek ciężki;
 ■ awaria mechaniczna - 1 wypadek ciężki.

W kopalniach rud miedzi w 2017 r. zmniejszenie wypadkowości ogółem, w odniesieniu do roku 2016, od-
notowano we wszystkich kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., z czego największy spadek odnotowano w O/ZG 
„Rudna”, gdzie liczba wypadków spadła się o 33,6% (z 211 do 140 wypadków).

Średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych w latach 2013-2017 wyniósł odpowiednio: 
20,5 w O/ZG „Lubin”, 22,0 w O/ZG „Rudna” oraz 15,3 w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Szczegółowe wskaźniki 
wypadkowości w górnictwie rud miedzi przedstawiono w tabeli 7 oraz na wykresie 7.

Tabela 7. Wskaźniki wypadkowości w poszczególnych zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.  
w latach 2016-2017

Zakład górniczy

2016 2017

Wypadkowość Wskaźnik wypadków 
śmiertelnych Wypadkowość Wskaźnik wypadków 

śmiertelnych

śmier-
telna ogółem

na 1 mln 
ton rudy 
miedzi

na 1000 
zatru-

dnionych

śmier-
telna ogółem

na 1 mln 
ton rudy 
miedzi

na 1000 
zatru-

dnionych

O/ZG „Lubin” 1 92 0,12 0,20 0 86 0,00 0,00

O/ZG „Polkowice- 
-Sieroszowice” 5 101 0,39 0,71 1 91 0,08 0,14

O/ZG „Rudna” 11 211 0,88 1,50 1 140 0,08 0,16

Razem 17 404 0,51 0,88 2 317 0,06 0,11

891

41
213

618

354
192 197 209

101 129

24,6    24,0    
21,7    20,4    20,3    

11,1    11,0    10,2    8,6    7,2    

Liczba wypadków ogółem
Średni wskaźnik wypadkowości ogółem na 1000 zatrudnionych



Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego  
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2017 roku 

15

Wykres 7. Wskaźniki wypadków śmiertelnych na 1 mln ton wydobytej rudy miedzi  
oraz na 1000 zatrudnionych w latach 2013-2017

2.2. Zagrożenia w górnictwie podziemnym
2.2.1. Zagrożenia naturalne

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami geologiczno-górniczymi oraz 
występowaniem zagrożeń: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, tąpaniami, zawałami, pożarowego, wodnego, 
wyrzutami 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 skutki 
niejednokrotnie o charakterze katastrofalnym.

2.2.1.1. Zagrożenie metanowe 

W latach 2013-2017 miały miejsce 22 zdarzenia związane z zapaleniem metanu, w wyniku których zginęło  
6 górników, 15 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 20 lekkich.

W 2017 r. w kopalniach węgla kamiennego zaistniały 3 zdarzenia związane z zapaleniem metanu w wyrobi-
skach górniczych. W wyniku tych zdarzeń nikt nie uległ wypadkom.

Przyczynami zapaleń metanu w 2017 r. były iskry powstałe: 
 ■ podczas ładowania urobku organem kombajnu chodnikowego (KWK „Budryk” - 11 marca);
 ■ w wyniku kontaktu noży, będącego w ruchu kombajnu ścianowego, z wkładkami skały płonnej, występującymi 
lokalnie w ociosie ścianowym (ZG Brzeszcze - 19 lipca);

 ■ podczas urabiania kombajnem chodnikowym piaskowca w czole przodka (KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch Zofiówka - 24 października).

W 2017 r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 948,5 mln m3 metanu (metanowość 
bezwzględna), co oznacza, że średnio w ciągu minuty wydzielało się 1 808,8 m3 tego gazu. W latach 2013-2017 ilość 
wydzielonego metanu w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla (metanowość względna) oscylowała w granicach 
od 11,1 do 14,5 m3 CH4/t.

Średnia efektywność odmetanowania w 2017 r. wyniosła 35,5%, co oznacza spadek o 1,1% w stosunku do 
2016 r. Średnia efektywność zagospodarowania ujętego metanu w 2017 r. wzrosła o 5,9% w stosunku do roku 2016 
i wyniosła 62,9%.

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

0,09 0,15 0,06

0,51

0,06

0,15

0,27

0,10

0,88

0,11

2013 2014 2015 2016 2017

Wskaźnik wypadków śmiertelnych na 1 mln t wydobytej rudy miedzi

Wskaźnik wypadków śmiertelnych na 1000 zatrudnionych



16

Tabela 8. Kształtowanie się metanowości bezwzględnej, metanowości względnej, ilości i efektywności ujęcia 
 i zagospodarowania metanu oraz wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w latach 2013-2017

Wyszczególnienie
Rok

2013 2014 2015 2016 2017

Metanowość bezwzględna [mln m3 CH4/rok] 847,8 891,2 933,0 933,8 948,5

Ilość ujętego metanu [mln m3 CH4/rok] 276,6 321,1 339,0 342,1 337,0

Efektywność odmetanowania [%](1) 32,6 36,0 36,3 36,6 35,5

Ilość zagospodarowanego metanu [mln m3 CH4/rok] 187,7 211,4 197,1 195,0 212,0

Efektywność zagospodarowania ujętego metanu [%] 67,8 65,8 58,1 57,0 62,9

Wydobycie węgla kamiennego [mln ton] 76,5 72,5 72,2 70,4 65,5

Metanowość względna [m3 CH4/tonę] 11,1 12,3 12,9 13,3 14,5

Tabela 9. Metanowość kopalń węgla kamiennego oraz efektywność odmetanowania w 2017 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 3,79 1,99 42,81 22,50 46,59 24,49 8,13

Ruch Halemba 5,46 2,87 37,71 19,82 43,17 22,69 12,65

Ruch Pokój 0,00 0,00 2,83 1,49 2,83 1,49 –––

2. KWK ROW

Ruch Jankowice 23,97 12,60 31,68 16,65 55,65 29,25 43,08

Ruch Chwałowice 5,76 3,03 13,17 6,92 18,93 9,95 30,45

Ruch Marcel 9,38 4,93 30,67 16,12 40,05 21,05 23,42

Ruch Rydułtowy 9,11 4,79 27,42 14,41 36,53 19,20 24,95

3. KWK „Knurów-Szczygłowice” 38,32 20,14 111,05 58,37 149,37 78,51 25,65

4. KWK „Sośnica” 21,08 11,08 35,05 18,42 56,13 29,50 37,56

5. ZG Brzeszcze 74,51 39,16 102,64 53,95 177,15 93,11 42,06

6. KWK „Silesia” 41,80 21,97 36,36 19,11 78,16 41,08 53,48

7. KWK „Murcki-Staszic” 29,01 15,25 63,01 33,12 92,03 48,37 31,53

8. KWK „Mysłowice-Wesoła” 28,60 15,03 102,07 53,65 130,67 68,68 21,88

9. KWK „Wujek” 15,16 7,97 18,17 9,55 33,33 17,52 45,49

10. KWK „Wieczorek” 0,00 0,00 32,23 16,94 32,23 16,94 –––

11. KWK „Budryk” 123,19 64,75 147,66 77,61 270,85 142,36 45,48

12. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 39,46 20,74 107,97 56,75 147,43 77,49 26,76

13. KWK „Pniówek” 80,71 42,42 137,75 72,40 218,46 114,82 36,94

14. KWK „Krupiński” (do 31.03.) 23,14 12,16 8,07 4,24 31,20 16,40 74,15

SRK S.A. KWK „Krupiński” (od 1.04.) 54,30 28,54 23,27 12,23 77,57 40,77 70,00

SRK S.A. KWK „Anna” (do 28.06.) 0,00 0,00 8,53 2,22 8,53 2,22 –––

SRK S.A. KWK „Jas-Mos” 14,44 7,59 16,21 8,52 30,65 16,11 47,11

SRK S.A. KWK „Brzeszcze-Wschód” 0,00 0,00 31,30 16,45 31,30 16,45 –––

SUMA 641,19 337,01 1 167,62 611,44 1 808,82 948,45 –––

ŚREDNIA 35,53
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2.2.1.2. Zagrożenie tąpaniami 

W latach 2013-2017 w polskim górnictwie podziemnym zaistniało 18 zdarzeń związanych z występowaniem 
wstrząsów górotworu, skutkujących tąpnięciami lub odprężeniami w wyrobiskach w których zginęło 13 górni-
ków, a 82 doznało obrażeń ciała. W kopalniach węgla kamiennego zaistniało 8 takich zdarzeń, w których zginęło  
3 górników, a 13 doznało lekkich obrażeń ciała, natomiast w kopalniach rud miedzi było ich 10. Zginęło w nich 10 
górników, a 69 doznało obrażeń ciała.

W 2017 r. w kopalniach węgla kamiennego wystąpiły trzy tąpnięcia:
 ■ w dniu 12 maja w KWK ROW Ruch Rydułtowy; spowodowało ono 1 wypadek lekki. Przyczyną tąpnięcia 
był wstrząs o energii 2,6 x 107 J, który zaistniał w rejonie eksploatacji pokładu 706 ścianą IV-E1;

 ■ w dniu 29 maja w KWK „Mysłowice-Wesoła”; spowodowało ono wypadek zbiorowy (4 wypadki lekkie). 
Przyczyną tąpnięcia był wstrząs o energii 3,0 x 08 J, który zaistniał w rejonie eksploatacji pokładu 510 ścianą 
02Aw;

 ■ w dniu 21 października w KWK „Murcki-Staszic”; zdarzenie nie spowodowało wypadku. Przyczyną 
tąpnięcia był wstrząs o energii 3,0 x 107 J, który zaistniał w rejonie eksploatacji pokładu 510 ścianą 3b-S. 

W kopalniach rud miedzi w 2017 r. wystąpiły trzy tąpnięcia (wszystkie w O/ZG „Rudna”):
 ■ w dniu 13 lutego; w wyniku którego zaistniał 1 wypadek lekki. Przyczyną tąpnięcia był wstrząs górotworu  
o energii 1,2 x 107 J, który zaistniał w polu XIX/2;

 ■ w dniu 24 lutego; w wyniku którego zaistniał wypadek zbiorowy (6 wypadków lekkich). Przyczyną tąpnięcia 
był wstrząs górotworu o energii 5,3 x 106 J, który zaistniał w polu XXV/2;

 ■ w dniu 26 grudnia; zdarzenie nie spowodowało wypadku. Przyczyną tąpnięcia był wstrząs górotworu  
o energii 1,2 x 108 J, który zaistniał w polu XI/2.

W 2017 r. w kopalniach rud miedzi wystąpiło 9 odprężeń w wyrobiskach, w wyniku których zaistniały  
2 wypadki lekkie, natomiast w kopalniach węgla kamiennego wystąpiły 4 odprężenia, w wyniku których zaistniało  
13 wypadków lekkich. 

Szczegółowe dane charakteryzujące zagrożenie tąpaniami przedstawiono w tabelach 10 i 11.

Tabela 10. Zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpnięć i wypadków  
wskutek tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego w latach 2013-2017

Rok Wydobycie(1)

[mln ton]

Wydobycie z pokładów zagrożonych 
tąpaniami

Wstrząsy ≥ 1x105 J 
[według GIG]

Liczba 
tąpnięć

Wypadki wskutek 
tąpnięć

I–II 
stopień 

zagrożenia 
tąpaniami

[w mln 
ton]

%

II stopień 
zagrożenia 
tąpaniami 

[w mln 
ton]

% liczba ∑ E [GJ] śmiertelne ogółem

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

2017 65,5 34,9 53,3 9,0 13,7 1 201 2,11 3 - 5

(1) Wg danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
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Tabela 11. Zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpnięć i wypadków wskutek  
tąpnięć w kopalniach rud miedzi w latach 2013-2017

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

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

2017 32,8 32,8 100 505 1,05 3 – 7

2.2.1.3. Zagrożenie pożarowe

W latach 2013-2017 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 51 zdarzeń związanych z występowa-
niem zagrożenia pożarowego, w tym 38 w kopalniach węgla kamiennego, 11 w kopalniach rud miedzi, 1 w kopalni 
rud cynku i ołowiu oraz 1 w kopalni soli. W wyniku tych zdarzeń jeden górnik doznał lekkich obrażeń ciała (nie 
ujęto poszkodowanych, którzy doznali obrażeń w wyniku zapalenia metanu).

W 2017 r. w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 13 pożarów, z czego 10 w kopalniach węgla ka-
miennego (8 endogenicznych i 2 egzogeniczne) oraz 2 w kopalniach rud miedzi i 1 w kopalni rud cynku i ołowiu.

Ze stref zagrożenia, w latach 2013-2017, wyprowadzono łącznie 1 348 górników, w tym 39 z użyciem apara-
tów ucieczkowych (bez uwzględnienia KWK „Mysłowice-Wesoła” po zapaleniu się metanu w dniu 6 października 
2014 r.). W 2017 r. ze stref zagrożenia wyprowadzono 236 górników.

Szczegółowe dane dotyczące liczby pożarów endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach węgla kamien-
nego na tle pożarów w podziemnych zakładach górniczych w latach 2013-2017 przedstawiono na wykresie 8,  
a dane dotyczące pożarów zaistniałych w podziemnych zakładach górniczych w 2017 r. w tabeli 12.

Wykres 8. Liczba pożarów endogenicznych i egzogenicznych w kopalniach węgla kamiennego  
na tle pożarów w podziemnych zakładach górniczych w latach 2013-2017
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Tabela 12. Pożary zaistniałe w podziemnych zakładach górniczych w 2017 r.

Zakład górniczy Typ pożaru

KWK ROW Ruch Marcel

endogeniczny

KWKROW Ruch Rydułtowy

KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” (4 pożary)

KWK „Wieczorek”

KWK Ruda Ruch Bielszowice

KWK „Pniówek”

egzogeniczny
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

O/ZG „Rudna”

KWK B-Z-J Ruch „Zofiówka”(1)

(1) Pożar związany z zapaleniem metanu.

