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1. ORGANY NADZORU GÓRNICZEGO
1.1 Zadania organów nadzoru górniczego.
Wy!szy Urz"d Górniczy, okr#gowe urz#dy górnicze i Urz"d Górniczy do Bada$
Kontrolnych Urz"dze$ Energomechanicznych realizuj" zadania organów nadzoru
górniczego okre%lone przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz przepisami
szczególnymi. Sprawuj" nadzór i kontrol# nad ruchem zak&adów górniczych
wydobywaj"cych kopaliny podstawowe i pospolite, w szczególno%ci w zakresie:
!" bezpiecze$stwa i higieny pracy oraz bezpiecze$stwa po!arowego,
!" ratownictwa górniczego,
!" gospodarki z&o!ami kopalin w procesie ich wydobywania,
!" ochrony %rodowiska, w tym zapobiegania szkodom,
-

budowy

i

likwidacji

zak&adu

górniczego,

w

tym

rekultywacji

gruntów

i zagospodarowania terenów po dzia&alno%ci górniczej.
Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego jest centralnym organem administracji
rz"dowej nadzorowanym przez ministra w&a%ciwego do spraw administracji
publicznej.
Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego w szczególno%ci:
#" jest organem w&a%ciwym w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze
post#powania administracyjnego w zakresie wynikaj"cym z przepisów ustawy,
#" pe&ni funkcj# organu wy!szego stopnia, w rozumieniu Kodeksu post#powania
administracyjnego, w stosunku do dyrektorów okr#gowych urz#dów górniczych
i specjalistycznych

urz#dów

górniczych,

oraz

sprawuje

nadzór

nad

ich

dzia&alno%ci",
#" powo&uje specjalne komisje do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznawania
i zwalczania zagro!e$ naturalnych i technicznych w zak&adach górniczych oraz
zagro!e$ bezpiecze$stwa powszechnego, zwi"zanego z ruchem zak&adu
górniczego,
#" gromadzi i archiwizuje dokumentacj# mierniczo-geologiczn" zlikwidowanych
zak&adów górniczych oraz udost#pnia t# dokumentacj# na zasadach i w sposób
okre%lony w odr#bnych przepisach.
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Szczegó&owe zadania organów nadzoru górniczego okre%la Prawo geologiczne
i górnicze - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pózn. zm.)
Organy nadzoru górniczego w drodze decyzji administracyjnej mi#dzy innymi:
1) wydaj" zezwolenia na oddanie do ruchu w zak&adzie górniczym obiektów,
maszyn i urz"dze$ okre%lonych w przepisach wydanych na podstawie Ustawy,
2) wydaj" zezwolenia na przechowywanie i u!ywanie sprz#tu strza&owego
w zak&adach górniczych,
3) wydaj"

pozwolenia

na

nabywanie,

przechowywanie

u!ywanie

%rodków

strza&owych w zak&adach górniczych,
4) zatwierdzaj" plany ruchu zak&adów górniczych,
5) zaliczaj" z&o!a (pok&ady) lub ich cz#%ci do poszczególnych stopni (kategorii klas)
zagro!e$ naturalnych,
6) Prezes WUG dopuszcza do stosowania w zak&adach górniczych maszyny i nowe
urz"dzenia oraz %rodki strza&owe i sprz#t strza&owy,
7) Prezes

WUG

w

uzasadnionych

przypadkach

udziela

odst#pstw

od

obowi"zuj"cych przepisów.
Ponadto organy nadzoru górniczego stwierdzaj" kwalifikacje osób kierownictwa
i dozoru ruchu zak&adów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego
oraz pracowników na stanowiska w ruchu zak&adu górniczego, które wymagaj"
szczególnych kwalifikacji.
1.2. Zakres nadzoru i kontroli
Wed&ug stanu na 31.12.2003r. nadzorem i kontrol" urz#dów górniczych obj#tych by&o
220 zak&adów górniczych wydobywaj"ce kopaliny podstawowe w tym:
#" 58 podziemnych zak&adów górniczych, obejmuj"cych:
-

41 kopal$ w#gla kamiennego,

-

6 kopal$ w#gla kamiennego w likwidacji,

-

3 kopal$ rud miedzi,

-

2 kopal$ rud cynku i o&owiu,

-

1 kopalni# soli,

-

2 wydobywaj"ce gliny ceramiczne,

-

2 wydobywaj"ce gips i anhydryt,

-

1 wydobywaj"cy magnezyt,
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#" 103 odkrywkowe zak&ady górnicze, w tym:
-

11 w#gla brunatnego,

-

91 surowców skalnych, ilastych, piasków formierskich i szklarskich,

-

1 siarki (w likwidacji),

#" 48 otworowych zak&adów górniczych, obejmuj"cych:
-

3 ropy i gazu, w tym 91 kopal$ i 6 podziemnych magazynów gazu,

-

1gazu,

-

3 soli, w tym 2 w likwidacji,

-

3 siarki, w tym 2 w likwidacji,

-

38 wód leczniczych, termalnych i solanek,

#" 11 zak&adów

wykonuj"cych roboty podziemne z zastosowaniem techniki

górniczej, w tym Centralny Zak&ad Odwadniania Kopal$ w sk&ad którego wchodzi
5 zak&adów sk&adaj"cych si# z 14 rejonów,
Nadzorem i kontrol" obj#tych by&o równie! 290 zak&adów wykonuj"cych prace
geologiczne, 2 zak&ady otworowe prowadz"ce wiercenia za metanem oraz 1 zak&ad
prowadz"cy bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze.
Ponadto nadzorowano 1 001 podmiotów wykonuj"cych w zakresie swej dzia&alno%ci
zawodowej powierzone im czynno%ci w ruchu zak&adów górniczych zatrudniaj"cych
20 883 pracowników oraz 3 386 zak&adów górniczych kopalin pospolitych
zatrudniaj"cych 11 140 pracowników.
We

wszystkich

nadzorowanych

zak&adach

i

podmiotach

gospodarczych

zatrudnionych by&o 212 003 pracowników, z czego 131 949 pracowników w czynnych
kopalniach w#gla kamiennego i 112 pracowników w likwidowanych kopalniach w#gla
kamiennego.
Statutowe zadania nadzoru górniczego w 2003 roku realizowane by&y przez 11
okr#gowych urz#dów górniczych i specjalistyczny Urz"d Górniczy do Bada$
Kontrolnych Urz"dze$ Energomechanicznych, w których zatrudnionych by&o 304
pracowników inspekcyjno  technicznych.
W 2003 roku pracownicy urz#dów górniczych przeprowadzili 11 798 inspekcji, co
stanowi&o 34 968 dni inspekcyjnych, w tym 14 713 w podziemnych wyrobiskach
górniczych. W wyniku przeprowadzonych inspekcji wstrzymano w 2 415 przypadkach
ruch urz"dze$ i prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych
i stanowi"cych zagro!enie dla zatrudnionych pracowników.
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Ponadto pracownicy inspekcyjno  techniczni departamentów merytorycznych
Wy!szego urz#du Górniczego przeznaczyli 2860 dni na inspekcje, w tym 1111 dni na
inspekcje w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Ponadto w zwi"zku z zaistnia&ymi niebezpiecznymi zdarzeniami i wypadkami
dyrektorzy urz#dów górniczych w 2003 roku przeprowadzili 83 badania wypadków
i zaistnia&ych zdarze$.
W zwi"zku z zaistnia&ymi wypadkami i zdarzeniami w: KWK Bielszowice w Rudzie
'l"skiej w dniu 23 lutego 2003r., KWK So%nica w Gliwicach w dniu 7 listopada
2003r. i KGHM Polska Mied( S.A. Oddzia& ZG Rudna w Polkowicach w dniu 15
grudnia 2003r. , dla zbadania ich przyczyn i okoliczno%ci Prezes Wy!szego Urz#du
Górniczego powo&a& Komisje w sk&ad których weszli przedstawiciele przedsi#biorców,
jednostek naukowo-badawczych, Pa$stwowej Inspekcji Pracy, jednostek ratownictwa
górniczego, zwi"zków zawodowych oraz organów nadzoru górniczego.
Ustalaj"c przyczyny i okoliczno%ci zaistnia&ych wypadków i zdarze$ (art. 114 P.gig)
dyrektorzy urz#dów górniczych skierowali do s"dów rejonowych  wydzia&ów
grodzkich 363 wnioski o ukaranie sprawców naruszaj"cych przepisy., wydali 48
decyzji zakazuj"cych na czas nie przekraczaj"cy dwóch lat powierzania okre%lonych
czynno%ci w ruchu zak&adu górniczego osobom kierownictwa i dozoru ruchu,
naruszaj"cym dyscyplin# i porz"dek pracy, a zw&aszcza obowi"zki okre%lone ustaw"
i wydanymi na jej podstawie przepisami. Ponadto

w 2003 roku dyrektorzy

okr#gowych urz#dów górniczych wyst"pili z 1715 wnioskami do przedsi#biorców
o zastosowanie %rodków oddzia&ywania wychowawczego przewidzianych w art. 41
Kodeksie wykrocze$.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inspekcyjno  technicznych w urz#dach
górniczych, dzia&aj"c na podstawie upowa!nie$ wydanych przez dyrektorów w 2003
roku ukarali 1 814 osób grzywn" w drodze mandatu karnego na &"czn" kwot# 217
915 z&.
Liczbow" charakterystyk# zatrudnienia i wydobycia w nadzorowanych zak&adach
górniczych przedstawiono w poni!szej tabeli.

7

ZAK"ADY OBJ#TE NADZOREM I KONTROL$
URZ#DÓW GÓRNICZYCH w 2003 roku

Lp.
1

2

Rodzaj zak%adu

Liczba

Podziemne zak%ady górnicze

58

146 722

w tym:

41
6
3
2
1
2
2
1

131 949
112
11 417
2 001
950
61
226
6

- w#gla kamiennego
- w#gla kamiennego w likwidacji
- rud miedzi
- rud cynku i o&owiu
- soli
- glin ceramicznych
- gipsu i anhydrytu
- magnezytu
Wykonuj&ce roboty podziemne z
zastosowaniem techniki górniczej

3

Odkrywkowe zak%ady górnicze

4

w tym: - w#gla brunatnego
- surowców skalnych, ilastych,
piasków formierskich i szklarskich
- siarki ( w likwidacji )
Otworowe zak%ady górnicze

5
6
7

w tym: - ropy i gazu
- gazu
- soli
- siarki
- wód leczniczych, termalnych
i solanek
Otworowe zak%ady prowadz&ce wiercenia
za metanem z pok%adów w'gla
Zak%ady wykonuj&ce prace geologiczne
Zak%ad prowadz&cy bezzbiornikowe
magazynowanie substancji w górotworze

Razem
*)

Zatrudnienie
[stan na
31.12.2003]

w tym
**) w tym
***) w tym
****) w tym

11*

1 695

Wydobycie
[tys. ton]

100 500
30 030
4 870
857
68
212

-

103

19 290

11

15 922

60 900

91
1
48

2 863
505
6 934

40 000
0

3**
1
3***
3****

5 861 782,479 +5 077mln m3
6
4 mln m3
420
2 165
449
761,3

38

198

2
290

12
5 291

1

36

513

179 980

1,9 mln m3

CZOK w sk!ad którego wchodzi 5 zak!adów sk!adaj"cych si# z 14 rejonów.
91 kopal$ i 6 podziemnych magazynów gazu
2 w likwidacji
2 zak!ady w likwidacji

Firmy us%ugowe, wykonuj&ce prace
dla zak%adów obj'tych nadzorem urz'dów
Zak%ady górnicze kopalin pospolitych

1 001

20 883

3 386

11 140

oko&o 100 mln. ton
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2. KSZTA"TOWANIE SI# PODSTAWOWYCH ZAGRO(E) I ICH
SKUTKI W ZAK"ADACH GÓRNICZYCH
Polskie

górnictwo

podziemne

geologiczno-górniczych

oraz

charakteryzuje

wyst#powanie

istnienie

praktycznie

trudnych

warunków

wszystkich

zagro!e$

naturalnych znanych w górnictwie %wiatowym, a w szczególno%ci tych, których
przejawy lub zaistnienie zawieraj" cechy katastrofogenne. Naturalne zagro!enia
katastrofogenne charakteryzuj" si# z regu&y du!" dynamik" rozwoju zjawiska,
szczególnie dotyczy to zagro!enia t"paniami i cz#sto równie! metanowego. Ich
katasrofogenno%) polega na gwa&towno%ci , du!ej intensywno%ci rozwoju zjawiska,
obj#ciu dzia&aniem znacznych przestrzeni i wyst#powaniu czynników niszcz"cych,
które powoduj" bardzo cz#sto utrat# !ycia lub ci#!kie obra!enia w%ród pracowników,
co prowadzi do wypadków zbiorowych, a wi#c maj"cych cechy katastrofy.
Do podstawowych zagro!e$ w górnictwie podziemnym nale!y zaliczy) zagro!enia
takie, jak:
#" t"paniami,
#" po!arowe,
#" zawa&ami,
#" metanowe,
#" wybuchem py&u w#glowego,
#" wyrzutami gazów i ska&,
#" wodne,
#" klimatyczne.
W mniejszym stopniu uwidaczniaj" si# przejawy zagro!enia radiacyjnego.
Z punktu widzenia zagro!e$ naturalnych i bezpiecze$stwa pracy istotnymi cechami
polskiego górnictwa w#gla kamiennego s":
-

lokalizacja praktycznie wszystkich kopal$ (poza LW Bogdanka) w obr#bie
jednego regionu górnego 'l"ska, skutkuj"ca koncentracj" robót górniczych
zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej,

