
 
 

 
UCHWAŁA  

Przyjęta na XXI posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie 
w dniu 15.11.2007r. 

 
I.  Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie biorąc pod uwagę wypadkowość śmiertelną 

i cięŜką utrzymuje się na porównywalnym poziomie w stosunku do analogicznego okresu 
ubiegłego roku. Zaistniałe w tym okresie wypadki miały najczęściej związek 
z występującymi zagroŜeniami: tąpaniami, szczególnie w górnictwie rud miedzi oraz 
opadem skał ze stropu i ociosów równieŜ w górnictwie węgla kamiennego. Stan powyŜszy 
wymaga stosowania przez przedsiębiorców bardziej skutecznej oceny i profilaktyki tych 
zagroŜeń.  

Komisja stwierdza, Ŝe do niepokojących i niekorzystnych zjawisk naleŜy: 

− utrzymująca się tendencja wzrostu liczby wypadków ogółem, 

− wzrost liczby wypadków śmiertelnych w górnictwie kopalin pospolitych, w tym 
zaistniałych po spoŜyciu alkoholu, 

− wzrost liczby wypadków w górnictwie rud miedzi. 

Przedsiębiorcy górniczy powinni nasilić i kontynuować działania w kierunku 
doskonalenia pracy słuŜb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwiększania efektywności 
wdroŜonych systemów zarządzania bezpieczeństwem.  

II. Komisja stwierdza, Ŝe poza zagroŜeniem klimatycznym związanym z coraz większą 
głębokością eksploatacji takŜe zagroŜenie metanowe i zagroŜenie wyrzutami gazów i  skał 
w górnictwie węgla kamiennego ma charakter narastający i w najbliŜszym czasie będzie 
w coraz większym stopniu wpływać na warunki bezpiecznego prowadzenia robót 
górniczych. Realizacja prac w ramach badawczego projektu celowego nad nową –  
– adekwatną do zmiany głębokości eksploatacji – metodą oznaczania podstawowego 
parametru oceny zagroŜenia metanowego, jakim jest metanonośność pozwoli na 
opracowanie nowej metody oceny tego zagroŜenia i wskazania kierunków zmian 
w obowiązujących przepisach. 

III. W zakresie funkcjonowania ratownictwa górniczego Komisja stwierdza, Ŝe wskazanym 
i uzasadnionym kierunkiem działań w celu doskonalenia organizacji ratownictwa 
górniczego powinny być rozwiązania mające docelowo doprowadzić do w pełni 
zawodowego charakteru pogotowia ratowniczego Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego S.A. Prace nad tym zagadnieniem powinny być przedmiotem negocjacji 
i uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi stronami, w tym Związku Zawodowego 
Ratowników Górniczych w Polsce, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. 
i Przedsiębiorcami Górniczymi.   
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