W latach 2013-2017 na skutek samozapalenia się węgla (pożar endogeniczny) w kopalniach węgla kamienne-
go zaistniało 25 pożarów - 16 w wyrobiskach eksploatacyjnych i 9 - w wyrobiskach korytarzowych. Szczegółowe 
dane obrazuje tabela 13.

Tabela 13. Liczba pożarów endogenicznych w kopalniach węgla kamiennego w latach 2013-2017  
w zależności od miejsca ich powstania

                                  Lata
                  Rejon 2013 2014 2015 2016 2017 Ogółem

Ściany 1 1 4 4 6 16

Wyrobiska korytarzowe 3 0 1 3 2 9

Razem 4 1 5 7 8 25

W kopalniach rud miedzi, w latach 2013-2017, najwięcej pożarów zostało wywołanych poprzez przyczyny 
mechaniczne (pożary maszyn samojezdnych lub wyposażenia technicznego). Szczegółowe dane przedstawia ta-
bela 14.

Tabela 14. Liczba pożarów w kopalniach rud miedzi w latach 2013-2017  
w zależności od  przyczyny ich powstania

                             Lata
                  Przyczyna 2013 2014 2015 2016 2017 Ogółem

Elektryczna 0 0 0 0 1 1

Mechaniczna 3 1 3 1 1 9

Zaprószenie ognia 1 0 0 0 0 1

2.2.1.4. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.01. 
2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, zmianie uległo zaliczanie pokładu lub jego części 
do jednej z trzech kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał, w podziemnych zakładach górniczych wydobywa-
jących węgiel kamienny. Zagrożenie to skategoryzowano także dla podziemnych zakładów górniczych wydobywa-
jących rudy miedzi.
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Zmiana dotyczyła również zawartości dokumentacji, w tym wyników badań przeprowadzonych przez rzeczo-
znawcę oraz opinię rzeczoznawcy, w oparciu o którą dokonuje się zaliczenia przestrzeni w zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, rudy miedzi oraz sól do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów 
i skał.

2.2.1.4.1. Górnictwo węgla kamiennego

W latach 2013-2017 w kopalniach węgla kamiennego nie odnotowano zdarzeń związanych z wyrzutami ga-
zów i skał.

2.2.1.4.2 Górnictwo rud miedzi

Na przestrzeni lat 2013-2017 odnotowano jeden wyrzut gazów i skał oraz dwa zdarzenia powiązane z tym 
zagrożeniem – wszystkie zaistniałe w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”:

1. W dniu 12 sierpnia 2015 r. podczas wybierania urobku po robotach strzałowych (wykonywanych w dniu 
8 sierpnia) w czole przodka chodnika W-359S, geolog górniczy stwierdził występowanie w lewym ocio-
sie wyrobiska dwóch kawern. Podczas oględzin stwierdzono w ociosie południowo-wschodnim kawerny  
o rozmiarach 1,0 m x 0,8 m i 1,5 m x 1,2 m, ściśle wypełnione zdezintegrowanym dolomitem w formie 
drobnych, blaszkowatych struktur. Uznano, że kawerny powstały w wyniku zjawiska gazogeodynamicz-
nego z udziałem niezidentyfikowanego gazu. Zdarzenie to zaklasyfikowano jako wyrzut gazów i skał.

2. W dniu 27 sierpnia 2015 r., w rejonie skrzyżowania chodnika obwodowego 1 z chodnikiem W-359S, 
wystąpiło zdarzenie niebezpieczne, polegające na wysypaniu się skał stropowych, zakwalifikowane wstęp-
nie jako zjawisko gazogeodynamiczne. Około godz. 600 został odpalony materiał wybuchowy w przod-
ku chodnika W-359S drążonego w kierunku chodnika obwodowego 1. Podczas kontroli po robotach 
strzałowych, stwierdzono w tym wyrobisku nadmierną ilość urobku, szacowaną na około 400 ton (wraz  
z odstrzelonym urobkiem), w formie usypiska sięgającego do stropu, o niespotykanej dotychczas w tym 
rejonie płytkowo-blaszkowatej strukturze dolomitu, natomiast w stropie zlokalizowano kawernę o wy-
sokości około 5 m i długości około 10 m. Podczas przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia ocenio-
no, że wykonany robotami strzałowymi zabiór (powodujący równocześnie zbicie drążonych wyrobisk), 
uruchomił proces destrukcji struktury stropu nad wyrobiskiem lub przerwanie stropu bezpośredniego 
(niewykluczone, że z udziałem niezidentyfikowanego gazu) i grawitacyjne wysypanie się wcześniej zdez-
integrowanego dolomitu do wyrobiska. Wyniki badania przyczyn i okoliczności zdarzenia nie dawały 
podstaw do jednoznacznego określenia charakteru zjawiska. 

3. W dniu 7 lipca 2017 r. około godz. 630, w przodku drążonej przecinki P-94 z upadowej D-1, osoba dozoru 
kontrolująca wyrobiska po robotach strzałowych zauważyła opad brył skalnych w prawej części przodka, 
który odsłonił kawernę w stropie. W trakcie oględzin, w przodku przecinki P-94, w części przystropowej 
ociosu zachodniego oraz w samym stropie widoczna była (z miejsca dostępnego ze względu na zalegający 
urobek) kawerna o szerokości około 2,0 m i wysokości około 1,5 m, odsłaniająca nadległy strop kolej-
nej warstwy dolomitycznej. Na odstrzelonym urobku widoczna była warstwa ciemnobeżowego dolomitu 
wapnistego, w formie cienkich, blaszkowatych płytek skalnych. Nie stwierdzono dynamicznych przeja-
wów zjawiska, jednakże jego charakter, poprzez analogię do zdarzeń z 2015 r., wskazywał na związek  
z zagrożeniem gazogeodynamicznym. 

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 (gazogeodynamicznego) oraz zagrożenia wyrzutami gazów i skał, tj.:

 ■ rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń;
 ■ prowadzenie robót górniczych w warunkach występowania zagrożeń;
 ■ profilaktyka i zwalczanie zagrożeń;
 ■ zasady postępowania w przypadku wzrostu zagrożenia oraz prowadzenia akcji ratowniczej.
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2.2.1.4.3. Górnictwo soli

W latach 2013-2017 w kopalniach soli nie odnotowano wyrzutów gazów i skał. Niemniej jednak w KS „Kło-
dawa” prowadzono eksploatację soli w warunkach występowania tego zagrożenia. We wskazanym okresie w zakła-
dzie tym wystąpiło sześć zdarzeń, świadczących o występowaniu gazów pod zwiększonym ciśnieniem:

1. W styczniu 2013 r. w trakcie wiercenia otworu badawczego w przekopie nr 12 A na poz. 600 m w polu 3, 
nastąpiło niekontrolowane wypchnięcie przewodu wiertniczego wiertnicy typu WOH-75B spowodowane 
gwałtownym wypływem gazów z otworu. W wyniku zdarzenia nikt nie uległ wypadkowi.

2. W lipcu 2014 r. podczas drążenia przekopu 12 A na poziomie 600 m po wykonaniu robót strzałowych  
z zastosowaniem strzelania centralnego stwierdzono zwiększony wychód urobku w czole wyrobiska spo-
wodowany nadmiernym wypływem gazów.

3. W marcu 2015 r. w przodku przekopu PT-608 na poziomie 600 m w trakcie wiercenia otworów badaw-
czych nastąpił nagły wypływ siarkowodoru, a jego chwilowe stężenie wyniosło maksymalnie 44 ppm.  
Z zagrożonego rejonu wycofano 5 pracowników. Przedwierty wykonane następnego dnia w ramach pro-
gnozy lokalnej potwierdziły występowanie siarkowodoru w otworach (do 20 ppm). Nie stwierdzono wy-
stępowania H2S w przekroju wyrobiska.

4. W lutym 2016 r. w eksploatowanej komorze solnej KS-19b na poziomie 690 m nastąpił wypływ gazów  
z wierconego otworu strzałowego, w którym stwierdzono stężenia 8 ppm siarkowodoru i 27% metanu.  
W przekroju przodka nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń gazów. Wywiercono 5 otwo-
rów o długości 4 m, z których tylko w jednym, na głębokości około 3 m, stwierdzono 100 ppm H2S i 6% 
CH4 z jednoczesnym wypływem o charakterze pulsacyjnym o wartości 600 l/h, trwającym około 3 min.

5. W czerwcu 2016 r. zgłoszono wypływ siarkowodoru z wierconego otworu we wnęce technologicznej  
w przekopie PT-782. Przeprowadzona w tym samym dniu wizja lokalna potwierdziła obecność bituminu 
i siarkowodoru w otworze. Wykonane następnego dnia, w ramach prognozy lokalnej, otwory o długości  
4 m nie wykazały obecności metanu lub siarkowodoru.

6. W grudniu 2016 r. w chodniku KS-4/770 na poziomie 770 m zgłoszono obecność bituminów i siarko-
wodoru w drążonym przedwiercie. Otwory wykonane w ramach prognozy lokalnej potwierdziły obec-
ność siarkowodoru (maksymalnie 28 ppm) oraz metanu (maksymalnie 0,5%). W przekroju wyrobiska nie 
stwierdzono obecności tych gazów.

2.2.1.5. Zagrożenia zawałowe i oberwaniem się skał ze stropu i/lub ociosów 

W latach 2013-2017 w podziemnych zakładach górniczych zaistniało 18 zdarzeń związanych z zagrożeniem 
zawałowym, z czego 14 zdarzeń miało miejsce w kopalniach węgla kamiennego, w których zginął 1 górnik, 1 do-
znał ciężkich obrażeń ciała, a 3 doznało lekkich. Natomiast w wyniku opadu skał ze stropu i/lub ociosów zginęło 
21 górników, a 17 doznało ciężkich obrażeń ciała.

W 2017 r. w KGHM Polska Miedź S.A. nie odnotowano zawałów stropu, natomiast w kopalniach węgla ka-
miennego należących do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. wystąpiły 3 zawały:

 ■ oddział KWK „Piast-Ziemowit” Ruch Ziemowit - w dniu 24 lipca miał miejsce zawał skał stropowych  
w komorze głowicy zbiornika wyrównawczego pionowego ZG-1, łączącej przekop taśmowy 934 C-18  
(z odstawą urobku przenośnikiem taśmowym) z pochylnią z objazdu szybu III ze zbiorników wyrównawczych;

 ■ oddział KWK „Bolesław Śmiały” - w dniu 2 sierpnia miał miejsce zawał skał stropowych na skrzyżowaniu 
chodników: nr 60, nr 60a i wodnego 602/B w pokładzie 325, wypadek lekki;

 ■ oddział KWK Ruda Ruch Halemba - w dniu 15 września miał miejsce zawał stropu w przekopie wentylacyjnym 
z poziomu 525 m do poziomu 830 m.

W 2017 r. w podziemnych zakładach górniczych miały miejsce 4 wypadki śmiertelne związane z opadem skał 
ze stropu i ociosów:

 ■ KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” - w dniu 27 stycznia w chodniku 588 w pokładzie 501, podczas 
wykonywania obudowy stalowej chodnika, zaistniał wypadek zbiorowy, któremu ulegli górnicy firmy PTW 
URAN Sp. z o.o., wypadek śmiertelny i wypadek lekki;
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 ■ PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice - w dniu 28 kwietnia zaistniał wypadek śmiertelny  
w chodniku 11’z drążonym w pokładzie 405/2wg, po wstrząsie górotworu o energii 5 x 103J, gdzie odspojone 
skały i przemieszczające się bryły skalne uderzyły i przysypały górnika przodowego;

 ■ PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice - w dniu 21 grudnia w ścianie S/z I-III w pokładzie 408/1 
wypadkowi śmiertelnemu uległ pomiarowy miernictwa (TMG), uderzony bryłą skalną przemieszczającą się 
po przenośniku;

 ■ ZGH „Bolesław” S.A. Kopalnia „Olkusz-Pomorzany” - w dniu 9 lutego wypadkowi śmiertelnemu uległ 
operator maszyn wiercąco-kotwiących. Jako prawdopodobną przyczynę wypadku przyjęto uderzenie 
operatora odspojoną z ociosu bryłą, w wyniku niekontrolowanego opadu skał z wysokości około 3 m.

Tabela 15. Zestawienie zawałów oraz wypadków spowodowanych zawałami,  
opadem skał ze stropu i 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

2013 1 – 4 5 280

2014 3 – 5 4 226

2015 3 – 3 3 200

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

2017 3 – 4 5 192

Przyczynami wypadków śmiertelnych i ciężkich, w latach 2013-2017, było uderzenie górników opadającymi 
ze stropu lub ociosu bryłami węgla, skalnymi lub solnymi w następstwie:

 ■ przebywania, bądź 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 wyrobisku;
 ■ braku właściwej oceny zagrożenia oberwania się skał ze stropu i/lub ociosów.

2.2.1.6. Zagrożenie klimatyczne 

W 2017 r. w kopalniach węgla kamiennego w 381 wyrobiskach zanotowano warunki uprawniające do skróce-
nia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 
6 500 pracowników. W kopalniach rud miedzi (w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej) w 2017 r. 
przekroczenie temperatury stwierdzono w 126 wyrobiskach i rejonach, w których zatrudniano 6 980 pracowników.

Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach związana jest z coraz powszech-
niejszym stosowaniem lokalnych urządzeń chłodniczych. W 2017 r. w 3 kopalniach węgla kamiennego (ruchach) 
stosowano centralną klimatyzację, a w 8 klimatyzację grupową.

Na koniec 2017 r. w kopalniach węgla kamiennego czynnych było około 300 urządzeń chłodniczych klimaty-
zacji indywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej.