-

d&ugi okres, cz#sto ponad 100 lat i wi#cej, prowadzenia dzia&alno%ci górniczej
przez poszczególne kopalnie, co w wielu rejonach doprowadzi&o do znacznej
obj#to%ci wyeksploatowanego z&o!a i naruszenia struktury górotworu,
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-

wyst#powanie z&o!a wielopok&adowego (problemy resztek, filarów, kraw#dzi i ich
wzajemnej interakcji),

-

du!a i stale powi#kszaj"ca si# g&#boko%) eksploatacji (%rednio 5  8 m/rok),
aktualnie najg&#bsze kopalnie osi"gaj" 900  1100 m,

-

stosowanie na coraz wi#ksz" skal# uproszczonego podpoziomowego modelu
udost#pnienia z&o!a, co wi"!e si# ze wzrostem ryzyka zagro!e$ wentylacyjnych
zwi"zanych z metanem i po!arami. Na ogóln" liczb# 41 czynnych kopal$ w#gla
kamiennego (146 %cian wydobywczych), w 27 kopalniach prowadzona jest
eksploatacja

podpoziomowa

47

%cianami

oraz

roboty

udost#pniaj"ce

i przygotowawcze pod przysz&" eksploatacj# podpoziomow" (60 przodków
górniczych). Podpoziomowo, na g&#boko%ci ponad 800 metrów, eksploatacja
prowadzona jest 16 %cianami. Z robót podpoziomowych uzyskuje si#

32%

dobowego wydobycia. W rejonach %cian podpoziomowych zatrudnionych jest
4500 pracowników. W pi#ciu kopalniach (Sobieski - Jaworzno III, Katowice 
Kleofas, Mys&owice, Boles&aw 'mia&y, Jas  Mos) ponad po&ow# wydobycia
uzyskuje

si#

z

tego

rodzaju

robót.

We

wszystkich

eksploatowanych

podpoziomowo %cianach temperatura pierwotna ska& przekracza 300 C,
powoduj"c utrudnienia w przewietrzaniu wyrobisk i niebezpieczne dla ludzi
zagro!enie klimatyczne,
-

eksploatacja podpoziomowa i zwi"zana z ni" koncentracja robót górniczych, przy
jednoczesnym wzro%cie g&#boko%ci tych robót, przyczynia si# do pot#gowania
poziomu wyst#puj"cych zagro!e$. W klasie B niebezpiecze$stwa wybuchu py&u
w#glowego prowadzone s" 43 %ciany. Po&owa %cian zaliczona jest do
najwy!szych (III i IV) kategorii zagro!enia metanowego, 27 %cian prowadzonych
jest w warunkach drugiego i trzeciego stopnia zagro!enia t"paniami,

-

w 8 kopalniach w 20 %cianach prowadzone s" roboty górnicze w warunkach
wspó&wyst#powania zagro!e$.

Do podstawowych zagro!e$ naturalnych w górnictwie odkrywkowym nale!y zaliczy)
zagro!enia takie jak:
-

wodne,

-

osuwiskowe i obrywaniem si# ska&,

-

wstrz"sami sejsmicznymi.
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Do podstawowych zagro!e$ naturalnych wyst#puj"cych w górnictwie otworowym
i wiertnictwie nale!y zaliczy) zagro!enie erupcyjne i siarkowodorowe.
Niezale!nie od wyst#puj"cych zagro!e$ naturalnych istotny wp&yw na stan
bezpiecze$stwa we wszystkich rodzajach zak&adów górniczych

maj" zagro!enia

czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, wynikaj"ce z zastosowanej
technologii pozyskiwania kopalin takie jak: zapylenie, ha&as i wibracja oraz
zagro!enia techniczne i zwi"zane ze stosowaniem %rodków strza&owych.
2.1. Zagro*enia naturalne
Górnictwo podziemne
Zagro*enie t&paniami
Zagro!enie t"paniami  to mo!liwo%) wyst"pienia t"pni#cia - zjawiska dynamicznego
spowodowanego wstrz"sem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek
ulega gwa&townemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, w nast#pstwie czego nast#puje
ca&kowita albo cz#%ciowa utrata jego funkcjonalno%ci lub bezpiecze$stwa jego
u!ytkowania.
W 2003 roku w podziemnych zak&adach górniczych zaistnia&y:
cztery t"pni#cia w kopalniach w#gla kamiennego, tj. w:
-

KWK "Katowice - Kleofas" w rejonie %ciany wstrz"s o energii

E= 8 x106J

spowodowa& t"pni#cie i wypadek zbiorowy  jeden wypadek %miertelny, dwa
ci#!kie i jeden lekki,
-

KWK "Weso&a" w pochylni wstrz"s o energii E= 1 x10 6J spowodowa& t"pniecie
i jeden wypadek %miertelny,

-

KWK "Wujek"

w rejonie %ciany podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych

wstrz"s o energii E= 2x10

6

J spowodowa& t"pniecie i wypadek zbiorowy - pi#)

wypadków lekkich,
-

KWK "Wujek" w czasie urabiania kombajnem w %cianie zaistnia& wstrz"s o energii
E= 3x10
lekkich,

6

J spowodowa& t"pniecie i

wypadek zbiorowy - osiem wypadków
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trzy wstrz"sy , które spowodowa&y wypadki:
-

KWK Rydu&towy wstrz"s o energii E= 2x10

7

J i wypadek zbiorowy  siedem

wypadków lekkich,
-

KWK Staszic wstrz"s o energii E= 2x10 4 J i jeden wypadek ci#!ki,

-

KWK Halemba wstrz"s o energii E= 8x10 4 J i jeden wypadek ci#!ki,

osiem t"pni#) w kopalniach rud miedzi, tj. w:
-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w czasie wiercenia otworów strza&owych
i kotwienia stropu w przodku wstrz"s o energii E= 9,6 x 10
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J spowodowa&

t"pni#cie i jeden wypadek lekki,
-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii
E= 6,2 x 10 7 J spowodowa& t"pni#cie i trzy wypadki lekkie,

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii E=3,6x108J
spowodowa& t"pni#cie i wypadek zbiorowy - siedem wypadków lekkich,

-

KGHM ZG " Lubin" w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii E=1,4x106J
spowodowa& t"pni#cie i wypadek zbiorowy  jeden wypadek %miertelny i dwa
lekkie,

-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii
E= 9,8 x 10 7 J spowodowa& t"pni#cie i jeden wypadek lekki,

-

KGHM ZG " Lubin" w polu eksploatacyjnym w trakcie wykonywania prac
eksploatacyjnych wstrz"sy o energii E=1,9x108J i E=4,6x106J spowodowa&y
t"pni#cie i wypadek zbiorowy  trzy wypadki %miertelne, dwa ci#!kie i cztery
lekkie,

-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii
E= 6,6 x 10 6 J spowodowa& t"pni#cie i jeden wypadek lekki,

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym wstrz"s o energii E=3,4x106J
spowodowa& t"pni#cie i wypadek zbiorowy  jeden wypadek %miertelny i jeden
lekki,

sze%) wstrz"sów, które spowodowa&y wypadki:
-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz"s
o energii E= 1,9 x 10 6 J i jeden wypadek lekki,

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym
E=8,6x105 J i jeden wypadek lekki,

zaistnia& wstrz"s o energii
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-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym

zaistnia& wstrz"s o energii

E=3,8x106 J i jeden wypadek lekki,
-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym

zaistnia& wstrz"s o energii

E=1,7x108 J i jeden wypadek lekki,
-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym

zaistnia& wstrz"s o energii

E=1,8x107 J i jeden wypadek lekki,
-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz"s
o energii E= 5,1 x 10 7 J i jeden wypadek lekki.

Ponadto w ramach dzia&a$ profilaktycznych w kopalniach rud miedzi w 2003 roku
sprowokowano wyst"pienie 197 wstrz"sów wysokoenergetycznych o energii E *
105J stanowi"cych 34,6% wszystkich wstrz"sów wysokoenergetycznych. Wstrz"sy
te, gdyby nie by&y sprowokowane, mog&y spowodowa) zdarzenia katastrofogenne.
W 2002 roku sprowokowano wyst"pienie dwóch t"pni#) oraz 281 wstrz"sów
wysokoenergetycznych o energii E * 105J stanowi"cych 40% wszystkich wstrz"sów
wysokoenergetycznych.
W 2002 roku w podziemnych zak&adach górniczych zaistnia&o dziesi#) t"pni#).
Cztery t"pni#cia wyst"pi&y w kopalniach w#gla kamiennego , w wyniku których
zaistnia&y trzy wypadki %miertelne i 17 lekkich

oraz

sze%) t"pni#) w KGHM,

w wyniku których zaistnia&y trzy wypadki %miertelne i 12 wypadków lekkich.
Zagro*enie zawa%ami.
Zawa& w wyrobisku to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie si# do niego
mas skalnych lub kopaliny ze stropu, albo ociosu w stopniu powoduj"cym
niemo!no%) przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym ni! osiem
godzin. Zawa& w zak&adach górniczych wydobywaj"cych rudy miedzi oraz cynku
i o&owiu to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie si# do wyrobiska mas
skalnych na skutek opadu ska& stropowych na wysoko%) równ" lub wi#ksz" od
d&ugo%ci kotwi obudowy podstawowej, powoduj"ce ca&kowit" lub cz#%ciow" utrat#
funkcjonalno%ci lub bezpiecze$stwa u!ytkowania wyrobiska.
W 2003 r. zaistnia& jeden zawa& w kopalni w#gla kamiennego ZG Bytom III, który nie
spowodowa& wypadku.
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W 2002 zaistnia&y dwa zawa&y w kopalniach w#gla kamiennego, które spowodowa&y
jeden wypadek %miertelny , jeden ci#!ki i jeden lekki. W kopalni rudy miedzi wyst"pi&
jeden zawa&, który spowodowa& jeden wypadek lekki.
Zagro*enie po*arowe.
Zagro!enie po!arowe ze wzgl#du na rozprzestrzeniaj"ce si# w czasie po!aru gazy
i dymy

mo!e

stwarza)

niebezpiecze$stwo

dla

du!ej

liczby

pracowników.

W kopalniach w#gla kamiennego najcz#%ciej wyst#powa&y po!ary endogeniczne,
b#d"ce efektem samozapalenia si# w#gla (rejony stref uskokowych, warstwa w#gla
pozostawiona w stropie, pok&ady pozabilansowe, itp.) .
W 2003 roku w podziemnych zak&adach górniczych zaistnia&o:
pi#) po!arów w kopalniach w#gla kamiennego , tj. w :
-

KWK "Bielszowice" po!ar endogeniczny w zrobach i zapalenie metanu , w rejonie
skrzy!owania %ciany z chodnikiem (wypadek zbiorowy  sze%) ci#!kich w tym
3 osoby dozoru ruchu, i 26 lekkich),

-

KWK "Brzeszcze" po!ar w wyniku zapalenia metanu w zrobach %ciany (wypadek
zbiorowy uj#ty w zagro!eniu metanowym),

-

KWK So%nica po!ar endogeniczny w zrobach i zapalenie metanu (wypadek
zbiorowy  trzy %miertelne, jeden ci#!ki  osoba dozoru ruchu, sze%) lekkich),

-

ZG Centrum po!ar endogeniczny w zrobach %ciany,

-

ZG Bytom II po!ar endogeniczny w chodniku demonta!owym.

trzy po!ary w kopalniach rud miedzi, tj. w:
-

KGHM ZG Rudna po!ar &adowarki &y!kowej (wypadek zbiorowy  dziewi#)
wypadków lekkich),

-

KGHM ZG  Polkowice Sieroszowice po!ar &adowarki w wyrobisku dojazdowym,

-

KGHM ZG  Lubin po!ar ruchomego sk&adu materia&ów wybuchowych, który
spowodowa& detonacj# przewo!onych %rodków strza&owych ( wypadek zbiorowy 
trzy wypadki ci#!kie, 44 lekkie)