W dwóch kopalniach rud miedzi stosowano centralną klimatyzację.
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Ponadto w 2017 roku:

 ■ w O/ZG „Lubin” pracowały 73 samojezdne maszyny górnicze z klimatyzacją, w tym:
 › 51 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 22 maszyny posiadały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta);

 ■ w O/ZG „Rudna” pracowało 297 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym:
 › 215 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 82 maszyny posiadały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta);

 ■ w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pracowały 223 samojezdne maszyny górnicze z klimatyzacją, w tym:
 › 189 posiadało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora,
 › 34 maszyny posiadały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta).

2.2.1.7. Zagrożenie wodne 

W 2017 r. nie wystąpiły niebezpieczne zdarzenia związane z zagrożeniem wodnym. Ostatnie takie zdarzenie 
miało miejsce w 2013 r. w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, gdzie na skutek wdarcia się wody do wy-
robisk zaistniał wypadek zbiorowy.

2.2.1.8. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 

W latach 2013-2017 nie odnotowano zdarzeń związanych z wybuchem pyłu węglowego. Ostatnie tego typu 
zdarzenie miało miejsce w 2008 r. w KWK „Mysłowice-Wesoła”, gdzie doszło do wybuchu pyłu węglowego  
w wyniku samozapalenia się węgla oraz do zapalenia i wybuchu metanu w otamowanej części chodnika IX wsch., 
w pokładzie 510, na poziomie 665 m.

W ramach kontroli zakładów górniczych prowadzonych w 2017 r. sprawdzany był stan zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego, w szczególności przez kontrolę stanu zabezpieczenia miejsc możliwego zapoczątkowania wybu-
chu pyłu węglowego, w tym 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 wydo-
bywających węgiel kamienny mechanicznych urządzeń do opylania wyrobisk pyłem kamiennym. W 2017 r. stoso-
wano łącznie 219 takich urządzeń.

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 2013-2017 w związku z zagrożeniem technicznym zaistniało łącznie 57 wypadków śmier-
telnych i ciężkich.
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Wykres 9. Liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich w podziemnych zakładach górniczych  
związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń w latach 2013-2017
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W 2017 r. w podziemnych zakładach górniczych miało miejsce 5 wypadków śmiertelnych (wszystkie w ko-
palniach węgla kamiennego) oraz 6 wypadków ciężkich (4 w kopalniach węgla kamiennego i 2 w kopalniach rud 
miedzi), które były 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 pracowników w zasięgu pracy maszyn i urządzeń.

W górnictwie podziemnym w 2017 r. zaistniało ogółem 105 wypadków, spowodowanych niewłaściwą eks-
ploatacją maszyn i urządzeń (5,2% wszystkich zaistniałych wypadków w górnictwie podziemnym). Przyczyną 
większości wypadków było uderzenie przez urządzenia transportu poziomego (31 wypadków) oraz przebywanie 
w zasięgu pracy maszyn i urządzeń (18 wypadków).

Tabela 16. Wypadki, których przyczyną była niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń  
w podziemnych zakładach górniczych w 2017 r.

Przyczyna wypadku Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie

Wypadki w czasie 
transportu materiałów 

kolejką szynową 
podwieszaną (KSP)  

i spągową (KSS)

0

3 
KWK „Wujek” - 08.02.2017 r.

KWK „Wujek” - 08.07.2017 r.

KWK „Knurów-Szczygłowice” - 01.08.2017 r. 

Wykonywanie prac przy 
przenosnikach taśmowych 

będących w ruchu

3 
ZG Janina - 04.01.2017 r. 
ZG Janina - 04.04.2017 r.

KWK „Wieczorek” - 02.06.2017 r.
0

Wypadki zwiazane  
z eksploatacją 
przenośników 
zgrzebłowych

2 
LW „Bogdanka” - 01.03.2017 r. 

KWK Ruda Ruch Pokój - 07.11.2017 r.

1
KWK „Pniówek” - 06.11.2017 r.

Wypadki związane  
z eksploatacją pojazdów 
 i maszyn samojezdnych

0
2 

O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” - 28.04.2017 r. 
O/ZG „Rudna” - 23.11.2017 r.
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2.2.3. Awarie 
W latach 2013-2017 w górnictwie podziemnym miały miejsce 43 awarie, z czego 35 wystąpiło w  kopalniach 

węgla kamiennego, co stanowi 81% wszystkich awarii. 

Wykres 10. Liczba awarii w podziemnych zakładach górniczych oraz zakładach,  
prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg w latach 2013-2017
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W 2017 r. w górnictwie podziemnym miało miejsce 7 awarii, z czego 5 wystąpiło w kopalniach węgla kamien-
nego, 1 w kopalniach rud miedzi oraz 1 w zakładzie prowadzącym działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 4 Pgg - 
Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Lubień -Rabka Zdrój - Tunel Mały - Luboń, w tym:

 ■ 6 awarii zasilania w energię elektryczną;
 ■ 1 awaria górniczego wyciągu szybowego.

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

2.2.4. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków strzałowych

W latach 2013-2017 zaistniało 10 zdarzeń związanych ze stosowaniem środków strzałowych, w wyniku któ-
rych zginął 1 górnik, 1 doznał ciężkich obrażeń ciała, a 11 lekkich. W okresie tym, w kopalniach węgla kamienne-
go, miało miejsce 5 tego rodzaju zdarzeń, a 5 zdarzeń miało miejsce w kopalniach rud miedzi.

W 2017 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 obecnie 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 wystą-
pienia zagrożenia gazowego i zjawisk gazogeodynamicznych w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A., 
realizowane jest 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 i 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 (O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”).
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2.3. Zagrożenia w górnictwie odkrywkowym

Do zagrożeń naturalnych w górnictwie odkrywkowym zalicza się zagrożenia: wybuchem pyłu węglowego (w 
zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny), wodne i osuwiskowe. Występują także inne zagrożenia 
związane z działalnością górniczą. Są to: obrywanie się skał, sejsmiczne, gazowe oraz pożarowe, a także związane z 
prowadzeniem robót strzałowych oraz ruchem maszyn i urządzeń.

W 2017 r. w odkrywkowych zakładach górniczych zaistniały 2 wypadki śmiertelne: w likwidowanej części od-
krywkowego zakładu górniczego „Niemce-Rokitno II - część NE - Pole A” w miejscowości Wólka Rokicka Kolonia, 
gmina Niemce, powiat lubartowski, woj. lubelskie oraz w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Imielin 
Sp. z o.o. w Imielinie. 

Zaistniały również 2 wypadki ciężkie: w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Kruszywa „Zakole B” 
należącym do Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. w Krakowie oraz w Zakładach Wapienniczych 
Lhoist S.A. w Tarnowie Opolskim - Kopalni Wapienia „Kamień Śląski” w Otmicach.

W górnictwie odkrywkowym w latach 2013-2017 doszło do 14 wypadków śmiertelnych i 10 wypadków cięż-
kich. 

Szczegółowe dane dotyczące wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem w górnictwie odkrywkowym w la-
tach 2013-2017 przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11. Liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem w górnictwie odkrywkowym w latach 2013-2017
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W latach 2013-2017 przyczyną wypadków śmiertelnych i ciężkich w górnictwie odkrywkowym było:

 ■ 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 maszyn, 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. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

W latach 2013-2017 w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny nie zaistniało 
żadne zdarzenie związane z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego.

2.3.1.2. Zagrożenie osuwiskowe i związane z oberwaniem się skał

W latach 2013-2017 zaistniało 7 zdarzeń związanych z zagrożeniem osuwiskowym i obrywaniem się skał,  
w wyniku których zginął 1 górnik, a 1 doznał ciężkich obrażeń ciała.

W 2017 r. w górnictwie odkrywkowym wystąpiły 3 zdarzenia związane z zagrożeniem osuwiskowym:

1. W dniu 27 kwietnia w zachodniej części wyrobiska odkrywkowego zakładu górniczego „Lipinki 6” na-
leżącego do Firmy Usługowo-Handlowej „G.T. TRANS” s.c., miało miejsce niebezpieczne zdarzenie - 
przemieszczenie się mas ziemnych budujących południowe zbocze filara ochronnego zlikwidowanego 
odwiertu Lipa-X200, znajdującego w granicach obszaru górniczego odkrywkowego zakładu górniczego, 
na długości około 10,0 - 15,0 m i wysokości około 6 m mierząc wzdłuż średnicy korony filara ochronnego, 
w kierunku południowym wyrobiska. 

2. W dniu 20 maja w odkrywkowym zakładzie górniczym „Zastawie IV-2” doszło do niebezpiecznego zda-
rzenia - przemieszczenia się mas ziemnych. Zakład górniczy prowadził eksploatację kopaliny o średniej 
miąższości około 9,5 m, dwoma poziomami suchym i zawodnionym. 
Podczas eksploatacji kruszywa naturalnego spod lustra wody koparką pływającą ssąco-refulującą, w ob-
rębie drugiego poziomu eksploatacyjnego doszło do osunięcia się skarpy i powstania osuwiska, w wy-
niku którego masy ziemne przemieściły się do wyrobiska eksploatacyjnego, powodując jego częściowe 
wypełnienie. Osuwisko objęło swoim zasięgiem pas ochronny od gruntów obcych w obrębie wyrobiska 
górniczego, działki sąsiednie użytkowane oraz asfaltową drogę powiatową prowadzącą do wsi Zastawie. 

3. W dniu 20 sierpnia w zakładzie górniczym Nordkalk Sp. z o.o. - Kopalnia Wapienia „Miedzianka”, na-
leżącym do Nordkalk Sp. z o.o., nastąpiło osunięcie się północno-zachodniej skarpy zbocza wyrobiska.  
Osuwisko objęło skarpy III, IV i V poziomu wyrobiska, półki ochronne pomiędzy piętrami i drogę tech-
nologiczną na długości 40 m. Wysokość zrzutu mas skalnych wynosiła około 46 m. Kubatura przemiesz-
czonych mas skalnych wynosiła około 40 000 m3. Odspojone masy skalne zatrzymały się na spągu pozio-
mu VI.  

We wszystkich zdarzeniach w 2017 r. związanych z zagrożeniem osuwiskowym i obrywaniem się skał nie było 
osób poszkodowanych.

2.3.1.3. Zagrożenie sejsmiczne

W latach 2013-2017 w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” zarejestrowano ogółem 49 wstrząsów sej-
smicznych o energii poniżej 1 x 108 J i 2 o energii powyżej 1 x 108 J, które nie spowodowały zagrożenia bezpie-
czeństwa: powszechnego, osób przebywających w zakładzie górniczym, ruchu zakładu górniczego oraz uszkodzeń 
maszyn i urządzeń.

W 2017 r. w górnictwie odkrywkowym nie wystąpił wstrząs sejsmiczny wysokoenergetyczny o energii rzędu 
108 J i wyższej.

2.3.1.4. Zagrożenie wodne

Na przestrzeni lat 2013-2017 w górnictwie odkrywkowym nie doszło do żadnego zdarzenia związanego  
z zagrożeniem wodnym.

2.3.1.5. Zagrożenie pożarami i gazowe

W latach 2013-2017 nie wystąpiły zdarzenia związane z zagrożeniem gazowym, natomiast miało miejsce  
8 zdarzeń związanych z zagrożeniem pożarowym.
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W 2017 r. zaistniały 3 pożary:

1. W dniu 14 lutego w Kopalni Węgla Brunatnego Konin - odkrywka Jóźwin miał miejsce pożar stacji zwrot-
nej przenośnika nadkładowego Z-31. Na skutek wysokiej temperatury, powstałej w wyniku tarcia linki 
stalowej zbrojenia uszkodzonego fragmentu taśmy przenośnika o elementy konstrukcji stacji zwrotnej, 
zainicjowany został pożar, który rozprzestrzenił się w kierunku stacji zwrotnej przenośnika Z-31 oraz leja 
wsypowego stacji napędowej S-30.

2. W dniu 8 listopada w Kopalni Węgla Brunatnego Turów podczas prac spawalniczych zapaliła się taśma 
zwałowarki Z-47. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas prowadzenia prac spawalniczych. 
Pożar ugaszony został przez oddział zakładowej straży pożarnej.

3. W dniu 10 listopada w Kopalni Węgla Brunatnego Turów zaistniał pożar taśmy w rejonie stacji zwrotnej 
przenośnika P-5.2.4., zabudowanego w wyrobisku górniczym. Po ugaszeniu pożaru prowadzono schła-
dzanie konstrukcji przenośnika. Akcję gaszenia i schładzania zakończono w godzinach nocnych. Nato-
miast w dniu 11 listopada około godziny 1400 w rejonie stacji zwrotnej przenośnika P-5.2.4. zauważono 
wydobywający się z podłoża dym. Miejsce zarzewia ugaszone zostało przez oddział zakładowej straży 
pożarnej.

W wyniku zaistniałych pożarów nie było osób poszkodowanych.

2.3.2. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków strzałowych

W latach 2013-2017 w górnictwie odkrywkowym zaistniało 6 zdarzeń związanych ze stosowaniem środków 
strzałowych, w wyniku których jeden górnik doznał ciężkich obrażeń ciała.

W 2017 r. wystąpiły 2 zdarzenia, tj. rozrzut odłamków skalnych poza ustaloną granicę strefy rozrzutu (w Ko-
palni „Łagów II” oraz w Kopalni Granitu „Strzelin”). W wyniku tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.

Zestawienie zdarzeń zaistniałych w latach 2013-2017 w górnictwie odkrywkowym w związku z  zagrożeniami 
występującymi przy prowadzeniu robót strzałowych przedstawiono w tabeli 17.

Tabela 17. Zdarzenia w latach 2013-2017 zaistniałe w górnictwie odkrywkowym w związku z zagrożeniami 
występującymi przy prowadzeniu robót strzałowych

Rok Zakład górniczy (kopalnia) Wypadki Uwagi

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

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

2015 – – –

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

2017 „Łagów II”, „Strzelin” – zwiększony rozrzut odłamków skalnych
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2.3.3. Zagrożenia techniczne od maszyn i urządzeń oraz awarie

W latach 2013-2017 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 z przyczyn technicznych w 2017 r. zaistniał 1 wypadek śmiertelny i 1 wypadek 
ciężki; nie wystąpiła natomiast żadna awaria.

2.4. Zagrożenia w górnictwie otworowym oraz wiertnictwie
W górnictwie otworowym oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, w latach 2013-2017, miały miej-

sce 2 wypadki śmiertelne oraz 1 ciężki.

 W 2017 r. nie zaistniał w tym rodzaju górnictwa wypadek śmiertelny albo ciężki. Szczegółowe dane w oma-
wianym zakresie przedstawiono na wykresie 12.

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

Wykres 12. Liczba wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem w górnictwie otworowym  
oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne w latach 2013-2017
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Przyczynami wypadków śmiertelnych w latach 2013-2017 w górnictwie otworowym i wiertnictwie były:

 ■ wykonywanie prac w atmosferze niezdatnej do oddychania;
 ■ tolerowanie wykonywania prac niezgodnie z instrukcjami ruchowymi i zakresem czynności;
 ■ nieprawidłowy dobór maszyn i urządzeń do występujących zagrożeń;
 ■ tolerowanie nieprawidłowości w zakresie kontroli maszyn i urządzeń;
 ■ niezachowanie należytej 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 - 
dolomitu głównego. Spękane złoża dolomitu zawierają płyn złożowy, w którym stężenie H2S dochodzi do 18%.  
W miarę postępu eksploatacji i spadków gradientu ciśnienia złożowego zagrożenie to ulega sukcesywnemu zmniej-
szaniu.
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Zagrożenie erupcyjne – to możliwość niekontrolowanego przypływu płynu złożowego do otworu wiertni-
czego, spowodowanego naruszeniem równowagi pomiędzy ciśnieniem złożowym, a ciśnieniem hydrostatycznym 
(dennym) słupa płuczki wiertniczej.

W 2017 r. nie zanotowano zjawiska erupcji.

W latach 2013-2017 miały miejsce 2 erupcje wstępne węglowodorów z siarkowodorem, spowodowane przy-
pływem płynu złożowego do otworu, bez jego wypływu na powierzchnię, w związku z naruszeniem równowagi 
hydrostatycznej pomiędzy ciśnieniem złożowym, a ciśnieniem dennym:

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

 ■ w 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. 

Wykres 13. Liczba erupcji z H2S w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 2013-2017
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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 nagromadzonych substancji łatwopalnych, w tym ropy naftowej i gazu ziemnego.

W latach 2013-2017 w górnictwie otworowym i wiertnictwie zaistniało 5 pożarów, którymi były: 
 ■ w 2014 r. w PMGZ Husów, zapalenie w komorze transformatorowej, podczas próbnego rozruchu sprężarki 
wirowej;

 ■ w 2015 r. w Ośrodku produkcyjnym Cychry - KRNiGZ „Zielin”, zapalenie pozostałości węglowodorów (pożar 
endogeniczny) podczas czyszczenia zbiornika magazynowego kondensatu węglowodorów o pojemności 
100 m3;

 ■ w 2016 r. w zakładzie wykonującym roboty geologiczne Exalo Drilling S.A., podczas wymiany płynu  
w trakcie rekonstrukcji otworu Załazie -3 zaistniał zapłon (wybuch) i pożar węglowodorów, w zbiorniku  
o pojemności 16 m3, ustawionym obok obiegu płuczkowego;

 ■ 2017 r. zaistniały 2 pożary:

 › w dniu 16 stycznia przy wykonywaniu przez zakład wykonujący roboty geologiczne EXALO Drilling 
S.A. otworu poszukiwawczego Miłosław 5K/H, zaistniał pożar rozdzielnicy SCR1 600 V zabudowanej  
w głównej rozdzielni urządzenia wiertniczego MASS 6000E;

 › w dniu 29 maja w zakładzie górniczym Kopalnia Gazu Ziemnego Szczepanów Ośrodek Zbioru Gazu 
Rylowa-Rajsko w Niedzieliskach, należącym do PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, podczas prac 
związanych z okresowym przeglądem i czyszczeniem instalacji technologicznych doszło do samozapłonu 
i pożaru substancji znajdujących się w otwartej kolumnie niskotemperaturowej separacji gazu (NTS), 
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przygotowanej do czyszczenia (pożar endogeniczny). Podczas próby gaszenia pożaru, poparzeniu ciała 
uległ pracownik zakładu zatrudniony na stanowisku aparatowego urządzeń do oczyszczania ropy i gazu 
(wypadek lekki).

Szczegółowe dane dotyczące liczby pożarów w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 2013-2017 
przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14. Liczba pożarów w górnictwie otworowym i wiertnictwie w latach 2013-2017

0

1

2

3

2
0
1
3

20
1
4

20
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Li
cz

ba
 p

oż
ar

ów

Lata

pożary w tym endogeniczne

2.4.3. Awarie
W latach 2013-2017 w górnictwie otworowym i wiertnictwie zaistniało 6 awarii:
 ■ rok 2013:

 › pęknięcie rurociągów tłocznych wody złożowej,
 › pęknięcie rurociągów tłocznych składowanych substancji,
 › pęknięcie nieużywanego, zaślepionego króćca;

 ■ rok 2015:
 › uderzenie wielokrążkiem ruchomym w drewniany zderzak zabezpieczający koronę masztu urządzenia,
 › przychwycenie i urwanie sondy geofizycznej ze źródłem promieniotwórczym izotopu cezu Cs 137, (sondę 

wyciągnięto podczas instrumentacji);
 ■ rok 2016:

 › wyciek na powierzchni terenu płynu złożowego zawierającego zasiarczony gaz ziemny, ropę naftową  
i wodę złożową.

W roku 2017 nie odnotowano żadnych awarii w górnictwie otworowym i wiertnictwie. 

3. Wpływ działalności górniczej na bezpieczeństwo powszechne 

3.1.Zagrożenia szkodami spowodowanymi ruchem zakładów górniczych

Prowadzona przez przedsiębiorców górniczych eksploatacja kopalin, w szczególności metodą podziemną, po-
woduje deformacje ciągłe oraz nieciągłe powierzchni terenu oraz uszkodzenia w usytuowanych na niej obiektach 
budowlanych. Wpływy eksploatacyjne powodują także oddziaływania dynamiczne w postaci wstrząsów górotwo-
ru.

Analogicznie jak w latach ubiegłych, tak i w roku 2017, ochrona powierzchni była jednym z priorytetów  
w działalności nadzoru górniczego. Po merytorycznej analizie wytypowano rejony o najbardziej szkodliwym od-
działywaniu górnictwa na powierzchnię.  

Rejony objęte szczególnym nadzorem to:

 ■ PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Rydułtowy” - rejon miasta Rydułtowy objęty wstrząsami 
wysokoenergetycznymi oraz eksploatacją górniczą w pokładzie 713/1-2 w rejonie tunelu kolejowego  
w Rydułtowach;
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 ■ PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch „Jankowice” - rejon poddawany wpływom statycznym eksploatacji 
pokładu 505;

 ■ Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch „Bobrek” - rejon filara ochronnego dzielnic Karb  
i Miechowice w Bytomiu;

 ■ JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” - rejon poddawany wpływom statycznym i dynamicznym 
eksploatacji pokładu 405/1;

 ■ TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina - oddziaływanie wstrząsów wysokoenergetycznych generowanych 
eksploatacją pokładu 207;

 ■ TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski - oddziaływanie wpływów statycznych na powierzchnię terenu  
w rejonie rzeki Przemszy (osadnik Biały Brzeg);

 ■ KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” - oddziaływanie eksploatacji górniczej pokładu 510 na obiekty byłej 
cegielni w Mysłowicach;

 ■ KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” - oddziaływania na obiekty budowlane w miejscowościach 
Biedrzychowa i Tarnówek oraz na teren chroniony miasta Polkowice i osiedla Polanka;

 ■ LW „Bogdanka” S.A. - oddziaływanie wstrząsów pochodzenia górniczego na obiekty budowlane  
i infrastrukturę techniczną w granicach obszaru górniczego Puchaczów V oraz wpływów statycznych 
związanych z eksploatacją górniczą w rejonie estakady odstawy urobku z szybu 2.1.

Szczególny nacisk położono na zgodność prognoz statycznych i dynamicznych wpływów eksploatacji górni-
czej z rzeczywistymi wielkościami pomierzonymi geodezyjnie na liniach obserwacyjnych i punktach rozproszo-
nych oraz w trakcie monitoringu sejsmicznego.

Nadzór górniczy od wielu lat monitoruje działalność górniczą w granicach filarów ochronnych oraz pod te-
renami chronionymi z uwagi na ich szczególny charakter. Corocznie opracowywane są raporty ujmujące kierunki 
zmian w zakresie wydobycia węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu. Z danych zawartych w tych raportach 
wynika, iż wydobycie z filarów ochronnych z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej 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 2017 r. przeprowadzono kontrole u następujących przedsiębiorców: Podziemna Trasa Turystyczna „Groty Na-
górzyckie” w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Historyczno-Archeologiczne - Podziemna Trasa Turystyczna 
„Prehistoryczne Kopalnie Krzemienia Pasiastego” w Krzemionkach, Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia 
„Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach. W trakcie kontroli z przedstawicielami przedsiębiorców omawiano 
wymagania związane z dostosowaniem prowadzenia działalności do przepisów Pgg.

3.3. Katastrofy budowlane
W 2017 r. w obrębie właściwości rzeczowej organów nadzoru górniczego nie odnotowano żadnego zdarzenia 

o charakterze katastrofy budowlanej.

4. Choroby zawodowe
Według danych Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi, w latach 2013-2017 (za 

2017 r. są to dane wstępne) w całym górnictwie stwierdzono łącznie 2 073 przypadki chorób zawodowych, z czego 
największy udział miała pylica płuc (1 800 przypadków, co stanowi 86,8% wszystkich przypadków chorób zawodo-
wych orzeczonych w tym czasie). W roku 2017 odnotowano wyjątkowo duży, spadek liczby chorób zawodowych 
w górnictwie, która osiągnęła rekordowo niską wartość. Zachorowalność na pylicę płuc ma decydujący wpływ na 
liczbę chorób zawodowych w górnictwie w danym roku, gdyż ich udział w strukturze chorób zawodowych był 
zawsze najwyższy i wynosił ponad 80%. 

Szczegółowe dane dotyczące powyższego zagadnienia przedstawiono w tabelach 18 i 19.



Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego  
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2017 roku 

33

Tabela 18. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe, stwierdzone w górnictwie ogółem  
w latach 2013-2017 (rok 2017 według wstępnych danych Instytutu Medycyny Pracy)

Rodzaj choroby 2013 2014 2015 2016 2017

Pylica płuc 408 425 277 439 251

Trwały ubytek słuchu 24 36 23 27 23

Zespół wibracyjny 21 17 5 6 4

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 3 3 3 2 1

Inne choroby zawodowe 16 18 18 14 9

Razem 472 499 326 488 288

Tabela 19. Struktura zachorowalności na poszczególne jednostki chorobowe, stwierdzone w górnictwie węgla w latach 
2013-2017 (rok 2017 według wstępnych danych Instytutu Medycyny Pracy) 

Rodzaj choroby 2013 2014 2015 2016 2017

Pylica płuc 356 394 234 393 203

Trwały ubytek słuchu 19 26 15 20 13

Zespół wibracyjny 18 16 5 6 1

Przewlekłe zapalenie oskrzeli 2 3 3 2 1

Inne choroby zawodowe 12 14 15 13 6

Razem 407 453 272 434 224

W roku 2017 stwierdzono najmniej przypadków pylicy płuc w czynnych KWK od początku prowadzenia ta-
kiej statystyki przez WUG, czyli od roku 1997. W latach 2016 i 2017 stwierdzono tylko 13 przypadków pylicy płuc 
u czynnych zawodowo pracowników w KWK i są to najniższe wartości od roku 1997. 

Podobnie ilość pylic u byłych pracowników czynnych KWK w roku 2017 osiągnęła najniższą wartość i wynio-
sła 132 przypadki. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15. Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w latach 2013-2017  
u pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego
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5. Zgony naturalne
Zgony naturalne, o ile nastąpią w zakładzie górniczym, wtedy podlegają badaniom w celu ustalenia okolicz-

ności mogących mieć istotne znaczenie dla poznania przyczyny zgonu.

Wpływ na występowanie zgonów naturalnych w miejscu pracy może mieć szereg elementów związanych 
 np.: ze stylem życia, sposobem odżywiania, paleniem tytoniu, piciem alkoholu czy z odpornością na sytuacje stre-
sowe. Nie można również wykluczyć wpływu czynników środowiska pracy.

W latach 2013-2017 w polskim górnictwie wystąpiło łącznie 51 zgonów naturalnych, w tym 32 (62,7%)  
w kopalniach węgla kamiennego, 6 - wystąpiło w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, a jeden - w zakładzie 
przeróbki mechanicznej odkrywkowego zakładu górniczego.

W tym okresie, najwięcej zgonów naturalnych (12 zgonów) odnotowano w roku 2014, natomiast najniższą 
liczbę zarejestrowano w roku 2017 - 7 zgonów naturalnych (tendencja spadkowa).