W 2002 roku zaistnia&o osiem po!arów w kopalniach w#gla kamiennego, które
spowodowa&y cztery wypadki %miertelne, 12 wypadków ci#!kich i 11 wypadków
lekkich oraz dwa po!ary w zak&adach górniczych wydobywaj"cych kopaliny otworami
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wiertniczymi i jeden po!ar w zak&adach wydobywaj"cych kopaliny pospolite, które nie
spowodowa&y wypadków przy pracy.
Zagro*enie metanowe.
Zagro!enie metanowe zwi"zane jest przede wszystkim z obecno%ci" metanu
w górotworze i jego uwalnianiem si# w wyniku prowadzonej dzia&alno%ci górniczej.
Zagro!enie

to

wzrasta

wraz

z

g&#boko%ci"

prowadzenia

eksploatacji,

metanono%no%ci" oraz malej"c" przepuszczalno%ci" ska&.
W polskim górnictwie w#gla kamiennego na ogóln" liczb# 41 zak&adów górniczych
wydobywaj"cych w#giel kamienny, w 29 zak&adach stwierdzono i rejestrowano
wydzielanie metanu, z których a! 16 prowadzi wydobycie w IV, najwy!szej kategorii
zagro!enia metanowego, przy metanono%no%ci powy!ej 8m3/Mgcsw. 13 zak&adów
prowadzi wydobycie w I kategorii, 11 w II kategorii i 18 w III kategorii. Wydobycie
z pok&adów metanowych stanowi ok. 69% ogólnego wydobycia. W wyniku
prowadzenia wydobycia w#gla w pok&adach metanowych, w 2003r. z górotworu
obj#tego wp&ywami eksploatacji wydzieli&o si# 798.14 mln m3 metanu. Oznacza to, !e
%rednio wydzieli&o si# 1522.47 m3 CH4/min. Metanowo%) kopal$ ro%nie corocznie
%rednio o 5-8 mln m3. W 23 zak&adach górniczych prowadz"cych roboty
eksploatacyjne w warunkach III i IV kategorii ZM prowadzi si# odmetanowanie
górotworu. Odmetanowanie to wykonuje si# 10 stacjami do&owymi i 13 stacjami
powierzchniowymi. Powierzchniowe stacje odmetanowania s" bardziej wydajne
i bezpieczniejsze w u!yciu (podziemne stacje wytwarzaj" depresje o wielko%ci 8x103
 10x103 Pa i odprowadzaj" uj#ty gaz do zu!ytego pr"du powietrza).
Najwy!sz" metanowo%) bezwzgl#dn", powy!ej 200 m3 /min, w 2003 roku wykaza&y:
KWK Pniówek i KWK Brzeszcze.
W 2003 roku w kopalniach w#gla kamiennego mia&o miejsce pi#) przypadków
zapalenia metanu, tj.:
-

KWK "Bielszowice" zapalenie metanu w zrobach %ciany, które spowodowa&o
wypadek zbiorowy - trzy lekkie,

-

KWK "Bielszowice" zapalenie metanu w zrobach %ciany, które spowodowa&o
po!ar

(wypadek zbiorowy  sze%) ci#!kich i 26 lekkich, uj#ty w zagro!eniu

po!arowym),
-

KWK "Brzeszcze" zapalenie metanu w zrobach %ciany i po!ar (wypadek zbiorowy
 jeden %miertelny i11 lekkich),

-

KWK Zofiówka zapalenie metanu w %cianie podczas urabiania kombajnem,
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-

KWK So%nica zapalenie metanu w zrobach %ciany ( wypadek zbiorowy  trzy
%miertelne, jeden ci#!ki , sze%) lekkich, uj#ty w zagro!eniu po!arowym).

W 2002 r. zaistnia&y trzy zapalenia metanu, w wyniku których zaistnia&y cztery
wypadki %miertelne, 12 ci#!kich i siedem lekkich.
Zagro*enie wybuchem py%u w'glowego.
Zagro!enie to wyst#puje we wszystkich kopalniach w#gla kamiennego, mo!e
powodowa) zdarzenia wybitnie katastrofogenne. Wzrost mechanizacji urabiania
i &adowania urobku, koncentracja wydobycia przy równocze%nie intensywnym
przewietrzaniu, koniecznym do zwalczania zagro!enia metanowego i utrzymania
odpowiednich warunków klimatycznych, niew&a%ciwe wykonywanie robót strza&owych
powoduje wzrost potencjalnego zagro!enia wybuchu py&u w#glowego. W razie
nieprzestrzegania rygorów dotycz"cych zwalczania tego zagro!enia, z chwil"
pojawienia si# inicja&u mo!e nast"pi) wybuch py&u w#glowego.
W 2003 roku nie wyst"pi& wybuch py&u w#glowego.
W 2002 r. zaistnia&y dwa wybuchy py&u w#glowego w KWK "Jas - Mos" ( wypadek
zbiorowy - 10 %miertelnych, jeden ci#!ki i jeden lekki) oraz w KWK "Rydu&towy"
(wypadek zbiorowy - trzy wypadki %miertelne, pi#) ci#!kich i dwa lekkie),
Zagro*enie wyrzutami gazów i ska%.
Zagro!enie wyrzutami gazów i ska& - to naturalna sk&onno%) do wyst#powania
zjawisk gazogeodynamicznych w postaci wyrzutu gazów i ska& lub nag&ego wyp&ywu
gazów z górotworu do wyrobiska.
Zagro!enie wyrzutowe jest zagro!eniem bardzo niebezpiecznym dla ruchu zak&adu
górniczego. Zasi#g wyrzuconych mas skalnych do wyrobisk jest ograniczony ich
gabarytami, natomiast metan wydzielony podczas wyrzutu mo!e przyczyni) si# do
powstania w wyrobiskach mieszaniny wybuchowej lub atmosfery niezdatnej do
oddychania na drodze odprowadzania powietrza do szybu wydechowego.
Schodzenie z eksploatacj" na coraz wi#ksze g&#boko%ci wi"!e si# ze wzrostem
metanono%no%ci pok&adów co przy jednoczesnym obni!eniu si# przepuszczalno%ci
gazowej w#gla przyczynia si# do wzrostu tego zagro!enia. Zagro!eniem tym
obj#tych jest szereg pok&adów w trzech kopalniach Górno%l"skiego Zag&#bia
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W#glowego tj. KWK:

Pniówek, Zofiówka i Brzeszcze a tak!ez z&o!e soli

w Kopalni Soli K&odawa.
W 2003r. nie zaistnia& wyrzut gazów i ska&.
W 2002 roku w KWK " Pniówek '" nast"pi& wyrzut metanu i ska& do dr"!onego
wyrobiska korytarzowego po robotach strza&owych urabiaj"cych, który spowodowa&
wyrzucenie ok. 250 m3 rozdrobnionego w#gla i wydzielenie ok. 55 000m3 metanu,
a st#!enie wydzielonego metanu wzros&o do ok. 86%.
Zagro*enie wodne.
Zagro!enie wodne  to mo!liwo%) wdarcia lub niekontrolowanego dop&ywu wody,
solanki, &ugów albo wody z lu(nym materia&em do wyrobisk, stwarzaj"ca
niebezpiecze$stwo dla ruchu zak&adu górniczego lub jego pracowników.
W 2002 roku w KGHM Polska Mied( S.A. Oddzia& ZG Rudna gwa&towny wyp&yw
wody wyst"pi& w czasie g&#bienia szybu. W wyniku tego zdarzenia nie dosz&o do
wypadku. W roku 2003 nie by&o zdarze$ zwi"zanych z tym zagro!eniem.
Górnictwo odkrywkowe
Zagro*enie wodne
Zagro!enie wodne stanowi istotny problem w kopalniach w#gla brunatnego,
w zwi"zku

z

warunkami

hydrogeologicznymi

wyst#puj"cymi

w

z&o!u

oraz

z intensywnymi opadami atmosferycznymi. Zagro!enie to wyst#puje na mniejsz"
skal# w kopalniach surowców skalnych, najcz#%ciej w sytuacji gdy eksploatacja
prowadzona jest w s"siedztwie powierzchniowych zbiorników wodnych oraz na
nowoudost#pnianych, zawodnionych poziomach jak równie!, w przypadkach gdy
wyrobiska górnicze po&o!one s" na niskich partiach zlewni o du!ej powierzchni.
W 2003 roku nie wyst"pi&y zdarzenia zwi"zane z zagro!eniem wodnym.
W 2002 roku odnotowano jedno zdarzenie zwi"zane z zagro!eniem wodnym.
W Kopalni Dolomitu Radkowice w wyniku intensywnych opadów deszczu zosta&
zalany III poziom eksploatacyjny. Zdarzenie to nie stworzy&o zagro!enia dla ludzi,
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maszyny i urz"dzenia z tego poziomu eksploatacyjnego zosta&y

wycofane poza

rejon zagro!enia.
Zagro*enie osuwiskowe i obrywaniem si' ska%
Zagro!enie osuwiskowe wyst#puje g&ównie w kopalniach w#gla brunatnego,
w mniejszym za% stopniu dotyczy kopal$ eksploatuj"cych kruszywa naturalne i i&y
ceramiczne. W kopalniach surowców skalnych powoduj" je zjawiska krasowe.
Obrywanie si# ska& ze %cian eksploatacyjnych nale!y do typowych zagro!e$
wyst#puj"cych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. Zagro!enie to
zwi"zane jest z powstawaniem nawisów skalnych, sp#ka$ i szczelin wskutek
stosowania do urabiania z&o!a techniki strzelniczej, a tak!e z budow" geologiczn" 
zaleganiem z&o!a, tektonik", zjawiskami krasowymi oraz przyj#tymi kierunkami
eksploatacji.
W 2003 roku nie wyst"pi&y osuwiska, maj"ce wp&yw na prowadzenie ruchu
w zak&adach górniczych.
W 2002 roku wyst"pi&y cztery osuwiska, które mia&y wp&yw na prowadzenie ruchu
w tych zak&adach górniczych: w KWB Konin o/Jó(win i o/Kazimierz oraz dwa
w KWB Adamów o/Ko(min. Z powodu oberwania si# ska& zaistnia& jeden wypadek
lekki w KWB Be&chatów
Zagro*enie wstrz&sami sejsmicznymi
Zagro!enie to wyst#puje tylko w Kopalni W#gla Brunatnego Be&chatów, zwi"zane
jest z budowa geologiczn" z&o!a, systematycznym odwadnianiem górotworu oraz
wybieraniem i zwa&owaniem du!ych mas skalnych.
W 2003 roku w KWB Be&chatów wyst"pi&o siedem wstrz"sów z których najsilniejszy
mia& energi# 7,9 x 107 J o magnitudzie M = 3.21.
Wstrz"sy te nie spowodowa&y zagro!enia dla bezpiecze$stwa ludzi oraz ruchu
zak&adu górniczego a tak!e nie wyrz"dzi&y szkód w obiektach budowlanych kopalni
oraz po&o!onych poza terenem zak&adu górniczego.
W 2002 roku w KWB Be&chatów mia&y miejsce trzy wstrz"sy sejsmiczne o energii
powy!ej 108 J.

18

Zagro*enie po*arowe.
W 2003 roku mia&y miejsce trzy po!ary w odkrywkowych zak&adach górniczych
wydobywaj"cych w#giel brunatny, tj. w:
-

KWB Turów po!ar koparki,

-

KWB Adamów  po!ar rozrusznika przeno%nika ta%mowego,

-

KWB Be&chatów po!ar zwa&owarki.

W wyniku ww. po!arów nie zaistnia&y wypadki przy pracy
W górnictwie odkrywkowym zagro!enie po!arami endogenicznymi wyst#puje g&ównie
w kopalniach w#gla brunatnego na sta&ych, d&ugo ods&oni#tych skarpach i zboczach,
zawieraj"cych wk&adki w#gla, rzadziej na poziomach w#glowych.
W 2003 roku nie odnotowano po!aru endogenicznego w odkrywkowych zak&adach
górniczych.
W 2002 roku wyst"pi& jeden po!ar - koparki w Zak&adzie Górniczym Cementowni
"Nowiny" wydobywaj"cym kopalin# pospolit".
W wyniku po!aru nie by&o wypadku przy pracy.
Górnictwo otworowe
Zagro*enie erupcyjne
Zagro!enie

to

wyst#puje

szczególnie

w

czasie

prowadzenia

wierce$

poszukiwawczych za rop" naftow" i gazem ziemnym na l"dzie i morzu podczas
przewiercania poziomów o wysokich gradientach ci%nie$ z&o!owych. W czasie
eksploatacji

zagro!enie

to

mo!e

wyst"pi)

w

przypadku

uszkodzenia

napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu.
Dzi#ki wprowadzeniu nowoczesnych urz"dze$ wiertniczych, aparatury kontrolnopomiarowej, wysokoci%nieniowych g&owic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych
zagro!enie to, w aspekcie technicznym, jest w coraz
monitorowane.