Wykres 16. Liczba zgonów naturalnych w górnictwie w latach 2013-2017
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Tabela 20. Wskaźniki wypadków śmiertelnych i zgonów naturalnych 
 na 1000 zatrudnionych w górnictwie w latach 2013–2017

Rok Wskaźnik wypadków śmiertelnych 
na 1000 zatrudnionych

Wskaźnik zgonów naturalnych 
na 1000 zatrudnionych

2013 0,10 0,05

2014 0,15 0,06

2015 0,10 0,06

2016 0,15 0,06

2017 0,08 0,04
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Wykres 17. Zgony naturalne w latach 2013-2017 według struktury zatrudnienia
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Wykres 18. Zgony naturalne w latach 2013-2017 według wieku
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Wykres 19. Zgony naturalne w latach 2013-2017 według stażu
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Analiza zgonów naturalnych odnotowanych w latach 2013-2017 według grup wiekowych wykazała, że w la-
tach 2013, 2015 i 2016 dominującą grupę stanowili pracownicy w wieku powyżej 50 lat, natomiast w 2017 r. do-
minującą grupą wiekową była grupa z przedziału 41-50 lat, w której na 7 zgonów naturalnych zarejestrowanych  
w 2017 r., odnotowano 4 zgony naturalne. W analizowanym okresie najwięcej zgonów naturalnych zarejestrowano 
wśród pracowników o stażu pracy większym niż 25 lat.

Analiza liczby zgonów naturalnych odnotowanych w latach 2013-2017 wskazuje na wzrost liczby zmarłych 
pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im w ru-
chu zakładu górniczego z 18% zgonów pracowników podmiotów zarejestrowanych w 2015 r., do 45% w roku 2016 
i 43% w 2017 r.

Niepokojącym jest fakt, że spośród 8 zgonów pracowników podmiotów, zarejestrowanych w latach 2016-
2017, 4 dotyczyły pracowników, którzy zmarli do 15 dni od badania lekarskiego.

Główną przyczyną zgonów naturalnych w latach 2013-2017 była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, 
prowadząca do zawału mięśnia sercowego.

Wzrost liczby zgonów pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czyn-
ności powierzone im w ruchu zakładu górniczego, w tym latach 2016-2017 przypadki czterech zgonów, które mia-
ły miejsce do 15 dni od badania lekarskiego, wskazuje na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na profilaktykę 
zdrowotną oraz zakres obowiązujących badań.

6. Ratownictwo górnicze

W podziemnych zakładach górniczych (w tym w kopalniach wieloruchowych), wydobywających kopaliny 
ze złóż oraz prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, utrzymywanych jest 39 kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego i 3 kopalniane punkty ratownictwa górniczego. Zakłady górnicze wydobywające ropę naf-
tową i gaz ziemny oraz siarkę metodą wytopu podziemnego, utrzymują 8 zakładowych stacji (drużyn) ratownictwa 
górniczego.

Łączna liczba ratowników w zakładach górniczych, na dzień 31 grudnia 2017 r., wynosiła 5 072 osoby, w tym:

 ■ 4 375 w kopalniach węgla kamiennego (21% to osoby dozoru);
 ■ 413 w zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi (42% to osoby dozoru);
 ■ 284 w pozostałych zakładach (48% to osoby dozoru).



Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego  
w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2017 roku 

37

W górnictwie polskim działają obecnie trzy podmioty zawodowo trudniące się ratownictwem górniczym 
(jednostki ratownictwa):

 ■ Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, której do końca 2017 roku podlegały cztery 
okręgowe stacje ratownictwa górniczego, pełni służbę na rzecz zakładów górnictwa węgla kamiennego  
i innych surowców mineralnych (1 stycznia 2015 r. CSRG S.A. została przekształcona w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki);

 ■ Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie jest służbą ratownictwa 
przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A., zabezpieczającą kopalnie rud miedzi, kopalnie węgla brunatnego 
i kopalnie surowców mineralnych;

 ■ Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie, stworzona jako służba ratownictwa przedsiębiorcy 
– PGNiG S.A. - pełni służbę na rzecz zakładów poszukujących i wydobywających ropę naftową i gaz ziemny.

W 2017 roku  jednostki ratownictwa górniczego brały udział w 18 akcjach ratowniczych w zakładach górni-
czych. 

CSRG S.A. i podległe jej okręgowe stacje ratownictwa górniczego uczestniczyły w 11 akcjach ratowniczych - 
przeciwpożarowych.

JRGH KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie uczestniczyła w  7  akcjach ratowniczych, w tym: 1 zawałowej,  
1 przeciwpożarowej, 1 wodnej, 2 energomaszynowych oraz 2 związanych z poszukiwaniem zaginionego pracow-
nika.

Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie w 2017 roku nie uczestniczyła w akcji ratowniczej.

W roku 2017 nie odnotowano wypadków i zdarzeń zaistniałych podczas prowadzenia akcji ratowniczych.

Organy nadzoru górniczego pozytywnie oceniały te akcje.

Zarządzeniem Nr 14 z dnia 3 lutego 2016 r., Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Zespół doradczo-
-opiniodawczy do spraw ratownictwa górniczego w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Do składu Zespołu 
powołane zostały osoby reprezentujące następujące podmioty: PGG Sp. z o.o., JSW S.A., TAURON Wydobycie 
S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o., SRK S.A., CSRG S.A., ZZRG w Polsce, Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach 
oraz Wyższy Urząd Górniczy.

Do zadań Zespołu należą analizy prawidłowości funkcjonowania ratownictwa górniczego w sektorze górnic-
twa węgla kamiennego, według kryterium zgodności z art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 124 tej ustawy.

Na podstawie wyników tych analiz, Zespół będzie opracowywać propozycje:
1. przepisów prawa lub
2. instrukcji lub wytycznych, lub
3. dobrych praktyk.
Prezes WUG, pismem z dnia 7.04.2016 r., zwrócił się do podmiotów, których reprezentanci wchodzą w skład 

Zespołu, o wskazanie propozycji tematów lub pomysłów, które by mogły być poddane eksploracji przez Zespół. 
W związku z nadesłanymi propozycjami, prace Zespołu w 2016 r. były ukierunkowane, w szczególności, na roz-
wiązanie zagadnień wskazywanych przez te podmioty. Prace te kontynuowano w 2017 r. i dotyczyły m.in. kwestii 
odpowiedzialności dwóch (lub więcej) przedsiębiorców, prowadzących roboty w sąsiednich zakładach górniczych 
mających połączenia wyrobiskami dołowymi, w aspekcie informowania, alarmowania oraz prowadzenia akcji 
ratowniczych, w tym również w związku z przeprowadzanymi próbnymi alarmami przeciwpożarowymi w tych 
zakładach. Poruszany był także temat dotyczący czynności związanych ze zwalczaniem zagrożenia metanowego, 
które by mogło zostać ujęte w katalogu prac profilaktycznych.

Dobór członków Zespołu spośród przedstawicieli: przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny, 
jednostki zawodowo trudniącej się ratownictwem górniczym, branżowej organizacji związkowej oraz organów 
nadzoru górniczego, daje możliwość wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie omawianej problematyki, 
optymalnego dla wszystkich środowisk zainteresowanych ratownictwem górniczym, a także formułowania kon-
struktywnych wniosków, zmierzających do doskonalenia tego obszaru działalności.
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7. Działalność komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego
Jedną z form działalności w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych 

jest działalność komisji powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do kompleksowego opiniowa-
nia stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy  
w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych. Obecnie działa pięć komisji 
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu, na podstawie art. 166 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 
Prawo geologiczne i górnicze.

7.1. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
Do zadań Komisji należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii 

dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, w tym między innymi: 
1. bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1, art. 120 ust. 2 albo art. 124 Pgg; 
3. zagadnień niewymienionych w pkt 1-2, istotnych dla bezpieczeństwa pracy w górnictwie, wskazanych 

przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
W 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji, na których podjęte zostały uchwały zalecające przedsiębiorcom 

górniczym:

1. przeprowadzenie w podległych zakładach górniczych, stosownych szkoleń dotyczących regulacji praw-
nych wynikających z wprowadzonych zmian po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych do 
ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

2. kontynuowanie działań zapewniających skuteczną realizację wniosków Komisji powołanych przez Preze-
sa Wyższego Urzędu Górniczego dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof w zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny, dążąc do eliminacji powielania błędów i nieprawidłowości formuło-
wanych po tych zdarzeniach;

3. poprawienie jakości szkoleń specjalistycznych w dziedzinie bhp;
4. monitorowanie i analizowanie zasad zatrudniania pracowników w wyrobiskach podziemnych objętych 

zagrożeniem klimatycznym, zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu podziemnych zakładów górniczych 
obowiązujących od 1 lipca 2017 r.;

5. podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę skuteczności profilaktyki pylicy płuc,  
w zakresie zaopatrzenia oraz doboru półmasek filtrujących z uwzględnieniem nie tylko poziomu zapyle-
nia, ale również warunków mikroklimatu, występującego na stanowiskach pracy;

6. podejmowanie stosownych działań przez przedsiębiorców górniczych prowadzących eksploatację węgla 
kamiennego w zakresie poprawy prognozowania zagrożenia pożarowego.

7.2. Komisja do spraw Ochrony Powierzchni
Do zadań Komisji do spraw Ochrony Powierzchni należy opiniowanie stanu bezpieczeństwa powszechnego 

związanego z ruchem zakładu górniczego. Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego jest elementem kluczo-
wym przy formułowaniu przez Komisję opinii w odniesieniu do przedłożonych programów, czego wyrazem są 
zalecenia zawarte w uchwałach Komisji.

W roku 2017, na wniosek Przedsiębiorcy, tj. Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK „Bobrek-Piekary” Ruch Bobrek 
oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Komisja rozpatrzyła „Program ochrony powierzch-
ni dla eksploatacji górniczej projektowanej do planu ruchu na lata 2018-2020 wraz z perspektywą do 2023 roku”.

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

Do zadań Komisji należy, między innymi: 

1. opiniowanie stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń, w szczególności zagrożeń: tąpaniami i zawałami, 
metanowego, wyrzutami gazów i skał, pożarowego, klimatycznego, wybuchem pyłu węglowego oraz wod-
nego; 
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2. analiza i ocena stanu przewietrzania wyrobisk podziemnych w zakładach górniczych; 

3. opiniowanie nowych systemów eksploatacji w zakładach górniczych;

4. opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji pokładów węgla kamiennego lub ich części, zaliczo-
nych do odpowiednich stopni zagrożenia tąpaniami.

W 2017 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji, podczas których rozpatrzono 23 sprawy, zakończone podjęciem 
uchwał. Przedmiotem posiedzeń, w większości było 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 prowadzeniem robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych;
 ■ poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych podczas prowadzenia robót górniczych.

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

Do zadań Komisji należy, między innymi opiniowanie: 

1. stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopali-
ny inne niż węgiel kamienny;

2. kompleksowych projektów eksploatacji złóż rud miedzi, lub ich części, zaliczonych do odpowiednich 
stopni zagrożenia tąpaniami;

3. projektów prowadzenia robót górniczych w rejonach szczególnie zagrożonych tąpaniami, pożarami, zapa-
leniem metanu, wyrzutami gazów i skał lub innymi zagrożeniami występującymi w związku z eksploata-
cją złóż kopalin innych niż węgiel kamienny;

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

5. projektów likwidacji zakładów górniczych lub zakładów, lub ich oznaczonych części.

W 2017 r. odbyło się jedno posiedzenie Komisji, której przedmiotem było opiniowanie:

 ■ zasad dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu RU-XXI/1 i RU XXI/2 po wystąpieniu, w dniu 
29.11.2016 r., tąpnięcia spowodowanego wstrząsem górotworu o energii 1x108 J w polu XXI/2;

 ■ zasad dalszego prowadzenia robót eksploatacyjnych w polu RU-XIX/2 z uwzględnieniem lokalizacji czynnej 
komory maszyn ciężkich KMC C-24 na wybiegu pola;

 ■ zasad stosowania temperatury zastępczej klimatu do oceny warunków klimatycznych w zakładach 
górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

7.5. Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie (powołana 3 listopada 2017 r.)
Do zadań Komisji należy między innymi  przedstawianie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii, 

wniosków oraz propozycji dotyczących organizacji i prowadzenia szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu 
zakładu górniczego albo zakładu, w szczególności szkoleń w zakresie:

 ■ bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie;
 ■ rozpoznawania i zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych albo zakładach 
oraz zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, związanego z ruchem zakładu górniczego albo zakładu.

W skład ww. Komisji wchodzą przedstawiciele nauki, przedsiębiorców, praktyków górnictwa, oraz ratownic-
twa górniczego.

Prace wszystkich Komisji odgrywają znaczącą rolę w procesie poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy  
w zakładach górniczych. Opinie Komisji są na bieżąco wykorzystywane do podejmowania decyzji przez dyrekto-
rów okręgowych urzędów górniczych, jak również przedsiębiorców.
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7.6. Komisje powołane w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistniałych 
katastrof, niebezpiecznych zdarzeń i wypadków

Po analizie wniosków, wynikających z prac komisji powoływanych w latach 2000-2010 dla wyjaśnienia przy-
czyn i okoliczności katastrof zaistniałych w kopalniach, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zwrócił się do Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem, aby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zainicjowało program, 
pozwalający na opracowanie niezrealizowanych dotąd wniosków, skierowanych przede wszystkim do instytucji 
naukowo-badawczych. 

W efekcie tych działań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło projekt badawczy pt.: „Poprawa bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach, opracowanie niezrealizowanych dotąd wniosków, skierowanych przede wszystkim 
do instytucji naukowych”, zawierający następujące zadania:

1. opracowanie nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej 
doświadczalną weryfikacją.

2. opracowanie zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia 
metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wy-
dobywających węgiel kamienny.

3. opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metano-
wego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

4. poprawa efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w pod-
ziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

5. opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych 
zakładach górniczych.

6. opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz dia-
gnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu  
i/lub pyłu węglowego.

7. opracowanie funkcjonalnego systemu bezprzewodowej łączności ratowniczej z możliwością stosowania  
w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

8. opracowanie systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie energii zasilającej 
maszyny i urządzenia w przypadku nagłego wypływu metanu ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych.

9. wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza, a uśred-
nioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym.

10. opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziem-
nych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

11. opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych.

12. opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczko-
wych w chodnikach przyścianowych.