wi#kszym

stopniu
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W 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze$ zwi"zanych
z tym zagro!eniem.
W 2002 roku w Podziemnym Magazynie Gazu Wierzchowice Oddzia&u ZZGNiG
w Zielonej Górze wyst"pi&a erupcja i samozap&on gazu ziemnego, co doprowadzi&o
do zniszczenia urz"dzenia zainstalowanego na tym otworze i spowodowa&o po!ar.
Zagro*enie siarkowodorowe
Zagro!enie siarkowodorowe jest zagro!eniem naturalnym wyst#puj"cym przy
wierceniach poszukiwawczych za rop" naftow" i gazem ziemnym, szczególnie
podczas przewiercania poziomów perspektywnych permu - dolomitu g&ównego
i czerwonego sp"gowca w rejonach zachodniej i pó&nocno-zachodniej cz#%ci kraju.
Wyst#puje tak!e przy otworowej eksploatacji ropy i gazu, zarówno w fazie w&a%ciwej
eksploatacji jak te! w fazie magazynowania i transportu kopaliny. Stanowi jedno
z najpowa!niejszych zagro!e$ w przemy%le naftowym, a przede wszystkim
w wiertnictwie. Zwi"zane jest z wysoce szkodliwym oddzia&ywaniem toksycznym, na
organizmy !ywe oraz korozyjnym, na elementy urz"dze$ wiertniczych.
W otworowych kopalniach siarki zagro!enie to wyst#puje g&ównie w obr#bie sterowni
eksploatacyjnych na polu górniczym, gdzie istnieje mo!liwo%) emisji siarkowodoru
z otwartych zbiorników siarki p&ynnej. Dla minimalizacji tego zagro!enia stosuje si#
na

sterowniach

eksploatacyjnych

aparatur#

do

chemisorbcji

siarkowodoru

wydzielaj"cego si# z p&ynnej siarki.
W 2003 i 2002 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze$
zwi"zanych z tym zagro!eniem.
Zagro*enie zapadliskami
Zagro!enie to wyst#puje g&ównie podczas wydobywania soli otworami wiertniczymi
metod" &ugowania, w szczególno%ci przy eksploatacji z&ó! typu pok&adowego.
W 2003 i 2002 roku nie zanotowano wyst"pienia zapadlisk.
Zagro*enie po*arowe
Wyst#puje zw&aszcza w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego w

miejscach

gromadzenia i magazynowania produktów &atwopalnych, podczas wykonywania
pomiarów, prac spawalniczych oraz w czasie wy&adowa$ atmosferycznych.
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W 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze$ zwi"zanych
z tym zagro!eniem.
W 2002 roku w ZZGNiG w Zielonej Górze na wiertni Buszewo-9 wyst"pi& po!ar
w wyniku rozszczelnienia ruroci"gu gazu opa&owego.
Zagro*enie wybuchem
Wyst#puje w miejscach, gdzie w procesie technologicznym mog" nast"pi)
nagromadzenia gazów o st#!eniu wybuchowym. Do miejsc takich nale!y mi#dzy
innym zaliczy) podbudow# i wie!# wiertnicz", zbiorniki magazynowe ropy naftowej,
gazoliniarnie i t&ocznie ropy i gazu oraz rejon g&owic eksploatacyjnych na odwiertach
ropnych i gazowych. Zagro!enie wyst#puje szczególnie podczas prac zwi"zanych
z wywo&ywaniem przyp&ywu p&ynu z&o!owego oraz w czasie obróbki odwiertu.
W 2003 i 2002 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze$
zwi"zanych z tym zagro!eniem.
Zdarzenia katastrofogenne
Spo%ród wypadków i niebezpiecznych zdarze$ zaistnia&ych w 2003 roku na
szczególn" uwag# zas&uguj":
-

w KWK Bielszowice w Rudzie 'l"skiej w dniu 23 lutego 2003r. o godz. 355 ,
w rejonie skrzy!owania %ciany 837 z chodnikiem 7z w pok&adzie 405/2 mia&o
miejsce zapalenie metanu od strony zrobów. W strefie obj#tej skutkami zdarzenia
przebywa&o trzech pracowników, którzy ulegli oparzeniom. Zapalenie metanu,
po!ar oraz wypadek nie zosta&y zg&oszone do Dyrektora Okr#gowego Urz#du
Górniczego w Gliwicach. W dniu 24.02.2003r. o godz. 1213 ponownie nast"pi&o
zapalenie metanu w zrobach %ciany 837. W strefie zagro!enia znalaz&o si# 49
pracowników, z których 32 uleg&o wypadkom, w tym sze%ciu ci#!kim i 26 lekkim.
Rejon %ciany zosta& zaizolowany tamami przeciwwybuchowymi.

-

w KWK Brzeszcze w Brzeszczach

w dniu 1 kwietnia 2003r. o godz. 2120

nast"pi&o zapalenie metanu oraz wypadek zbiorowy w %cianie 108, w pok&adzie
364. W wyniku zapalenia metanu powsta& po!ar. W strefie zagro!enia znalaz&o
si# 46 pracowników, z których 11 uleg&o wypadkom lekkim. Jednego nie!yj"cego
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pracownika odnaleziono dopiero 3 lutego 2004 roku. Rejon %ciany zosta&
zaizolowany pi#cioma tamami przeciwwybuchowymi.
-

w KWK So%nica w Gliwicach w dniu 7 listopada 2003r. o godz. 1149 nast"pi&o
zapalenie metanu oraz wypadek zbiorowy w %cianie 9, w pok&adzie 405/2.
W wyniku zapalenia metanu powsta& po!ar, którego gaszeniem prowadzono
w ramach akcji ratowniczej przeciwpo!arowej. W strefie zagro!enia znalaz&o si#
46 pracowników, z których 3 zgin#&o, jeden uleg& wypadkowi ci#!kiemu a sze%ciu
lekkim.

Rejon

%ciany

zosta&

zaizolowany

sze%cioma

tamami

przeciwwybuchowymi.
-

W KHGM Polska Mied( S.A. ZG Lubin w dniu 4 sierpnia 2003 roku o godz. 1017
wyst"pi& bardzo silny wstrz"s górotworu o energii E=1,9x108 J. Bezpo%rednio po
nim nast"pi& drugi wstrz"s o energii E=4,6 x106 J. Wstrz"sy te spowodowa&y
t"pni#cie ze skutkami w postaci przemieszczenia mas skalnych do wyrobisk na
froncie rozcinki calizny bloku. W zasi#gu skutków t"pni#cia znalaz&o si#
dziewi#ciu pracowników z których trzech uleg&o wypadkom %miertelnym, dwóch
wypadkom ci#!kim a czterech wypadkom lekkim.

-

w KGHM Polska Mied( S.A. Oddzia& ZG Rudna w Polkowicach w dniu 15
grudnia 2003r. oko&o godz. 1828

w czasie transportu %rodków strza&owych

ruchomym

wybuchowych,

sk&adem

materia&ów

nast"pi&o

jego

zapalenie

i detonacja materia&ów wybuchowych. W czasie detonacji w odleg&o%ci oko&o 300
m od miejsca po!aru, na dworcu osobowym w rejonie szybu L-III przebywa&o 151
pracowników. W wyniku podmuchu powietrza wywo&anego detonacj" 2016 kg
dynamitu, 360 kg emulinitu, 1990 sztuk zapalników 47 osób odnios&o obra!enia,
z których trzech uleg&o wypadkom ci#!kim a 44 lekkim.
Dla zbadania przyczyn i okoliczno%ci wy!ej opisanych zdarze$ Prezes Wy!szego
Urz#du Górniczego powo&a& Komisje w sk&ad których weszli przedstawiciele
przedsi#biorców, jednostek naukowo  badawczych, Pa$stwowej Inspekcji Pracy,
jednostek ratownictwa górniczego, zwi"zków zawodowych oraz organów nadzoru
górniczego. W wyniku prac Komisji opracowano szereg wniosków. Ka!dorazowo
Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego zwraca& si# do odpowiedniego Ministra
z pro%b" o spowodowanie realizacji wniosków uj#tych w sprawozdaniu prac Komisji.
Wnioski te kierowane by&y do kopal$, w których zaistnia&y zdarzenia oraz wszystkich
pozosta&ych zak&adów górniczych.

22

Ponadto cz#%) wniosków, które dotyczy&y wykonania niezb#dnych ekspertyz
i opracowa$ w zakresie ustalonym przez Komisj# skierowano do zaplecza naukowo
 badawczego oraz producentów sprz#tu ratowniczego. Wi#kszo%) z tych wniosków
jest w fazie realizacji, co przede wszystkim zwi"zane jest z brakiem %rodków
finansowych. Realizacja wniosków jest jedn" z form poprawy stanu bezpiecze$stwa
i higieny pracy w górnictwie. Cz#%) wniosków, np. w odniesieniu do przepisów
górniczych mo!na by&o wykona) bez dodatkowych %rodków finansowych, ale
zdecydowana ich wi#kszo%) wymaga lub wymaga&a du!ych nak&adów.
Realizacja tych wniosków jest przedmiotem bie!"cej kontroli organów nadzoru
górniczego.
2.2. Zagro*enia techniczne
W 2003 roku na 38 wypadków %miertelnych zaistnia&ych w górnictwie kopalin
podstawowych, 18 wypadków zwi"zanych by&o z ruchem maszyn i urz"dze$, co
stanowi 47,4% udzia&u tych wypadków w wypadkach %miertelnych. W porównaniu
do 2002 roku, gdzie udzia& wypadków %miertelnych zwi"zanych z ruchem maszyn
i urz"dze$ w stosunku do liczby wypadków %miertelnych stanowi& 38,5%, w 2003
roku nast"pi& wzrost

o 8,9% udzia&u tych wypadków w wypadkach %miertelnych

zaistnia&ych w górnictwie.
W 2003 roku zaistnia&o 14 wypadków ci#!kich zwi"zanych z ruchem maszyn
i urz"dze$

w

stosunku

do

46

wszystkich

wypadków

ci#!kich

zaistnia&ych

w górnictwie, co stanowi 30.4% udzia&u tych wypadków w wypadkach ci#!kich.
W 2003 roku nast"pi& spadek o 4.7% udzia&u tych wypadków w porównaniu do 2002
roku, gdzie wynosi& on 35,1%.
Proces restrukturyzacji górnictwa w#gla kamiennego wymusi& na zak&adach
górniczych d"!enie do obni!enia kosztów, co spowodowa&o, !e stan techniczny wielu
podstawowych maszyn i urz"dze$ produkcyjnego ci"gu technologicznego - w tym
i obudów zmechanizowanych  jest niezadawalaj"cy.
O tym niepokoj"cym zjawisku %wiadcz" przyczyny i okoliczno%ci zaistnia&ych na
pocz"tku 2003 r. wypadków:

1. W dniu 3 stycznia 2003 r. w KWK "Katowice-Kleofas" w %cianie 207 w pok&adzie

23

620

wypadkowi l!ejszemu uleg& %lusarz na skutek przyci%ni#cia gwa&townie

opadaj"c"

stropnic"

powsta&ej

po remoncie i

obudowy zmechanizowanej

BW-10/25

Oz

MR

modernizacji obudowy Glinik - 08/22 Oz. Opadni#cie

spowodowane zosta&o uszkodzeniem w#z&a &"cz"cego os&on# odzawa&ow"
i stropnic# zasadnicz".
2. W dniu 28 lutego 2003 r. w KWK "Zofiówka" w %cianie H-2 w pok&adzie 408/2
wypadkowi %miertelnemu uleg& sztygar zmianowy na skutek przyci%ni#cia nagle
opadaj"c" stropnic" sekcji obudowy zmechanizowanej Sato 08/26/POz W2
powsta&ej po remoncie i modernizacji Glinik - 08/22 Oz. Opadni#cie spowodowane
zosta&o uszkodzeniem tylnych ci#gien uk&adu lemniskatowego.
Analizuj"c przyczyny ww. wypadków nale!y podkre%li), !e po raz pierwszy by&y to
zdarzenia których przyczyn" by&y b&#dy wykonania powsta&e podczas modernizacji
obudowy oraz uszkodzenia mechaniczne powsta&e na skutek zm#czenia materia&u
spowodowane d&ugotrwa&" eksploatacj" obudowy.
S" to g&ównie obudowy os&onowe typu FAZOS-12/28-Oz, FAZOS 15/31-Oz oraz
GLINIK-08/22-Oz, które stanowi&y przewa!aj"c" ilo%) wyprodukowanych obudów
zmechanizowanych w latach siedemdziesi"tych i osiemdziesi"tych. S" to, wi#c
konstrukcje przestarza&e, które nie spe&niaj" aktualnie obowi"zuj"cych norm
i wymaga$, szczególnie w zakresie szeroko%ci przej%cia dla ludzi i funkcjonalno%ci.
2.3. Zagro*enia przy stosowaniu +rodków strza%owych
Zagro!enie to zwi"zane jest z powszechnym u!ywaniem materia&ów wybuchowych
i %rodków inicjuj"cych, które ze wzgl#du na ich sk&ad chemiczny lub konstrukcj#,
odznaczaj" si# potencjalnym niebezpiecze$stwem wybuchu. G&ównymi przyczynami
tego zagro!enia s": niew&a%ciwe obchodzenie si# i manipulowanie %rodkami
strza&owymi oraz u!ywanie tych %rodków niezgodnie z ustalonym zakresem ich
stosowania. W zwi"zku ze stosowaniem w zak&adach górniczych %rodków
strza&owych u!ywanych do urabiania ska& zachodzi konieczno%) wykonywania
szeregu czynno%ci, przy których mo!e powsta) przedmiotowe zagro!enie.
Zagro!enie to mo!e powsta) zasadniczo przy wszystkich czynno%ciach zwi"zanych
z u!ywaniem %rodków strza&owych. Do czynno%ci tych nale!" przede wszystkim:
przewóz, przechowywanie, wydawanie i przenoszenie oraz stosowanie %rodków
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strza&owych.