W dniu 28 listopada 2017 r. w siedzibie NCBiR odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego strategicznego 
projektu, na którym przyjęto raport końcowy z realizacji ostatniego z projektów. Tym samym całe przedsięwzięcie 
zostało zakończone. W podsumowaniu realizacji strategicznego projektu Komitet uznał, że wskazana byłaby jego 
kontynuacja, zwłaszcza w tych obszarach, które zakończono na poziomie badań laboratoryjnych lub opracowania 
prototypów rozwiązań. 

W styczniu 2015 r. Prezes WUG powołał Zespół do spraw analizy produktów finalnych zadań badawczych 
i projektów, realizowanych w ramach strategicznego projektu (dalej „Zespół”). Jego  zadaniem priorytetowym, 
była ocena zakończonych projektów oraz przygotowanie propozycji do praktycznego zastosowania w zakładach 
górniczych poprzez:

 ■ wprowadzenie nowego przepisu prawa (bądź nowelizacji obowiązującego);
 ■ zastosowanie instrukcji, wytycznych lub norm;
 ■ propagowanie dobrych praktyk.
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W pracach Zespołu, któremu przewodniczył dyrektor Departamentu Górnictwa, brali udział pracownicy 
WUG oraz OUG. Prace Zespołu trwały trzy lata, tj. od dnia 23 stycznia 2015 r. do dnia 11 stycznia 2018 r. Odbyło 
się dwadzieścia posiedzeń Zespołu, w tym jedno o charakterze organizacyjnym i dwa nadzwyczajne. Do udziału 
w posiedzeniach, w zależności od omawianej tematyki, zapraszano także niebędących członkami Zespołu me-
rytorycznych pracowników WUG i OUG. Czterokrotnie, w trakcie posiedzeń, wyniki swoich prac prezentowali 
zaproszeni przedstawiciele wykonawców zadań/projektów.

Ostateczne wyniki prac Zespołu dokumentowane były w raportach (odrębnych dla każdego zadania/pro-
jektu), na bieżąco przekazywanych Prezesowi oraz Wiceprezesowi WUG. Początkowo raporty były przesyłane 
również do Zespołu zajmującego się wdrożeniem produktów zadań badawczych i projektów, zrealizowanych  
w ramach strategicznego projektu, działającego przy Ministrze Gospodarki, a następnie - po likwidacji tego Zespo-
łu - do Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii.

W zakresie podjętych rozstrzygnięć, Zespół:

 ■ w 19 przypadkach uznał, iż określone rozwiązanie powinno zostać wprowadzone do obowiązujących 
przepisów;

 ■ 29 razy wyrażał stanowisko, iż dane rozwiązanie należy wdrażać jako tzw. dobrą praktykę lub wytyczne bądź 
instrukcje właściwego postępowania;

 ■ 33 opracowania wskazał jako materiał szkoleniowy, informacyjny, naukowy, techniczny lub o charakterze 
poglądowym - do wykorzystania w zakładach górniczych;

 ■ w stosunku do 5 propozycji wyraził ocenę negatywną.

8. Zespoły porozumiewawcze
Jedną z podstawowych form współpracy organów nadzoru górniczego, organów samorządu terytorialnego 

i przedsiębiorców górniczych jest działalność zespołów porozumiewawczych do spraw oceny i koordynacji eks-
ploatacji górniczej pod terenami miast i gmin. Ich posiedzenia stanowią platformę dyskusji, sprzyjającej realizacji 
warunków zrównoważonego rozwoju gmin górniczych, przy zapewnieniu przedsiębiorcom wykonywania przez 
nich uprawnień wynikających z posiadanych koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, przy równoczesnym dą-
żeniu do ograniczenia negatywnego oddziaływania górnictwa na środowisko oraz minimalizacji i terminowego 
naprawiania szkód. Ważnym celem posiedzeń zespołów porozumiewawczych jest kształtowanie niekonfliktowych 
warunków prowadzenia eksploatacji górniczej pod terenami gmin górniczych oraz właściwa koordynacja prac 
projektowych, profilaktycznych i naprawczych.

Większość funkcjonujących obecnie zespołów porozumiewawczych swoją działalność rozpoczęło pod rząda-
mi ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. W 2017 roku funkcjonowało 18 Zespołów Poro-
zumiewawczych dla koordynacji i oceny eksploatacji górniczej. Wykaz zespołów, w powiązaniu z właściwościami 
miejscowymi okręgowych urzędów górniczych, przedstawia się następująco:

OUG w Gliwicach:

 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie;
 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Mikołów;
 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska;
 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów;
 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice;
 ■ Zespół Porozumiewawczy dla koordynacji działalności górniczej i budowy autostrady A-1 na odcinku od 
węzła „Sośnica” do węzła „Bełk”;

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze;
 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu  
w granicach Gminy Bytom.
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OUG w Katowicach:

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Katowice;

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KW S.A. na 
powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Bieruń;

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. oraz TAURON Wydobycie S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych 
miasta Mysłowice;

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej Przedsiębiorstwa Górniczego 
„SILESIA” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych 
gmin Goczałkowice-Zdrój, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Miedźna i Wilamowice.

OUG w Lublinie:
 ■ Zespół Porozumiewawczy dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu  
w granicach Gminy Cyców, Gminy Ludwin, Gminy Puchaczów.

OUG w Rybniku:

 ■ Zespół Porozumiewawczy dla koordynacji eksploatacji pod terenami gminy Marklowice;
 ■ Zespół Porozumiewawczy dla koordynacji eksploatacji pod terenami miast: Pszów, Radlin; Rybnik, 
Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice przez KW S.A. Oddział KWK „Rydułtowy-Anna”  
i „Marcel”.

OUG we Wrocławiu:

 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. koordynacji ochrony powierzchni miasta Lubin w związku z działalnością 
górniczą;

 ■ Zespół Porozumiewawczy ds. koordynacji ochrony powierzchni miasta Polkowice w związku z działalnością 
górniczą.

Spośród zespołów ujętych w wyżej wymienionym wykazie, dwa, tj. dla miasta Mysłowice oraz dla gmin Go-
czałkowice-Zdrój, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Miedźna i Wilamowice rozpoczęły działalność  
w 2017 r. Dla 14 zespołów porozumiewawczych dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych zwołali dla obszarów 
konfliktowych 25 posiedzeń. Dwa z istniejących zespołów w 2017 r. nie obradowały: Zespół Porozumiewawczy dla 
koordynacji działalności górniczej i budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła „Sośnica” do węzła „Bełk” oraz 
Zespół Porozumiewawczy dla koordynacji działalności w rejonie oddziaływania wpływów eksploatacji kopalni 
„Borynia” i Kopalni „Jas-Mos” na płatną autostradę A-1 na odcinku od węzła „Świerklany” do granicy państwa  
w Gorzyczkach.

Ponadto, w 2017 r., odbyło się spotkanie Dyrektora OUG we Wrocławiu z KGHM Polska Miedź S.A., dotyczą-
ce wpływu eksploatacji górniczej KGHM O/ZG „Lubin” na obiekty chronione filarem miasta Lubina oraz KGHM 
O/ZG „Rudna” na obiekty chronione filarem miasta Polkowice, sposobu eliminowania szkód górniczych i dzia-
łań mających na celu ich zminimalizowanie w okresie, w którym nie zwoływano zespołów porozumiewawczych  
ds. koordynacji ochrony powierzchni miast Lubin i Polkowice. 

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 2017 r. łącznie w 1 618 przypadkach wstrzymano prowadzenie robót górniczych oraz ruch maszyn i urządzeń. 
W kopalniach węgla kamiennego najwięcej zatrzymań spowodowanych było nieprawidłowym stanem urządzeń 
energomechanicznych - 1 080 przypadki (w tym 822 urządzeń mechanicznych i 246 urządzeń elektrycznych). 
Szczegółowe dane przedstawia tabela 21.
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Tabela 21. Zatrzymane roboty w górnictwie przez pracowników nadzoru górniczego w latach 2013-2017

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

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

2017 447 869 283 19 1 171 – 1 618 1 444

Suma 2 531 4 575 1 479 303 6 357 189 9 077 7 636

Udział  
procentowy 27,9% 50,4% 16,3% 3,3% 70,0% 2,1% 100% 94,5%

(1) Kompetencja w zakresie nakazania wstrzymania nielegalnej eksploatacji przysługiwała organom nadzoru górniczego  
w latach 2013-2014.

Najczęstszą przyczyną zatrzymań maszyn i urządzeń w górnictwie (1 171 przypadki w 2017 r.) był nieprawi-
dłowy stan urządzeń energomechanicznych, w tym:

 ■ przenośników taśmowych - 38,8%;
 ■ urządzeń transportu poziomego i pochyłego - 22,1%;
 ■ przenośników zgrzebłowych - 7,1%;
 ■ maszyn do urabiania - 6,9%.

Najczęstszą przyczyną 447 wstrzymanych robót górniczych był brak lub niewłaściwy stan obudowy w ścia-
nach (11,2%) i w chodnikach (27,1%).

9.2. Działania profilaktyczne
1. W 2017 r., w ramach profilaktyki, kontrole zakładów górniczych prowadzono w zakresie: miernictwa 

górniczego, ochrony środowiska, gospodarki złożem oraz budowy, remontów i utrzymania obiektów bu-
dowlanych zakładu górniczego.
W ramach działalności kontrolnej w zakresie egzekwowania bezpiecznego i zgodnego z prawem prowadze-
nia robót budowlanych w ruchu zakładów górniczych w 3 przypadkach zatrzymano wykonywanie robót 
budowlanych. Przyczyną jednego z nich było ich wykonywanie w sposób istotnie odbiegający od ustaleń  
i warunków określonych w pozwoleniu na budowę i projekcie budowlanym, dwa pozostałe związane były  
z montażem rusztowań systemowych bez zachowania wymogów przynależnej im dokumentacji technicz-
no-ruchowej. 

W ramach działań profilaktycznych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożenia wodne-
go, pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego prze-
prowadzili 5 kontroli w nadzorowanych kopalniach węgla kamiennego. W trakcie przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowały wydaniem zaleceń i decyzji. Przeprowadzono także kontrolę  
w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Kontrola ta dotyczyła aktualnego stanu realizacji robót górniczych związanych  
z wodoszczelną likwidacją zbędnych wyrobisk górniczych zlokalizowanych w kierunku na wchód od poprzeczni 
Mina, z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej, które zmierzają ponadto do ograniczenia degradacji górotworu 
w rejonie zabytkowych wyrobisk oraz likwidacji zagrożeń geologicznych i górniczych, jak również ochrony po-
wierzchni.
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2. W dniu 21.09.2017 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się seminarium pt.: „Przyczynowość  
i powtarzalność przyczyn katastrof górniczych w aspekcie zagrożenia metanowego i pożarowego”, zor-
ganizowane przez WUG przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w  Warszawie. Jego 
tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące kształtowania się zagrożenia metanowego, w tym od-
metanowania, zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia klimatycznego w 2016 r. oraz doświadcze-
nia w prowadzeniu odmetanowania nadległego w PGG Sp. z o.o. Oddział KWK „Murcki-Staszic”.  
Kluczowym zagadnieniem seminarium były przyczyny katastrof górniczych oraz stwierdzane nieprawi-
dłowości i ich powtarzalność, w świetle wniosków Komisji powoływanych przez Prezesa Wyższego Urzę-
du Górniczego w latach 2000-2016 dla zbadania przyczyn i okoliczności katastrof górniczych. Wzięły  
w nim udział osoby kierownictwa i dozoru ruchu działów wentylacji wszystkich kopalń węgla kamien-
nego, a także Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz przedstawiciele okręgowych urzędów górniczych 
nadzorujących te zakłady.

3. W ramach działań profilaktycznych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń tech-
nicznych, pracownicy Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego przeprowa-
dzili szereg kontroli w nadzorowanych zakładach górniczych. Wyniki kontroli pozwoliły na ukierunko-
wanie następujących działań profilaktycznych:

 › egzekwowanie posiadania sprawnych układów jazdy ludzi zgodnie z zapisami zawartymi w projektach 
techniczny  oraz w dokumentacji układów transportowych;

 › wzmocnienie kontroli układów transportowych jazdy ludzi koleją kopalnianą, kolejkami podwieszonymi 
oraz przenośnikami taśmowymi, zwłaszcza w kontekście obowiązywania nowych przepisów;

 › wzmocnienie działań nadzoru rynku w obszarach zwiększonego ryzyka, zwłaszcza w zakresie 
eksploatacji urządzeń transportowych oraz maszyn wyposażonych w silniki spalinowe.

4. Kontynuowano kontrole działań profilaktycznych ograniczających zagrożenia ze strony odspojonego  
i niezabezpieczonego stropu lub ociosów oraz przy wykonywaniu rabowania obudowy polegające na sto-
sowaniu:

 › 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 

temperatury powietrza, z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych o działaniu pośrednim lub 
bezpośrednim.

6. W górnictwie otworowym i wiertnictwie koncentrowano się na kontroli:

 › przestrzegania procedur dotyczących wykonywania okresowego sprawdzania 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, opróbowania 

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;
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 › odbycia wymaganych szkoleń, profilaktyki stosowanej 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.

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

ruchu i dokumentacjach 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 stref rozrzutu odłamków skalnych, w których znajdują 
się obce obiekty budowlane;

 › specjalistyczne podmioty wykonujące roboty strzałowe.
8. W górnictwie rud miedzi kontrolowano, m.in., realizację wniosków Komisji powołanej przez Prezesa 

WUG do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 
listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

9. Ponadto, w 2010 r. Wyższy Urząd Górniczy zainicjował wieloletni projekt badawczy pt.: „Ocena zagrożeń 
ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, usytuowanych w zlikwidowanych 
podziemnych zakładach górniczych oraz określenie działań prewencyjnych”, polegający na inwentaryzacji 
takich dawnych wyrobisk. Przedsięwzięcie zyskało wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu pod nazwą: „Zmniejszenie uciążliwości wynikają-
cych z wydobywania kopalin”. Inwentaryzacja wyrobisk górniczych łączących się z powierzchnią wykony-
wana była na podstawie opracowanej w 2011 roku przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach „Me-
todyki oceny zagrożeń ze strony wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią usytuowanych 
na terenach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych”. 
Dotychczas, w ramach prac badawczych realizowanych w latach 2013-2017, wykonano inwentaryzację 
1901 wyrobisk na obszarach obejmujących zlikwidowane kopalnie węgla kamiennego w Zagłębiu Dą-
browskim oraz na 17 dawnych obszarach górniczych pozostałej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowe-
go, a także kopalnie węgla kamiennego i barytu w województwie Dolnośląskim. Opracowania wykonane 
w oparciu o wytyczne zawarte w metodyce zawierają:
 › karty informacyjne wyrobisk górniczych (z określeniem współrzędnych X, Y, Z, zmierzonych GPS),
 › karty oceny parametrycznej wyrobisk górniczych, wraz z oceną zagrożenia i ryzyka z ich strony,
 › dokumentację fotograficzną przedstawiającą aktualny stan powierzchni terenu w rejonie wyrobisk 

górniczych,
 › mapy w skali 1:10000, pozwalające na lokalizację zinwentaryzowanych wyrobisk górniczych na 

podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Zakończenie realizacji kolejnego etapu inwentaryzacji (GZW) przewidziane jest na III kwartał 2018 r.
W grudniu 2017 r. rozpoczęto przygotowania do kolejnego etapu projektu, którego celem będzie inwenta-
ryzacja wyrobisk górniczych w rejonach zlikwidowanych kopalń rud metali kolorowych zlokalizowanych 
na obszarze województw: dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego. Dla pozyskania środków na realiza-
cję tego etapu, złożono wniosek do Narodowego Funduszu, a po jego akceptacji przeprowadzone będzie 
postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy.
Działania zmierzające do zlokalizowania i określenia stopnia zagrożenia ze strony zlikwidowanych wyro-
bisk górniczych mających połączenie z powierzchnią wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu samorządów 
i administracji różnego szczebla na informację o zagrożeniach dla bezpieczeństwa powszechnego ze stro-
ny zlikwidowanych zakładów górniczych. Uzyskane informacje znajdą zastosowanie przy opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin na terenach pogórniczych oraz wydawaniu 
przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. 
Raporty inwentaryzacyjne pomagają też potencjalnym inwestorom zaprojektować budynki, obiekty oraz 
urządzenia infrastruktury technicznej odpowiednio do uwarunkowań górniczo-geologicznych.
Wszystkie opracowane do tej pory dokumentacje zlikwidowanych wyrobisk górniczych są dostępne  
w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy WUG. Przekazano je także do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organy samorządowe, których tereny zostały ob-
jęte inwentaryzacją, zostały poinformowanie o możliwości korzystania ze zgromadzonych materiałów. 
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Ich udostępnienie odbywa się na takich samych zasadach, jak udostępnianie dokumentacji mierniczo-
-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, tj. na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko.
Od 2010 roku Wyższy Urząd Górniczy uczestniczył w ramach programu priorytetowego pn.:  „Program 
dla przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin i ich 
wzbogacania oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko procesów likwidacji zakła-
dów górniczych oraz prac badawczych dla rozpoznania zasobów wód zaliczanych do kopalin” w realizacji 
2 zadań pn.: „Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji 
kopalin.” 
Od 2014 r. zadanie takie znalazło się w nowym programie priorytetowym pn.: „Górnictwo i geologia”, 
przewidzianym do realizacji w latach 2015-2020. W wyniku podjętych działań sporządzono łącznie 
pięć wniosków, na podstawie których zawarto umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie prze-
kazania środków na cele inwestycyjne. W wyniku zawartych umów NFOŚiGW sfinansował zakup łącznie 
107 przyrządów kontrolno-pomiarowych (np. mierniki stężenia gazów, kamery termowizyjne, mierni-
ki natężenia dźwięku, cyfrowe rejestratory napięć, betonoskopy, echosondy, eksplozymetry, radiometry, 
anemometry, odbiorniki GPS wraz z  laptopami, drukarkami przenośnymi i aparatami cyfrowymi, au-
tonomiczne zespoły rejestrująco-pomiarowe, cyfrowe rejestratory drgań), 11 licencji oprogramowania 
wspomagającego funkcjonowanie urządzeń GPS oraz stacji roboczej PC. 
Od momentu zapoczątkowania procesu doposażania organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do 
monitorowania eksploatacji kopalin, tj. od roku 2010, był on użyty łącznie 8 662 razy, co pozwoliło wy-
kazać 797 nieprawidłowości. W samym 2017 r. monitorowanymi 41 przyrządami wykonano ogółem 862 
pomiary, stwierdzając 246 nieprawidłowości. Daje to średnią skuteczność na poziomie 28%.

9.3. Działalność represyjna
W roku 2017  w WUG prowadzono 1 postępowanie administracyjne o charakterze represyjnym. Wydano  

1 decyzję na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 lit. a Pgg, w której Prezes WUG nałożył karę pieniężną na przedsiębior-
cę w wysokości 244,13 zł.

W 2017 r. pracownicy OUG i SUG oraz WUG:

 ■ skierowali do sądów rejonowych 207 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń, z czego w 94 przypadkach 
w związku z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków oraz zdarzeń w zakładach górniczych, a w 113 
przypadkach w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakładach górniczych;

 ■ wystąpili z 1 160 wnioskami do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego 
przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczeń;

 ■ ukarali 943 osoby grzywnami w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 409 050 zł; szczegółowe dane  
w tym zakresie przedstawiono w tabeli 22.

Tabela 22. Liczba osób ukaranych grzywną w drodze mandatu karnego  
w latach 2016-2017 wraz z kwotą nałożonych grzywien

Rok

Liczba osób 
ukaranych 
w drodze 
mandatu 
karnego

Kwota 
nałożonych 

grzywien

Liczba osób ukaranych

osoby 
kierownictwa 

ruchu

osoby 
wyższego 

dozoru 
ruchu

osoby 
dozoru 
ruchu

inne osoby

2016 1 064 446 350 75 137 461 391

2017 943 409 050 90 135 410 308

Różnica –121 –37 300 +15 –2 –51 –83

Różnica 
(%) –11,4% –8,4% +20% –1,5% –11,1% –21,2%
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 10. Wdrażanie dobrych praktyk
Wyższy Urząd Górniczy, poszukując sposobów przełamania niedobrych trendów dotyczących wypadków 

przy pracy, propagował w różny sposób dobre praktyki bhp w górnictwie z nadzieją, że pracodawcy górników  
i sami górnicy będą chcieli je wykorzystać w codziennej pracy. 
1. Wyższy Urząd Górniczy promował miedzy innymi dobre praktyki poprzez działalność, powołanej

w 1997 roku, Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego”. 

Celem Fundacji jest osiągnięcie przez polskie górnictwo najwyższych światowych standardów w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie poprzez:

 ■ wspieranie działań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie;
 ■ inicjowanie szerszego powiązania nauki z praktyką;
 ■ inicjowanie rozwoju działalności edukacyjnej;
 ■ wspieranie opracowywania i wdrażania w górnictwie technologii podnoszących stan bezpieczeństwa  
i higieny pracy;

 ■ wspieranie projektowania i produkcji maszyn, urządzeń, sprzętu i ochron osobistych podnoszących stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inicjowanie ich wdrażania w zakładach górniczych;

 ■ działania na rzecz unowocześniania i rozwoju polskiego ratownictwa górniczego, występowanie z inicjatywą 
wprowadzania rozwiązań prawnych, w zgodności z prawem Unii Europejskiej;

 ■ inicjowanie usprawnień systemu informacji.

Fundacja od 20 lat wspiera działalność nadzoru górniczego we wprowadzaniu do polskiego górnictwa naj-
wyższych światowych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz 
polskiego górnictwa, bezpiecznego pozyskiwania kopalin, rozpoznawania zagrożeń naturalnych oraz bezpie-
czeństwa załóg górniczych m.in., wyróżnia najlepsze prace dyplomowe związane z problematyką bezpieczeń-
stwa.

Fundacja, wraz z zainteresowanymi partnerami, organizuje wiele konkursów oraz inicjatyw cieszących się 
bardzo dużym zainteresowaniem, do których należą:

 ■ Konkurs „Bezpieczny oddział”, propagujący wzorowe zachowania na najbardziej newralgicznych 
stanowiskach pracy; 

 ■ Konkurs plastyczny „Współczesne górnictwo: górnik i wiertnik pracują bezpiecznie”;
 ■ „Kopalnia XXI wieku”, promujący tematykę górnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej;
 ■ Konkurs „Bezpieczna kopalnia”, którego współorganizatorem wraz ze Szkołą Eksploatacji Podziemnej jest 
Wyższy Urząd Górniczy;

 ■ Wyróżnienie „Dzielny górnik”, które jest przyznawane za szczególną postawę mająca wpływ na 
bezpieczeństwo;

 ■ Konkurs „Karbidka”, którego laureatami są osoby związane z szeroko rozumianymi mediami, które w sposób 
rzetelny przedstawiają opinii publicznej problematykę związaną z przemysłem wydobywczym;

W 2017 r. w konkursie Bezpieczna kopalnia, której współorganizatorem jest Wyższy Urząd Górniczy pierw-
sze miejsce zajęła kopalnia KWK ROW Ruch „Jankowice” wchodząca w skład Polskiej Grupy Górniczej S.A. 
Odbył się również Konkurs fotograficzny pt.: „Na morzu i na lądzie - nowoczesne oblicza górnictwa”. Rada 
Honorowa Konkursu oraz Kapituła Konkursu oceniły nadesłane prace i wyłoniły laureatów. Przy wyborze 
najlepszych prac decydujące znaczenie miały walory artystyczne i merytoryczne nadesłanych fotografii. Na-
tomiast za szczególną postawę mającą wpływ na bezpieczeństwo w 2017 r. przyznano Dyplomy Honorowe 
„Dzielny Górnik” dwóm górnikom z kopalni „Rydułtowy”.

2. W 2017 roku Wyższy Urząd Górniczy kontynuował, rozpoczętą w 2009 roku, współpracę z Zakładem Ubez-
pieczeń Społecznych w zakresie działań prewencyjnych, zmierzających do ograniczenia ryzyka zaistnienia 
wypadków i niebezpiecznych zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi w górnictwie, szczególnie 
w górnictwie podziemnym. W ramach tej współpracy w 2017 roku Wyższy Urząd Górniczy przeprowadził 
jednodniowe seminaria dla kadry podziemnych zakładów górniczych, w tematach:
 ■ zagrożenia występujące w zakładach górniczych, obowiązujące przepisy oraz dobre praktyki;
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 ■ bezpieczeństwo eksploatacji samojezdnych maszyn górniczych i pojazdów z napędem spalinowym oraz 
maszyn i urządzeń elektrycznych w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i remontów w podziemnych 
zakładach górniczych, wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny;

 ■ bezpieczeństwo prowadzenia prac w transporcie pionowym w podziemnych zakładach górniczych, 
wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny;

 ■ zagrożenia techniczne związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń kompleksów ścianowych  
w podziemnych zakładach górniczych;

 ■ przyczynowości i powtarzalności przyczyn katastrof górniczych.

Ponadto, w ramach ww. współpracy, w 2017 roku został opracowany i wykonany film szkoleniowy dotyczący 
przyczyn i okoliczności katastrof górniczych w kopalniach węgla kamiennego.

W sumie, w latach 2009-2017, przeprowadzono 58 szkoleń, opracowano 13 broszur i 13 ulotek oraz 7 filmów 
szkoleniowych. Opracowane materiały szkoleniowe, w ramach działań prewencyjnych zostały przekazane za-
kładom górniczym, firmom usługowym wykonującym czynności w ruchu zakładów górniczych i ośrodkom 
szkoleniowym, celem wykorzystania ich do działalności szkoleniowej.

3. Do innych dobrych praktyk Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego należy zaliczyć:

 ■ Patronat nad konferencjami, seminariami naukowymi i konkursami w tym konferencjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska w górnictwie. Najważniejsze z nich to:

 › Warsztaty Górnicze z cyklu „Górnictwo - człowiek - środowisko - zrównoważony rozwój;
 › XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Komtech 2017 „Innowacyjne techniki  

i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność”;
 › VI edycja konferencji „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”;
 › XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Górnicze Zagrożenia Naturalne 2017 

nt.: „Obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań”;
 › XIII Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie”.

 ■ Organizację konferencji, seminariów, między innymi zorganizowanie wspólnie z Zarządem Głównym 
SITG i Głównym Instytutem Górnictwa konferencji pt.: „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
w polskim górnictwie” (w roku 2017 odbyła się XIX konferencja), która stanowi kontynuację cyklu spotkań  
w temacie działań podejmowanych dla poprawy stanu bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych  
w zakładach górniczych wszystkich rodzajów górnictwa. 

 ■ Organizację spotkań i narad z kierownictwami zakładów górniczych, pracownikami służb bhp  
i przedstawicielami SIP w zakresie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

 ■ Prowadzenie spotkań informacyjnych z osobami dozoru ruchu zakładów górniczych, połączonych ze 
szkoleniami popularyzującymi tzw. „dobre praktyki w górnictwie”.

 ■ Organizację spotkań z przodowymi brygad robót chodnikowych i ścianowych oraz zespołów rabunkowych 
we wszystkich podziemnych zakładach górniczych uwzględniających problematykę bezpiecznego 
wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i/lub ociosów oraz zawałem skał 
stropowych.

 ■ Organizację spotkań w zakresie powierzania stanowisk w ruchu zakładu górniczego, wymagających 
kwalifikacji w zakresie przygotowania zawodowego, wydawania upoważnień do obsługi maszyn i urządzeń 
górniczych oraz szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych.