Du!e

zagro!enie

istnieje

tak!e

w

przypadku

niew&a%ciwego

obchodzenia si# z przypadkowo znalezionymi %rodkami strza&owymi.
W 2003 roku zaistnia&o pi#) wypadków zwi"zanych z wykonywaniem robót
strza&owych:
1) dwa wypadki strza&owe: ci#!ki i lekki zwi"zane z nawierceniem na niewypa&
podczas wiercenia otworów strza&owych za pomoc" wozu SWW w ZG
Polkowice-Sieroszowice w Polkowicach oraz ZG Lubin w Lubinie;
2) wypadek zbiorowy: jeden ci#!ki osoby dozoru, i trzy lekkie w KWK Bielszowice
w czasie pneumatycznego nabijania otworu strza&owego mia&a miejsce detonacja
%rodków strza&owych;
3) wypadek lekki w ZG Olkusz-Pomorzany w Pomorzanach zaistnia& podczas
niedozwolonej manipulacji zapalnikiem elektrycznym przez osob# nieuprawnion".
4) wypadek zbiorowy: trzy ci#!kie w tym jednej osoby dozoru i 44 lekkich w KGHM.
POLSKA MIED+ S.A O/ZG Lubin w Lubinie. Podczas transportu %rodków
strza&owych ze sta&ego sk&adu materia&ów wybuchowych za pomoc" ruchomego
sk&adu MW typu KACPER do miejsca jego wydawania zaistnia& jego po!ar
a nast#pnie wybuch za&adowanych %rodków strza&owych.
Ilo%) wypadków zwi"zanych ze stosowaniem %rodków strza&owych w odniesieniu do
roku ubieg&ego wzros&a na co istotny wp&yw mia&y wypadki zaistnia&e w KGHM Polska
Mied( S.A.
W za&"czonych tabelach przedstawiono:
-

zestawienie wydobycia, wstrz"sów wysokoenergetycznych, t"pni#) i wypadków
w kopalniach w#gla kamiennego,

-

zestawienie wydobycia, wstrz"sów wysokoenergetycznych, t"pni#) i wypadków
w kopalniach rud miedzi,

-

zestawienie zawa&ów, obrywania si# ska& ze stropu i ociosów oraz powsta&ych
wskutek tych zdarze$ wypadków %miertelnych w kopalniach w#gla kamiennego,
rud miedzi i w kopalniach soli,

-

zestawienie liczby po!arów, ich przyczyn i spowodowanych nimi wypadków
%miertelnych w kopalniach w#gla kamiennego,

-

zestawienie miejsc powstania po!arów endogenicznych w kopalniach w#gla
kamiennego,
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-

zestawienie

wyrzutów

gazów

i

ska&,

wdar)

wody

i

wypadków

nimi

spowodowanych w górnictwie podziemnym.
Patrz za&"cznik nr 1

3. WYPADKOWO!, W GÓRNICTWIE KOPALIN PODSTAWOWYCH
3.1 Wypadkowo+- w latach 2002-2003 w górnictwie kopalin podstawowych

W 2003 roku wyst"pi& wzrost wypadkowo%ci ogólnej z 3110 wypadków zaistnia&ych
w 2002 roku do 3277, co stanowi wzrost o 5,4%.
W 2003 roku w górnictwie wyst"pi& nieznaczny spadek wypadkowo%ci %miertelnej
z 39 wypadków %miertelnych zaistnia&ych w 2002 roku do 38 wypadków %miertelnych
zaistnia&ych w 2003 roku.
Na uwag# zas&uguje wzrost liczby wypadków ci#!kich, gdzie w 2003 roku
w górnictwie zaistnia&o ich 46 wobec 37 zaistnia&ych w 2002 roku.
Wska(nik cz#sto%ci wypadków %miertelnych na 1 mln ton wydobytego w#gla
w kopalniach w#gla kamiennego w 2003 roku wyniós& 0,28 natomiast w 2002 roku
wynosi& on 0,32.
Sumaryczny wska(nik cz#sto%ci wypadków %miertelnych na 1 mln ton wydobytego
w#gla w kopalniach w#gla kamiennego i brunatnego w 2003 roku wyniós& 0,17
natomiast w 2002 roku wynosi& on 0,21.
W górnictwie w#gla kamiennego w 2003 roku odnotowano spadek wypadkowo%ci
%miertelnej z 33 wypadków %miertelnych zaistnia&ych w 2002 roku do 28 wypadków
%miertelnych zaistnia&ych w 2003 roku natomiast wzrost wypadkowo%ci ci#!kiej z 33
wypadków ci#!kich zaistnia&ych w 2002 roku do 34 wypadków ci#!kich zaistnia&ych
w 2003 roku.
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W górnictwie w#gla brunatnego w 2003 roku nie by&o wypadków %miertelnych
i ci#!kich.
W 2002 roku zaistnia& jeden wypadek %miertelny.
W porównaniu do 2002 roku nast"pi& wzrost wypadkowo%ci ogólnej z 59 wypadków
zaistnia&ych w 2002 roku do 67 wypadków ogó&em zaistnia&ych w 2003 roku.
W górnictwie rud miedzi nast"pi& wzrost wypadkowo%ci %miertelnej i ci#!kiej. W 2003
roku zaistnia&o osiem wypadków %miertelnych wobec pi#ciu wypadków %miertelnych
zaistnia&ych w 2002 roku oraz 10 wypadków ci#!kich wobec dwóch wypadków
ci#!kich zaistnia&ych w 2002 roku.
O pogorszonym stanie bezpiecze$stwa %wiadczy równie! wzrost wska(ników
wypadków %miertelnych i ogó&em na 1000 zatrudnionych. Wska(nik wypadków
%miertelnych na 1000 zatrudnionych wzrós& z 0,37 w 2002 roku do 0,63 w 2003 roku
natomiast wska(nik wypadków ogó&em na 1000 zatrudnionych wzrós& z 43,1 w 2002
roku do 52,9 w 2003 roku.
Oprócz wyst#puj"cego zagro!enia t"paniami uaktywni&y si# zagro!enia po!arowe
i zdarzenia w zwi"zku z wykonywaniem robót strza&owych. W 2003 roku w wyniku
po!aru pojazdu oponowego wypadkom lekkim uleg&o dziewi#ciu pracowników oraz
w wyniku zapalenia si# i detonacji materia&ów wybuchowych ruchomego sk&adu
materia&ów wybuchowych trzech pracowników uleg&o wypadkom ci#!kim, a 44
lekkim. Po!ar i detonacja materia&ów wybuchowych tylko zbiegiem okoliczno%ci nie
spowodowa&y powa!niejszych w skutkach wypadków.
Równie! powtarzaj"cymi si# wypadkami w ostatnim okresie czasu s" detonacje
nawierconych materia&ów wybuchowych w otworach po uprzednio prowadzonych
robotach strza&owych, co spowodowa&o dwa wypadki, w tym jeden ci#!ki i jeden
lekki.
W górnictwie odkrywkowym w 2003 roku nie by&o wypadków %miertelnych i ci#!kich.
W 2002 roku, poza górnictwem w#gla brunatnego zaistnia& jeden wypadek ci#!ki.
W górnictwie otworowym w 2003 i 2002 roku nie by&o wypadków %miertelnych
i ci#!kich.
Przy robotach geologicznych w 2002 i 2003 roku nie by&o wypadków %miertelnych
i ci#!kich.
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3.2 Wypadkowo+- w górnictwie kopalin pospolitych
W zak&adach górniczych wydobywaj"cych kopaliny pospolite wyst"pi& wzrost
wypadkowo%ci ogólnej z 20 wypadków ogó&em zaistnia&ych w 2002 roku do 42
wypadków zaistnia&ych w 2003 roku.
W

2003

roku

zaistnia&y

trzy

wypadki

%miertelne

z

czego

dwa

wypadki

w okoliczno%ciach, gdzie poszkodowani byli pod wp&ywem alkoholu.
W 2002 roku w górnictwie kopalin pospolitych zaistnia&y dwa wypadki %miertelne.
Poni!ej w tabelach przedstawiono:
-

wypadkowo%) w górnictwie kopalin podstawowych w 2003 roku,

-

wypadkowo%) w górnictwie kopalin podstawowych w 2002 i 2003 roku,

-

wypadkowo%) w górnictwie kopalin pospolitych w 2003 roku,

-

wska(niki wypadków %miertelnych,

-

wska(niki wypadków ogó&em,

-

wska(niki cz#sto%ci wypadków ( KWK  KWB w 2002 i 2003 roku ).

Patrz za&"cznik nr 2
3.3. Statystyka wypadkowo+ci w latach 1990, 1994 - 2003
Analiza wypadkowo%ci na przestrzeni ostatnich dziesi#ciu lat pozwala na obiektywn"
ocen# stanu bezpiecze$stwa w nadzorowanych zak&adach górniczych.
Trendy, które mo!na zaobserwowa) w

okresie

dziesi#ciu lat

pozwalaj" na

wskazanie kierunków dalszych dzia&a$ profilaktycznych.
Analizuj"c wypadkowo%) w górnictwie na przestrzeni lat 1994 - 2003 mo!na
stwierdzi), !e:
-

w latach 1994-2002 nast#powa& spadek ogólnej liczby wypadków w górnictwie
kopalin podstawowych, natomiast w roku 2003 wyst"pi& wzrost tych wypadków
o oko&o 5 % ,
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-

w latach 1996-2003 wyst#powa&y kolejno spadki i wzrosty ilo%ci wypadków
%miertelnych, przy czym w roku 2003 zaistnia& o jeden wypadek %miertelny mniej
ni! w roku 2002,

-

w latach 2001 i 2003 wyst#powa& wzrost wypadków ci#!kich z 13 w roku 2001,
do 46 w roku 2003,

Ilo%ciow" charakterystyk# wypadkowo%ci w roku 1990 oraz latach 1994  2003
przedstawiono poni!ej na wykresach:
-

liczby wypadków ogó&em w górnictwie kopalin podstawowych,

-

liczby wypadków %miertelnych w górnictwie kopalin podstawowych,
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-

liczby wypadków ci#!kich w górnictwie kopalin podstawowych,

-

liczby wypadków %miertelnych i ci#!kich w górnictwie kopalin podstawowych,
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-

liczby wypadków ogó&em w kopalniach w#gla kamiennego,

-

liczby wypadków %miertelnych w kopalniach w#gla kamiennego,
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-

liczby wypadków ci#!kich w kopalniach w#gla kamiennego,

-

liczby wypadków %miertelnych i ci#!kich w kopalniach w#gla kamiennego,
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-

wska(nik cz#sto%ci wypadków %miertelnych na 1 mln ton wydobytego w#gla

-

wska(nik cz#sto%ci wypadków %miertelnych na 1 mln ton wydobytego w#gla
(w#giel kamienny + w#giel brunatny),

Patrz za&"cznik nr 7
-

wska(nik cz#sto%ci wypadków %miertelnych na 1000 zatrudnionych,

-

wska(nik cz#sto%ci wypadków ogó&em na 1000 zatrudnionych,

Patrz za&"cznik nr 8
-

wska(nik cz#sto%ci wypadków ogó&em na 100 tys. przepracowanych
roboczodniówek .

Patrz za&"cznik nr 9
3.4 Wypadkowo+- w podmiotach wykonuj&cych w zakresie swej dzia%alno+ci
zawodowej powierzone im czynno+ci w ruchu zak%adu górniczego
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W roku 2003 odnotowano spadek ilo%ci podmiotów

( firm ) wykonuj"cych

powierzone im czynno%ci w ruchu zak&adów górniczych, jak równie! spadek
zatrudnienia w tych podmiotach z 23111 osób w roku 2002 do 20883 w roku 2003.
Statystyka wypadkowo%ci w firmach

wykazuje brak wypadków %miertelnych

w latach 2002 i 2003, lecz wzrost ilo%ci wypadków ci#!kich z jednego w roku 2001,
poprzez 3 w roku 2002 do 7 w roku 2003. Równocze%nie obserwuje si# wzrost
ogólnej liczby wypadków z 363 w roku 2002 do 398 w roku 2003.
Powy!sz" analiz# obrazuj" wykresy obejmuj"ce lata 2000-2003:
-

ilo%) firm wykonuj"cych powierzone im czynno%ci w ruchu zak&adu górniczego,

-

zatrudnienie w firmach wykonuj"cych powierzone czynno%ci w ruchu zak&adów
górniczych,

Patrz za&"cznik nr 10
-

ilo%) wypadków ogó&em w firmach,

-

ilo%) wypadków %miertelnych i ci#!kich, którym ulegli pracownicy firm.

Parz za&"cznik nr 11

3.5 Wypadkowo+- w likwidowanych zak%adach górniczych
Pocz"wszy od roku 2000, w którym liczba likwidowanych zak&adów górniczych
wzros&a do 20, obserwuje si# w kolejnych latach jej spadek  w 2001 r do 12,
w 2002r do 9 a w 2003r do 6 zak&adów. Od roku 2000 obserwuje si# spadek
wypadkowo%ci %miertelnej z dwóch wypadków w roku 2000 poprzez 1 wypadek
w roku 2001r do braku wypadków %miertelnych w latach 2002r i 2003 .
W latach 2000-2003 nie odnotowano wypadku ci#!kiego w likwidowanych zak&adach
górniczych.
W 2003 roku likwidowano sze%) zak&adów górniczych wydobywaj"cych w#giel
kamienny:
1. Nowa Ruda  SRK S.A.,
2. Jowisz (R-I Jowisz, R-II Andaluzja  Julian)  BSRK Sp. z o.o.,
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3. Powsta$ców 'l.  Bytom I
4. Zak&ad KWK 1 Maja  Morcinek  Moszczenica  SRK S.A.,
5. Jan Kanty  Siersza  CZOK,
6. Jowisz  Ruch II
Charakterystyk# ilo%ciow" wypadkowo%ci w likwidowanych zak&adach górniczych
przedstawiono poni!ej na wykresach:
-

wypadków %miertelnych w likwidowanych kopalniach w#gla kamiennego,

-

wypadków ci#!kich w likwidowanych kopalniach w#gla kamiennego.

Patrz za&"cznik nr 12
3.6 Wypadkowo+- w dni wolne od pracy
Po zaistnieniu w 2002 roku 11 wypadków %miertelnych i 9 ci#!kich w dni wolne od
pracy, Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego poleci& zintensyfikowanie inspekcji w te
dni. W szczególno%ci poleci& obj") kontrol" w&a%ciwe ob&o!enie dozoru a tak!e
kwalifikacje pracowników. Ponadto poleci& informowa) urz#dy górnicze o wszystkich
pracach wykonywanych w ruchu zak&adów górniczych w dni wolne od pracy.
W wyniku realizacji tego polecenia liczba wypadków zarówno %miertelnych, jak
i ci#!kich w dni wolne od pracy uleg&a zdecydowanemu zmniejszeniu z ogólnej liczby
11 wypadków %miertelnych i 9 ci#!kich w 2002 roku do 5 %miertelnych i dwóch
ci#!kich w roku 2003.
Szczegó&owe dane przedstawia tabela.

WYPADKOWO!, W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
LICZBA WYPADKÓW (MIERTELNYCH W DNI WOLNE OD PRACY

Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003

SOBOTY
2
9
2

NIEDZIELE
1
2
2

!WI#TA
0
0
1
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LICZBA WYPADKÓW CI"#KICH W DNI WOLNE OD PRACY
SOBOTY
0
7
1

Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003

NIEDZIELE
0
2
1

!WI#TA
1
0
0

3.7 Grupy wiekowe i sta*owe poszkodowanych w wypadkach
W 2003 roku wypadkom %miertelnym najcz#%ciej ulegali pracownicy w grupach
wiekowych 41- 45 lat oraz 36 - 40 lat (&"cznie 16 pracowników, co stanowi ok. 42%
poszkodowanych w wypadkach %miertelnych) a nast#pnie w grupach wiekowych
31-35 i 46-50 lat (&"cznie 14 pracowników, co stanowi ok. 37% poszkodowanych
w wypadkach %miertelnych). Wypadkom %miertelnych ulegali najcz#%ciej pracownicy
o sta!u pracy

16 - 20 lat (14 pracowników, co stanowi 37 % poszkodowanych

w wypadkach %miertelnych).
Wypadkom ci#!kim najcz#%ciej ulegali pracownicy w przedzia&ach wiekowych 36 - 40
lat ( 15 pracowników, co stanowi ok.33 % poszkodowanych w wypadkach ci#!kich)
i przedzia&ach sta!owych 16-20 lat ( 19 pracowników , co stanowi ok. 41%
poszkodowanych w wypadkach ci#!kich) .
Przytoczone powy!ej liczby wykazuj", !e najcz#%ciej wypadkom %miertelnym lub
ci#!kim ulegali pracownicy w wieku 36-45 lat i sta!u pracy 16-20 lat czyli pracownicy
o du!ym do%wiadczeniu zawodowym.
Liczebno%) poszkodowanych w wypadkach %miertelnych i ci#!kich w roku 2003
wed&ug

przedzia&ów

wiekowych

i

sta!owych

przedstawiono

na

poni!szych

wykresach:
-

Liczba poszkodowanych w wypadkach %miertelnych zaistnia&ych w górnictwie
w 2003 roku w przedzia&ach wiekowych,

-

Liczba poszkodowanych w wypadkach %miertelnych zaistnia&ych w górnictwie
w 2003 roku wed&ug sta!u pracy,

Patrz za&"cznik nr 13
-

Liczba poszkodowanych w wypadkach ci#!kich zaistnia&ych w górnictwie w 2003
roku w przedzia&ach wiekowych,
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-

Liczba poszkodowanych w wypadkach ci#!kich zaistnia&ych w górnictwie w 2003
roku wed&ug sta!u pracy.

Patrz za&"cznik nr 14

4. G"ÓWNE PRZYCZYNY I OKOLICZNO!CI WYPADKÓW PRZY
PRACY
4.1 Zdarzenia powoduj&ce wypadki +miertelne i ci'*kie w 2003 roku
Oprócz niew&a%ciwej oceny zagro!e$ naturalnych które spowodowa&y wypadki
%miertelne i ci#!kie , do g&ównych zdarze$ powoduj"cych wypadki w 2003r. nale!y
zaliczy):
A. zetkni'cie si' z maszynami i urz&dzeniami transportowymi w ruchu
gdzie zaistnia&o dziesi#) wypadków %miertelnych i osiem ci#!kich:
A.1.przy transporcie lokomotywowym  dwa wypadki %miertelne i trzy
ci#!kie:
KWK "Knurów" - w dniu 27 sierpnia 2003r. podczas prowadzenia manewru
zapychania wozu o poj.1860 l nast"pi&o wykolejenie wozu, a kierowca b#d"cy pod
wp&ywem alkoholu 3,5 promila dozna& %miertelnych obra!e$.
Przyczyn& wypadku +miertelnego maszynisty by&o uderzenie g&ow" o stalowy
brzeg otworu wej%ciowego kabiny lokomotywy w wyniku jej wykolejenia.
Przyczyna ta powsta&a na skutek:
#" braku w&a%ciwego nadzoru i kontroli ze strony osoby dozoru ruchu, polegaj"cego
na dopuszczeniu maszynisty do kierowania lokomotyw" po spo!yciu alkoholu 3,5 promila alkoholu we krwi,
#" nieprzestrzegania

zasad

bezpiecznego

wykonywania

pracy

przez

poszkodowanego, polegaj"cych na:
-

wykonywaniu czynno%ci maszynisty lokomotywy po spo!yciu alkoholu,

-

prowadzeniu

manewru

zapychania

wozów

z nadmiern" pr#dko%ci", bez udzia&u konwojenta,

za

pomoc"

lokomotywy
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-

wychyleniu si# maszynisty poza obrys kabiny w czasie jazdy poci"gu,

-

nie u!ywaniu he&mu ochronnego.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza&:
-

Wstrzyma) przewóz lokomotywowy w przekopie La6E na poziomie 650 m
w rejonie przedmiotowego rozjazdu torowego do czasu doprowadzenia rozjazdu
do prawid&owego stanu technicznego.

-

Wstrzyma) eksploatacj# przedmiotowej lokomotywy oraz wozu urobkowego do
czasu przeprowadzenia bada$ stanu technicznego przez uprawnion" jednostk#.

-

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego wszystkich czynnych rozjazdów na
drogach przewozu lokomotywowego.

-

Ponownie

przeszkoli)

maszynistów

lokomotyw

do&owych

w

zakresie

prawid&owego prowadzenia prac manewrowych ze szczególnym uwzgl#dnieniem
pchania lokomotyw" wozów.
-

Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do:
-

sztygara oddzia&owego,

-

dwóch sztygarów zmianowych oddzia&u przewozowego.

KWK "Jas-Mos" - w dniu 14 listopada 2003r. podczas sprz#gania w czasie jazdy
poci"gu, platformy za&adowanej sekcj" obudowy zmechanizowanej z wozem
urobkowym (ochronnym) za pomoc" rozwory sztywnej, konwojent zosta& %ci%ni#ty
pomi#dzy sekcj" obudowy a wozem.
Przyczyn&

wypadku

+miertelnego

by&o

przyci%ni#cie

konwojenta

wozem

urobkowym "ochronnym" do os&ony odzawa&owej sekcji obudowy zmechanizowanej,
za&adowanej na platformie ko&owej, podczas wykonywania manewru sprz#gania
poci"gu. Do zaistnienia wypadku przyczyni&o si#:
#" wej%cie poszkodowanego pomi#dzy sprz#gane jednostki transportowe, co by&o
niezgodne z regulaminem transportu,
#" prowadzenie ruchu poci"gu przez maszynist# w czasie sprz#gania jednostek
transportowych,
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#" brak w&a%ciwego nadzoru nad transportem sekcji.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem. Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Rybniku wyda& decyzj#, w której nakaza&:
-

Wstrzyma) transport sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 08/29 POz W2M,
za&adowanych na platformach typu "Jamnik" w przekopie zachodnim I poz. -240
m, w rejonie cechy przewozowej 3480 m i stacji materia&owej SM-4, do czasu
prawid&owego (zgodnego z ustaleniami regulaminu transportu) ich za&adunku
i zamocowania do platform oraz wyczyszczenia

mi#dzytorza z urobku na

odcinku pomi#dzy cech" przewozow" 3480 m i stacj" materia&ow" SM-4.
-

W regulaminie transportu

sekcji Glinik 08/29 POz W2M okre%li) sposób

mocowania &"cznika dystansowego do platformy typu "Jamnik" ,za&adowanej
sekcj"

obudowy

zmechanizowanej

z

nie

zdemontowan"

belk"

uk&adu

przesuwnego.
-

Dalszy transport sekcji Glinik 08/29 POz W2M za&adowanej na platformie, przy
której zaistnia& wypadek, prowadzi) na warunkach ustalonych przez KRZG, pod
sta&ym nadzorem osoby dozoru wy!szego.

-

Podj")

skuteczne

bezpiecze$stwa

dzia&ania

prac

organizacyjno-techniczne

zwi"zanych

z

celem

poprawy

transportem sekcji na drogach

przewozowych, ze szczególnym uwzgl#dnieniem kwalifikacji i do%wiadczenia
zawodowego pracowników zatrudnionych przy tych robotach.
-

Z

przyczynami

i

okoliczno%ciami

zaistnia&ego

wypadku

zapozna)

zainteresowan" za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko maszyni%cie lokomotywy,
2. wyst"pi&

do

przedsi#biorcy

o zastosowanie

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.

41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do:
-

kierownika robót górniczych,

-

sztygara oddzia&u przewozu,

-

sztygarów zmianowych oddzia&ów przewozowego i transportowego.
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KWK "Piast" - w dniu 15 maja 2003r. w czasie wysiadania w miejscu
niedozwolonym z lokomotywy w celu zmiany po&o!enia rozjazdu, manewrowy uderzy&
g&ow" o zawór hydrantowy.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego urazu g&owy by&o uderzenie poszkodowanego g&ow"
o zawór hydrantowy w czasie jego wysiadania i przechodzenia w miejscu
niedozwolonym,

w

celu

prze&o!enia

zwrotnicy

rozjazdu

torowego

dla

przemieszczenia poci"gu na stacj# postojow".
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Tychach nakaza&:
#" Przeprowadzi) kontrol# stanu technicznego lokomotywy elektrycznej typu Ld-31
nr kop. 29.
#" Przeszkoli) za&og# zatrudnion" przy obs&udze maszyn i urz"dze$ kopalnianej
kolei podziemnej, w szczególno%ci w zakresie wykonywania prac manewrowych,
z zachowaniem zasad okre%lonych w regulaminie kolei podziemnej.
#" Zapozna)

za&og#

zak&adu

górniczego

z

przyczynami

i

okoliczno%ciami

zaistnia&ego wypadku ci#!kiego.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach
skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko maszyni%cie lokomotywy.
KWK "Makoszowy" - w dniu 2 wrze%nia 2003r. podczas jazdy poci"giem osobowym
pod szyb, w czasie przejazdu przez rozjazd nast"pi&o wykolejenie dwóch wozów
i jad"cy w jednym z nich górnik dozna& urazu kr#gos&upa.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie w oparcie siedzenia wozu
osobowego w trakcie hamowania poci"gu.
Przyczyna ta by&a nast#pstwem wykolejenia si# dwóch wozów poci"gu osobowego
na rozje(dzie kolejowym.
W zwi&zku z wypadkiem dla zapobie!enia podobnym wypadkom Dyrektor
Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza& :
#" Przeprowadzi) kontrol# wszystkich rozjazdów torowych eksploatowanych na
drogach przejazdu przewozem lokomotywowym.
#" Przestrzega) zasad dotycz"cych zg&aszania wypadków, zgodnie z decyzj"
nr 2/D/2002 Dyrektora OUG w Gliwicach z dnia 16.10.2002r. w sprawie
zawiadamiania o zaistnia&ych wypadkach lub zagro!eniach w podziemnych
zak&adach górniczych wydobywaj"cych w#giel kamienny oraz zak&adach
prowadz"cych roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej.
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#" Przyczyny i okoliczno%ci zaistnia&ego wypadku omówi) z pracownikami kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do pracownika oddzia&u przewozowego.
ZG "Lubin" - w dniu 9 pa(dziernika 2003r. podczas prac manewrowych przy
ustawianiu wykolejonego wozu do transportu drewna, maszynista lokomotywy dozna&
przygniecenia nogi pomi#dzy lokomotyw", a skrajn" k&onic" wozu.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego przygniecenia nogi poszkodowanego lokomotyw"
do wykolejonego wozu do transportu drewna by&o:
-

nieprawid&owe niezgodne z ustaleniami przetaczanie wozu do transportu drewna,

-

jazda poszkodowanego na progu wej%ciowym kabiny z wysuni#tymi cz#%ciami
cia&a poza obrys kabiny i wyskakiwanie z kabiny podczas ruchu.