 ■ Działalność wydawniczą:
Od roku 1992 Wyższy Urząd Górniczy wydaje periodyk (obecnie jest on miesięcznikiem) naukowo-tech-
niczny pt.: „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”. Publikacje na łamach miesięcznika  
w roku 2017 to, między innymi, takie artykuły jak:
 › Nowa dyrektywa ATEX - wskazówki dla użytkowników;
 › Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie usuwania zapadliska w gminie Świerklany;
 › Bezpieczeństwo w technologicznym transporcie kołowym w odkrywkowych zakładach górniczych na 

przykładzie Kopalni Gipsu „Leszcze” S.A.;
 › Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
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 › Analiza zabezpieczenia termicznego silników elektrycznych stosowanych w zakładach górniczych;
 › Bezpieczeństwo pracy platform roboczych;
 › Poprawa bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych poprzez zastosowanie ciernych urządzeń 

hamujących.

 ■ Na stronie internetowej WUG prowadzona jest zakładka pt.: „BHP w górnictwie. Najlepsze praktyki”, w której 
propagowane są najciekawsze projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i eliminowania ryzykownych 
zachowań.

 ■ Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym. Pełniący dyżur przez całą dobę, dyspozytor, 
przyjmuje m.in. informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego. 

Informacje można również przekazywać na adres mailowy wug@wug.gov.pl. W 2017 r. na telefon in-
terwencyjny WUG oraz skrzynkę e-mailową wpłynęło łącznie 75 zgłoszeń o nieprawidłowościach  
w funkcjonowaniu zakładów. Pracownicy nadzoru górniczego w 2017 r. potwierdzili zasadność 22 zgłoszeń 
(ok. 29 proc.), natomiast w 2016 r. interwencyjnych zgłoszeń było 94 (potwierdzonych 23), w 2015 r. - 97 
(potwierdzonych 30), w  2014  r. 99 (potwierdzonych 24), w 2013 r. - 58 (potwierdzonych 19).

11. Podsumowanie
11.1. Wypadkowość

W latach 2013-2016 odnotowano sukcesywny spadek ogólnej liczby wypadków w polskim górnictwie.  
W 2017 r. tendencja ta uległa niewielkiej zmianie, gdyż odnotowano o 4 (0,2%) wypadki więcej w odniesieniu do 
2016 r. W roku 2017, w porównaniu do roku 2013, sytuacja pod względem wypadkowości ogółem w poszczegól-
nych rodzajach górnictwa przedstawiała się następująco:

 ■ kopalnie węgla kamiennego - spadek o 13,4% (z 1 908 do 1 653 wypadków);
 ■ kopalnie rud miedzi - spadek o 30,9% (z 459 do 317 wypadków);
 ■ pozostałe kopalnie podziemne - spadek o 57,30% (z 75 do 32 wypadków);
 ■ kopalnie odkrywkowe - spadek o 33,3% (z 84 do 56 wypadków);
 ■ kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne - spadek o 20,0% (z 25 do 20 wypadków).

W 2017 r. wypadki ze skutkiem śmiertelnym przedstawiały się następująco:

 ■ kopalnie węgla kamiennego - 10 wypadków;
 ■ kopalnie rud miedzi - 2 wypadki;
 ■ pozostałe kopalnie podziemne - 1 wypadek;
 ■ kopalnie odkrywkowe - 2 wypadki;
 ■ górnictwo otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne - 0 wypadków.

W 2017 r. wypadki ze skutkiem ciężkim przedstawiały się następująco:

 ■ kopalnie węgla kamiennego - 9 wypadków;
 ■ kopalnie rud miedzi - 2 wypadki;
 ■ pozostałe kopalnie podziemne - 1 wypadek;
 ■ kopalnie odkrywkowe - 2 wypadki;
 ■ kopalnie otworowe oraz zakłady wykonujące roboty geologiczne - bez wypadków.

W 2017 r., w porównaniu z rokiem 2013, obniżeniu uległ wskaźnik wypadkowości śmiertelnej na  
1 mln t wydobytego węgla kamiennego zarówno dla załogi własnej (spadek z wartości 0,12 w 2013 r. do 0,11  
w 2017 r.), jak również wskaźnik liczony z uwzględnieniem załogi podmiotów firm usługowych (spadek z wartości 0,19  
w 2013 r. do 0,16 w 2017 r.).

W kopalniach węgla kamiennego zwiększeniu uległ wskaźnik wypadków ogółem na 1 000 zatrudnionych, 
którego wartość wzrosła z 13,8 w 2013 r. do 16,1 w 2017 r.
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W górnictwie rud miedzi w 2017 r. wartość wskaźnika wypadkowości śmiertelnej na 1 mln ton wydobytej 
rudy miedzi, liczonego dla załogi własnej oraz dla załogi własnej i podmiotów, którym powierzono czynności  
w ruchu zakładu, spadła o 0,03 w porównaniu do roku 2013 (spadek z wartości 0,09 w 2013 r. do 0,06 w 2017 r.).

W zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. znacznemu obniżeniu uległ wskaźnik wypadków ogółem 
na 1 000 zatrudnionych, którego wartość zmniejszyła się z 23,2 w 2013 r. do 17,0 w 2017 r.

Wypadki śmiertelne i ciężkie w polskim górnictwie w latach 2013-2017 miały miejsce głównie wśród pracow-
ników mało doświadczonych o stażu pracy od 1 do 10 lat (57,1%) oraz doświadczonych, o stażu pracy dłuższym 
niż 20 lat (27,2%).

11.2. Najważniejsze przyczyny wypadków
Powtarzającymi się przyczynami wypadków w 2017 r., w tym śmiertelnych i ciężkich, było, m.in.:
 ■ wykonywanie prac lub przechodzenie przez trasę przenośnika będącego w ruchu;
 ■ oberwanie się skał ze stropu i ociosu;
 ■ spadnięcie, stoczenie i obsunięcie się mas i brył skalnych;
 ■ uderzenie o urządzenia transportu poziomego;
 ■ porażenie prądem elektrycznym lub poparzenie łukiem elektrycznym o napięciu do 1 kV;
 ■ upadek, stoczenie lub obsunięcie się przedmiotów lub materiałów;
 ■ oberwanie się skał z ociosu;
 ■ inne niebezpieczne zdarzenia;
 ■ zetknięcie się z urządzeniami transportu na powierzchni;
 ■ przebywanie w zasięgu pracy;
 ■ uderzenie się o inne przedmioty;
 ■ rozerwanie urządzeń lub instalacji będących pod ciśnieniem;
 ■ awaria mechaniczna;
 ■ upadek z wysokości.

11.3. Zgony naturalne

W latach 2013-2017 w polskim górnictwie wystąpiło łącznie 51 zgonów naturalnych, w tym 32  (62,7%)  
w kopalniach węgla kamiennego, 6 zgonów wystąpiło w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, a jeden zgon 
naturalny w zakładzie przeróbki mechanicznej odkrywkowego zakładu górniczego.

W analizowanym okresie najwięcej zgonów naturalnych (12) zarejestrowano w 2014 r., natomiast najniższą 
wartość zarejestrowano w roku 2017, tj.: 7 zgonów naturalnych (tendencja spadkowa). Analiza zgonów natural-
nych zarejestrowanych w latach 2013-2017 według grup wiekowych wykazała, że w latach 2013, 2015 i 2016 domi-
nującą grupę stanowili pracownicy powyżej 50 lat, natomiast w 2017 r. dominującą grupą wiekową była grupa 41-
50 lat, gdzie na 7 zgonów naturalnych zarejestrowanych w 2017 r., w tej grupie wiekowej odnotowano aż 4 zgony. 
Najwięcej zgonów naturalnych zarejestrowano wśród pracowników o stażu pracy powyżej 25 lat.

Analiza zgonów naturalnych zarejestrowanych w latach 2013-2017 wskazuje na wzrost udziału liczby zgonów 
wśród pracowników podmiotów wykonujących w zakresie swej działalności zawodowej czynności powierzone im 
w ruchu zakładu górniczego. Niepokojącym jest fakt, że na 8 takich zgonów zarejestrowanych w latach 2016-2017, 
aż 4 spośród nich dotyczyły pracowników, których zgon nastąpił do 15 dni od badania lekarskiego.

Ze statystyk zarejestrowanych zgonów naturalnych w górnictwie wynika, że ich główną przyczyną była ostra 
niewydolność krążeniowo-oddechowa, która doprowadzała do zawału mięśnia sercowego.
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12. Wnioski
1. Działalność Wyższego Urzędu Górniczego oraz okręgowych i specjalistycznego urzędu  górniczego zwią-

zana jest z  prawem człowieka do ochrony życia i zdrowia oraz do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Wykonując służbę publiczną, organy nadzoru górniczego dążą do poprawy bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia pracowników, optymalnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążli-
wości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. Realizując powyższe cele Wyższy Urząd Górniczy 
podejmuje szereg inicjatyw mających na celu ochronę zdrowia oraz przeciwdziałania wypadkom w gór-
nictwie.

2. Działania nadzoru górniczego, w tym działania w zakresie prewencji wypadkowej, przyczyniły się, między 
innymi, do zmniejszenia liczby wypadków w zakładach górniczych oraz do poprawy stanu bhp w obsza-
rze występowania zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego.

3. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa w zakładach górniczych mają prace Komisji powołanych przez Pre-
zesa Wyższego Urzędu Górniczego, w wyniku których opracowane zostały między innymi:
 ■ kierunki profilaktyki w zakresie zagrożeń naturalnych takich jak: zagrożenie tąpaniami, metanowe, 
pożarami endogenicznymi, a także zagrożenie siarkowodorowe w kopalniach rud miedzi;

 ■ katalogi dobrych praktyk w zakresie oddziaływania pyłów szkodliwych dla zdrowia na pracowników 
branży górnictwa węgla kamiennego oraz zakładów mechanicznej przeróbki węgla kamiennego;

 ■ standardy podejścia, dotyczące stosowanej profilaktyki górniczej, budowlanej w celu ochrony 
powierzchni, w tym bezpieczeństwa powszechnego.

4. W celu poprawy ograniczenia skali zagrożeń i zwiększenia poprawy bezpieczeństwa pracy w obszarach, 
które w ostatnich latach wiązały się z najczęstszymi wypadkami w zakładach górniczych, należy propa-
gować wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych opracowanych w ramach, ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, projektu badawczego pt.: „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopal-
niach”. Produkty końcowe poszczególnych zadań/projektów, które zakończyły się na etapie prototypu lub 
badań laboratoryjnych, winny być poddane dalszym pracom, ukierunkowanym na możliwość pełnego 
zastosowania w podziemnych zakładach górniczych.

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

 › przeprowadzenie akcji informacyjnej w stosunku do podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, polegającej na wykonywaniu robót prowadzonych  
w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone Pgg,  
w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, w zakresie dostosowania prowadzenia ruchu 
do wymogów ustawy Pgg i aktów wykonawczych;

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

 › wdrażanie skutecznych działań profilaktycznych, eliminujących przyczynę zapaleń metanu, jaką 
jest iskrzenie powstające w trakcie mechanicznego urabiania skał zwięzłych w ścianach i drążonych 
wyrobiskach korytarzowych;

 › szczegółową analizę 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;

 › prowadzenie kontroli w zakładach górniczych w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa przy eksploatacji 
podścianowych przenośników zgrzebłowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia dotyczące 
wykonywania prac i poruszania się załogi w rejonie skrzyżowania ściany z wyrobiskiem podścianowym.
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 ■ ograniczenie zagrożenia osuwiskowego w kopalniach odkrywkowych poprzez:
 › dążenie do poprawy skuteczności rozpoznawania i odpowiedniego dokumentowania budowy geologicznej 

złóż z zastosowaniem nowoczesnej techniki: sprzętu laserowego, systemu GPS oraz specjalistycznych 
programów komputerowych do uzupełniania i przetwarzania bazy danych;

 › poprawę identyfikowania i określania rejonów zagrożonych osuwiskami poprzez skuteczniejszą współpracę 
służb górniczych ze służbami geologicznymi w zakresie zgłaszania zauważonych zaburzeń geologicznych, 
zbiorników wodnych oraz zmiennych warunków geologiczno-górniczych;

 › podejmowanie, w większym zakresie, przedsięwzięć profilaktycznych w postaci likwidacji wód resztko-
wych.

 ■ kontynuowanie współpracy z:
 › Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem. Wykorzystanie przyrządów 

kontrolno-pomiarowych zakupionych między innymi ze środków NFOŚiGW podnosi jakość 
prowadzonego nadzoru i kontroli w zakładach górniczych co pozwala na rzetelniejszą identyfikację 
zagrożeń dla środowiska pracy i bezpieczeństwa powszechnego. Stosowanie zakupionych przyrządów 
pozwoliło, podobnie jak w latach ubiegłych, na identyfikację i zapobieganie zagrożeniom dla środowiska 
w obszarach: stwierdzanie i dokumentowanie nielegalnej eksploatacji, naruszania warunków eksploatacji, 
poprawy bezpieczeństwa pracy poprzez kontrolę parametrów aerologicznych panujących w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, pomiarów stężeń mieszaniny gazów wybuchowych w otworowych zakładach 
górniczych, a także parametrów pracy maszyn i urządzeń mogących doprowadzić do awarii i katastrof 
mających skutek dla powierzchni i pozostałych elementów środowiska;

 › Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie działań prewencyjnych w celu zmniejszenia udziału 
wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”, eliminacji ryzykownych zachowań pracowników oraz 
podnoszenia ich świadomości i odpowiedzialności, poprzez organizację szkoleń, wydawnictwo materiałów 
szkoleniowych, organizację spotkań i narad z kierownictwem zakładów górniczych, pracownikami służb 
bhp i przedstawicielami SIP.