W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu
nakaza&:
#" Ponownie przeszkoli) za&og# zatrudnion" przy obs&udze maszyn i urz"dze$
kopalnianej kolei podziemnej, w szczególno%ci w zakresie wykonywania prac
manewrowych

z

zachowaniem

zasad

okre%lonych

w

regulaminie

kolei

podziemnej.
#" Zapozna) za&og# zak&adu górniczego z przyczyn" i okoliczno%ciami zaistnia&ego
wypadku.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
A.2.przy transporcie linowym- trzy wypadki %miertelne i jeden ci#!ki:
ZG "Bytom II" - w dniu 11 listopada 2003r. w czasie wyci"gania z rz"pia szybu wozu
za&adowanego przepadem urobku nast"pi&o zerwanie liny o %rednicy 18mm
ko&owrotu

EKO-D30,

przez

co

zbiegaj"cy

wóz

przygniót&

do

obudowy

przebywaj"cego na trasie %lusarza.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o uderzenie, przebywaj"cego na trasie
prowadzonego

transportu

linowego

przemieszczaj"cym si# z du!" pr#dko%ci".
Przyczyna ta by&a nast#pstwem:

pracownika,

wozem

urobkowym
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-

zerwania liny ci"gn"cej podczas prowadzenia transportu w wyniku jej z&ego
stanu technicznego,

-

przebywania poszkodowanego na trasie prowadzonego transportu linowego,

-

nieprzestrzeganie zasad wykonywania pracy ustalonej w regulaminie transportu,

-

braku kontroli stanu technicznego uk&adu transportowego przez osoby dozoru
ruchu.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji:
-

uk&adu transportowego przy u!yciu ko&owrotu EKO-D-15z poziomu 660 m do
transportu w upadowej do rz"pia szybu Stalmach do czasu:
-

doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacj" techniczno-ruchow"
producenta i dokumentacj" uk&adu transportowego oraz obowi"zuj"cymi
przepisami:
-

ko&owrotu EKO-D-15 w zakresie os&on b#bna linowego, torowiska na
trasie transportu w zakresie odst#pów ruchowych i prze%witów toru,
&apaczy torowych typu Stasch'a,

-

wymiany uszkodzonej (zerwanej liny o %rednicy 18 mm na b#bnie
ko&owrotu),

-

naprawy nieczynnej zapory torowej na ko$cowej stacji nadawczo-odbiorczej,

-

dokonania odbioru technicznego przez komisj# powo&an" przez Kierownika
Ruchu Zak&adu Górniczego i uzyskania zezwolenia na eksploatacj#.

-

stacji za&adowczej i prowadzenia za&adunku przepadu urobku z rz"pia szybu
Stalmach poni!ej poz. 660 m do czasu:
-

doprowadzenia uszkodzonych urz"dze$ punktu za&adowczego stacji do
zgodno%ci dokumentacj" techniczn",

-

dokonania odbioru technicznego przez komisj# powo&an" przez Kierownika
Ruchu Zak&adu Górniczego i uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu,

-

wozu urobkowego o pojemno+ci 1960 litrów nr kop. 116 do czasu
doprowadzenia stanu technicznego uszkodzonego wozu do zgodno+ci
z DTR producenta.

#" Ponownie

przeszkoli)

za&og# i brygady transportowe na temat zasad

bezpiecznego prowadzenia transportu ze szczególnym uwzgl#dnieniem zakazu
przebywania pracowników w wyrobiskach, w których prowadzony jest transport
linowy.
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#" Zleci) przeprowadzenia przez uprawnion" jednostk# badania zerwanej liny
o %rednicy , 18 mm.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u szybowego na okres 12 miesi#cy
oraz sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u szybowego na okres 6 miesi#cy,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko;
- przodowemu zespo&u obs&uguj"cego uk&ad transportowego,
- obs&uguj"cemu doln" stacj# nadawczo-odbiorcz",
- nadsztygarowi urz"dze$ szybowych.
KWK "Halemba" - w dniu 29 listopada 2003r. w czasie prowadzenia transportu przy
u!yciu kolejki sp"gowej z nap#dem linowym, górnik zosta& wci"gni#ty pod
przemieszczaj"c" si# platform# kolejki.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o:
#" nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania pracy polegaj"cych na
przebywaniu pracowników brygady transportowej na trasie transportu linowego,
#" brak wymaganych odst#pów ruchowych na trasie kolejki sp"gowej.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji kolejki
sp"gowej szynowo-linowej typu 500/U-180 Scharf w przekopie wschodnim na
poziomie 1030 m i w dowierzchni ta%mowej w pok&adzie 507/H do czasu:
-

uzyskania wymaganych odst#pów ruchowych na trasie transportu pomi#dzy
zestawem transportowym a obudow" wyrobiska,

-

przeprowadzenia przez uprawnion" jednostk# bada$ kontrolnych w zakresie
prawid&owo%ci dzia&ania uk&adu transportowego w zwi"zku z du!ymi oporami
ruchu kolejki w rejonie skrzy!owania ww. przekopu z dowierzchni" ta%mow",

-

dokonania odbioru technicznego uk&adu transportowego przez

komisj#

powo&an" przez kierownika ruchu zak&adu górniczego.
#" Doprowadzi) obudow# dowierzchni ta%mowej w pok&adzie 507/H na

d&ugo%ci

oko&o 40 m na po&udnie od chodnika 6 do stanu zapewniaj"cego jej odpowiedni"
stabilno%) i podporno%).
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#" Przeszkoli) ponownie pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu transportu
materia&ów.
#" Z okoliczno%ciami i przyczynami zaistnia&ego wypadku zapozna) pracowników
kopalni.
Ponadto Dyrektor OUG w Gliwicach zaleci& Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego
wyst"pienie

do

Prokuratora

Rejonowego

z

wnioskiem

o

spowodowanie

przeprowadzenia sekcji zw&ok celem ustalenia przyczyny %mierci i badania krwi na
okoliczno%) spo!ycia alkoholu. Przeprowadzone badania w 'l"skiej Akademii
Medycznej nie wykaza&y obecno%ci alkoholu etylowego u poszkodowanego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u transportu do&owego na okres 12
miesi#cy,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko;
- nadsztygarowi oddzia&ów transportu do&owego,
- sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u transportu do&owego,
- górnikowi- pomocnikowi przodowego zespo&u transportowego.
KWK "Katowice-Kleofas" - w dniu 2 grudnia 2003r. górnik ratownik przebywaj"cy
na b#d"cej w ruchu platformie kolejki sp"gowej zosta& pod ni" wci"gni#ty.
Przyczyn& wypadku +miertelnego najechania ratownika i przygniecenia go do
sp"gu platform" no%n" kolejki sp"gowej typu Becker - Pioma KS 650/63 by&o:
#" niedozwolone przebywanie ratownika na b#d"cej w ruchu platformie no%nej
kolejki sp"gowej nieprzystosowanej i nie posiadaj"cej zezwolenia do jazdy ludzi,
#" wykonywanie transportu kolejk" po torze, który na odcinku d&ugo%ci ok. 39m by&
zalany wod" i zanieczyszczony materia&em podsadzkowym,
#" niew&a%ciwa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu polegaj"ca na:
-

kierowaniu do prac transportowych w obsadzie niezgodnej z regulaminem
transportu, nie zapoznanych z dokumentacj",

-

zatrudnianiu obs&uguj"cego kolejk# bez wymaganych uprawnie$,

-

braku skutecznej kontroli trasy transportu przed jego rozpocz#ciem.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Katowicach nakaza&:
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#" Wstrzyma) eksploatacj# kolejki sp"gowej typu Becker -Pioma KS 650/63
zabudowanej w chodniku odstawczo zbiorczym w pok&. 620 na poziomie 700 m
do czasu:
- odwodnienia trasy w chodniku odstawczo - zbiorczym,
- przeprowadzenia przegl"du stanu kolejki i dokonania jej ponownego,
komisyjnego odbioru technicznego.
#" Ponowne uruchomienie kolejki uwarunkowa& wcze%niejszym zapoznaniem
pracowników brygad transportowych z zasadami bezpiecznego prowadzenia
transportu kolejk" sp"gow".
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# i osoby
dozoru ruchu.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u wentylacji na okres 12 miesi#cy,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko;
- kierownikowi dzia&u wentylacji,
- sztygarowi oddzia&u wentylacji,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do górnika obs&uguj"cego nap#d kolejki.
KWK

"Ziemowit"

-

w

dniu

15

listopada

2003r.

podczas

czynno%ci

przygotowawczych do demonta!u ruroci"gu Ø 400mm w szybie Nr3, %lusarz id"c na
zr#bie szybu wzd&u! liny ko&owrotu zosta& ni" uderzony w g&ow# w wyniku jej
napr#!enia.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego uderzenia poszkodowanego lin" by&o:
-

spadni#cie

i

zabiczowanie

liny

pozostawionej

w

stanie

napr#!enia

po

przeprowadzonym kontrolnym uruchomieniu ko&owrotu,
-

samowolne przyst"pienie do pracy, tj. bez sprawdzenia przez osob# dozoru
ruchu miejsca pracy w zakresie stanu technicznego i bezpiecze$stwa pracy,

-

niew&a%ciwa praca osoby dozoru ruchu polegaj"ca na braku skutecznego dozoru
wykonywanych prac.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Tychach nakaza& Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego:
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#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej prowadzenia robót
zwi"zanych z likwidacj" ruroci"gu odwadniaj"cego Ø 400 mm w szybie III do
czasu przeprowadzenia

kontroli stanu technicznego ko&owrotu typu KUBA-5

przez komisj# powo&an" przez Kierownika Ruchu Zak&adu Górniczego.
#" Uzupe&ni) "Technologi# likwidacji ruroci"gu Ø400 w szybie III TM/MNP-3/II"
z kwietnia 2003 r. o organizacj# prac w zakresie prowadzenia liny ko&owrotu typu
KUBA-5 zlokalizowanego po stronie zachodniej wie!y szybowej na przeci#ciu
z tras" kolejki szynowej.
#" Przeszkoli) ponownie brygady zatrudnione przy wykonywaniu robót zwi"zanych
z likwidacj" ruroci"gu odwadniaj"cego Ø 400 mm w szybie III w zakresie
zgodno%ci ich wykonywania z "Technologi" likwidacji ruroci"gu Dn 400".
#" Z okoliczno%ciami i przyczynami zaistnia&ego wypadku ci#!kiego zapozna) za&og#
kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do sztygara zmianowego urz"dze$ szybowych.

A.3.przy

transporcie

przeno!nikiem

ta!mowym

 cztery wypadki

%miertelne i cztery ci#!kie.
KWK "Mys%owice" - w dniu 2 stycznia 2003r. podczas transportu elementów
rurowych konstrukcji przeno%nika "Gwarek" przeno%nikami ta%mowymi, górnik
przodowy odbieraj"cy wy!ej wymienione elementy zosta& nimi uderzony w brzuch.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o:
#" uderzenie przebywaj"cego na konstrukcji przesypu górnika przodowego,
odbieraj"cego,
#" transportowanie segmentów rurowych w czasie ruchu przeno%ników ta%mowych,
#" niew&a%ciwa organizacja prowadzonego transportu, niezgodnie z instrukcj",
polegaj"ca na:
- braku skutecznego nadzoru przez osob# dozoru ruchu nad prowadzonymi
pracami,
- nie zatrzymaniu ruchu przeno%nika w czasie zdejmowania transportowanego
segmentu rurowego,
- &adowaniu i roz&adowywaniu elementów w czasie ruchu przeno%ników.
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W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach nakaza&:
-

Wstrzyma) uruchomienie przeno%nika ta%mowego w Upadowej G&ównej
w pok&adzie 501 na poziomie 500m do czasu w&a%ciwego po&"czenia ta%my.

-

Ponownie przeszkoli) osoby dozoru ruchu i pracowników brygad transportowych
wykonuj"cych transport materia&ów d&ugich i nietypowych przy wykorzystaniu
przeno%ników ta%mowych.

-

Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko sztygarowi zmianowemu
oddzia&u górniczego,
2. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do dwóch górników brygady transportowej.
KWK "Marcel" - w dniu 31 stycznia 2003r. podczas niedozwolonej jazdy pracownika
obs&ugi przeno%nika na ta%mie przeno%nika, nast"pi&o jego wpadni#cie w szczelin#
uszkodzonej ta%my i doci%ni#cie go do zespo&u kr"!ników.
Przyczyn& wypadku +miertelnego wpadni#cia

pracownika obs&ugi w szczelin#

w uszkodzonej ta%mie, b#d"cego w ruchu przeno%nika ta%mowego i doci%ni#cie go
ta%m" do zespo&u kr"!ników by&a niedozwolona jazda poszkodowanego na górnej
ta%mie tego przeno%nika, który nie by& przystosowany do jazdy ludzi.
W

wyniku

przeprowadzonych

niew&a%ciwy stan

bada$

powypadkowych

stwierdzono

ponadto

blokad i zabezpiecze$ przeno%nika ta%mowego przy którym

zaistnia& wypadek i przy przeno%nikach wspó&pracuj"cych z tym przeno%nikiem oraz
rozlu(nienie dyscypliny, co powodowa&o, !e za&oga je(dzi&a na przeno%nikach
ta%mowych nie przystosowanych do jazdy ludzi.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku nakaza&:
-

Wstrzyma) uruchomienie przedmiotowego przeno%nika ta%mowego do czasu
usuni#cia istniej"cych nieprawid&owo%ci.

-

Ponownie przeszkoli) za&og# kopalni oraz pracowników firm obcych w zakresie
prawid&owej obs&ugi przeno%ników ta%mowych , ze szczególnym uwzgl#dnieniem
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zakazu jazdy ludzi na przeno%nikach ta%mowych nie przystosowanych do tego
celu.
-

Zapozna) za&og# kopalni oraz pracowników firm obcych z przyczynami
i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku %miertelnego.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci:
-

osoby dozoru ni!szego specjalno%ci górniczej w ruchu zak&adu górniczego
nadgórnikowi na okres 12 miesi#cy,

-

osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi zmianowemu
oddzia&u górniczego na okres 12 miesi#cy,

2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko trzem pracownikom
obs&uguj"cym przeno%niki ta%mowe,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do :
-

kierownika robót górniczych,

-

nadsztygara górniczego,

-

dwóch sztygarów zmianowych specjalno%ci elektrycznej,

-

elektromontera.

KWK "Chwa%owice" - W dniu 13 czerwca 2003r. w czasie obs&ugi przeno%nika
ta%mowego

obs&uguj"cy

przeno%nik

zosta&

wci"gni#ty

do

stacji

wci"gni#cie

pracownika

zwrotnej

poprzedzaj"cego przeno%nika ta%mowego.
Przyczyn&

wypadku

+miertelnego

by&o

obs&ugi

przeno%nika do stacji zwrotnej przeno%nika, pomi#dzy b#ben a ta%m#. Przyczyna ta
wynik&a z próby uwalniania przez poszkodowanego zakleszczonych w stacji zwrotnej
k#sów kamienia przy napr#!onej górnej ta%mie tego przeno%nika.
Do wypadku przyczyni& si# sam poszkodowany przez to, !e usuwa& k#sy kamienia
zakleszczone pomi#dzy ta%m" a b#bnem stacji zwrotnej w sposób niebezpieczny,
bez w&a%ciwego zabezpieczenia miejsca pracy, tj:
#" nie wy&"czeniu i nie zabezpieczeniu stanu wy&"czenia wy&"czników zasilaj"cych
nap#d przeno%nika,
#" nie zluzowaniu napr#!onej ta%my,

46

#" nie zawiadomieniu obs&ugi nap#du o przyczynie zatrzymania i zablokowania
ruchu przeno%nika,
#" nie powiadomieniu osoby dozoru o sytuacji awaryjnej.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku nakaza&:
#" Wstrzyma) uruchomienie przedmiotowego przeno%nika ta%mowego do czasu:
-

doprowadzenia stanu technicznego trasy tego przeno%nika do zgodno%ci
z ustaleniami dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,

-

przeprowadzenia
przeno%nika

z

przez

wynikiem
komisj#

pozytywnym

powo&an"

przez

odbioru

technicznego

kierownika

ruchu

ww.

zak&adu

górniczego,
-

wykonania przez rzeczoznawc# do spraw ruchu zak&adu górniczego bada$
prawid&owo%ci

dzia&ania

uk&adu

sterowania

przedmiotowego

przeno%nika

ta%mowego.
#" W

instrukcjach

obs&ugi

przeno%ników

ta%mowych

uwzgl#dni)

mo!liwo%)

wyst"pienia zagro!enia od napr#!e$ w ta%mie podczas usuwania stanów
awaryjnych i okre%li) sposób post#powania w takiej sytuacji.
#" Ponowne przeszkoli) pracowników zatrudnionych przy obs&udze przeno%ników
ta%mowych w zakresie bezpiecznego usuwania stanów awaryjnych na tych
przeno%nikach.
#" Zapozna) za&og# kopalni oraz pracowników firm obcych z przyczynami
i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku %miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do nadsztygara górniczego.
KWK "Halemba" - w dniu 29 pa(dziernika konserwator maszyn i urz"dze$ przeróbki
mechanicznej przebywaj"c pod konstrukcj" przeno%nika ta%mowego przy stacji
nap#dowej zosta& wci"gni#ty pomi#dzy rol" odciskow" a doln" ta%m#.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o wci"gni#cie pracownika obs&ugi pomi#dzy
rolk# odciskow", a doln" ta%m# b#d"cego w ruchu przeno%nika.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza&:

47

#" Wstrzyma) eksploatacj# przeno%nika ta%mowego na pomo%cie przeno%nikowym
zak&adu przeróbki mechanicznej w#gla do czasu doprowadzenia ww. przeno%nika
do prawid&owego stanu technicznego oraz dokonania odbioru technicznego przez
komisj# powo&an" przez kierownika ruchu zak&adu górniczego.
#" Przeprowadzenie

kontroli

stanu

technicznego

przeno%ników

ta%mowych

eksploatowanych w obiektach zak&adu przeróbczego.
#" Ponownie

przeszkoli)

pracowników

zak&adu

przeróbczego

obs&uguj"cych

przeno%niki ta%mowe.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach:
1. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko
-

nadsztygarowi przeróbki mechanicznej,

-

sztygarowi oddzia&owemu przeróbki mechanicznej,

2. wyst"pi&

do

o zastosowanie

przedsi#biorcy

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do :
-

sztygara zmianowego oddzia&u napraw,

-

konserwatorowi maszyn.

KWK "Knurów" - w dniu 15 kwietnia 2003r. podczas przebudowy przeno%nika
zgrzeb&owego SKAT stoj"cy na ta%mie przeno%nika ta%mowego górnik-cie%la zosta&
wci"gni#ty pod nap#d przebudowywanego przeno%nika w wyniku uruchomienia
przeno%nika ta%mowego.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o wci"gni#cie poszkodowanego, przebywaj"cego
na ta%mie górnej przeno%nika ta%mowego, pod nap#d przebudowywanego
przeno%nika zgrzeb&owego.
Przyczyna ta wynik&a z:
#" przebywania poszkodowanego na ta%mie górnej przeno%nika, którego nap#d nie
zosta& wy&"czony i zabezpieczony przed uruchomieniem,
#" niew&a%ciwej pracy osób dozoru ruchu i przodowego zespo&u, polegaj"cej na:
-

dopuszczeniu do przebywania poszkodowanego na ta%mie górnej przeno%nika,

-

nie przeszkoleniu pracowników w zakresie wykonywanej pracy,

-

nie ustaleniu bezpiecznego sposobu przebudowy przeno%nika.
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W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
nakaza&:
#" Przed wznowieniem prac monta!owych urz"dze$ odstawy urobku z chodnika 23a
w pok&adzie 405/1 doprowadzi) rejon skrzy!owania przekopu X z chodnikiem 22b
w pok&adzie 405/1poni!ej poziomu 650 m do stanu zgodnego z wymogami
przepisów.
#" Przeszkoli) pracowników zatrudnionych w rejonie oddzia&u GRP-3 - robót
przygotowawczych w pok&adzie 405/1 na poziomie 650 m, z technologi"
i instrukcjami prowadzenia zabudowy urz"dze$ odstawy urobku i transportu
materia&ów.
#" Zapozna) pracowników zak&adu górniczego z okoliczno%ciami zaistnia&ego
wypadku.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do nadsztygara górniczego.
KWK "Knurów" - w dniu 21 maja 2003r. w czasie obs&ugi przeno%nika ta%mowego
w dr"!onym chodniku, górnik cie%la zosta& uderzony w g&ow# d(wigni" zgarniacza.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie poszkodowanego obci"!nikiem
stalowym zgarniacza czo&owego b#bna wysi#gnika przeno%nika ta%mowego.
Przyczyna ta wynik&a z:
-

wykonywania naprawy zerwanego zgarniacza w czasie ruchu przeno%nika,

-

dopuszczenia do ruchu przeno%nika ta%mowego wyposa!onego w ta%m#
o nieprawid&owym stanie technicznym,
zastosowania zgarniacza niezgodnego z dokumentacj" techniczno-ruchow"

-

producenta.
W zwi&zku z wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym wypadkom Dyrektor OUG
w Gliwicach nakaza&
#" wstrzyma) eksploatacj# przeno%nika ta%mowego PTG-50/1000 nr 7 do czasu:
-

doprowadzenia

go

do

prawid&owego

stanu

technicznego,

zgodnego

z dokumentacj" techniczno ruchow" producenta ,
-

uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zak&adu górniczego na oddanie do
ruchu.
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#" Zapozna) pracowników z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do:
-

nadsztygara maszyn i urz"dze$ do&owych,

-

g&ównego mechanika maszyn i urz"dze$ do&owych,

-

sztygara oddzia&owego robót przygotowawczych,

-

cie%li górniczego.

KS "K%odawa" - w dniu 21 pa(dziernika 2003r. podczas obs&ugi przeno%nika
ta%mowego w zak&adzie przeróbki, operator urz"dze$ wykonuj"c regulacj# naci"gu
ta%my dozna& amputacji r#ki.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o pochwycenie prawej r#ki i jej amputacja na
wysoko%ci przedramienia przez elementy b#d"cego w ruchu przeno%nika ta%mowego
w

czasie

wykonywania

niedozwolonych

czynno%ci

zwi"zanych

z

regulacj"

przeno%nika w rejonie b#bna zwrotnego.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Poznaniu nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch przeno%ników ta%mowych PT-800 nr 8, 10, 11 i 12
zlokalizowanych w m&ynowni nr l, do czasu oceny ich stanu technicznego
i dopuszczeniu ww. przeno%ników do ruchu przez KRZG na podstawie
komisyjnego odbioru technicznego.
#" Przeprowadzi) dodatkow" kontrol# stanu technicznego przeno%ników ta%mowych
znajduj"cych si# w oddziale przeróbki mechanicznej.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# zak&adu
górniczego,

a

pracowników

oddzia&u

przeróbki

mechanicznej

dodatkowo

przeszkoli) w zakresie bezpiecznej obs&ugi przeno%ników.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Poznaniu
zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru wy!szego specjalno%ci przeróbka
mechaniczna w ruchu zak&adu górniczego nadsztygarowi na okres 12 miesi#cy,
KWK Budryk -

w dniu 21 grudnia 2003r. w czasie przebywania %lusarza na

b#bnach nap#dowych przeno%nika ta%mowego, po wymianie b#bna, uruchomiony
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nap#d przeno%nika do jazdy wstecznej spowodowa& wci"gni#cie ko$czyn %lusarza
pomi#dzy b#bny nap#dowe.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o wci"gni#cie nóg poszkodowanego mi#dzy
b#bny nap#du przeno%nika ta%mowego, podczas %ci"gania ta%my nap#dem w&asnym
przeno%nika.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej ;
-

wykonywania prac zwi"zanych z wci"ganiem ta%my przeno%nikowej do nap#du
przeno%nika ta%mowego typu PTGm 50/1000 nr l w

pochylni transportowej

w pok&. 358/1 do czasu ponownego przeszkolenia pracowników i osób dozoru
ruchu odpowiedzialnych za wykonywanie konserwacji, napraw i remontów przy
przeno%nikach ta%mowych w tym wymiany ta%my przeno%nikowej w zakresie
bezpiecznego

wykonywania

tych

prac

okre%lonych

w

obowi"zuj"cych

instrukcjach. Wykonanie wy!ej wymienionych prac nakaza& prowadzi) przez
upowa!nionych pracowników pod bezpo%rednim nadzorem osoby wy!szego
dozoru ruchu o specjalno%ci górniczej i mechanicznej.
-

uruchamiania ww. przeno%nika ta%mowego do czasu doprowadzenia go do
stanu zgodnego z dokumentacj" techniczno-ruchow" producenta, dokonania
komisyjnego odbioru technicznego przez komisj# powo&an" przez kierownika
ruch zak&adu górniczego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zak&adu
górniczego na oddanie do ruchu.

#" Dokona), przez komisj# powo&an" przez kierownika ruchu zak&adu górniczego,
weryfikacji pracowników i osób dozoru ruchu w zakresie znajomo%ci przepisów
i obowi"zuj"cych zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy przeno%nikach
ta%mowych.
#" Ponownie

przeszkoli)

wszystkich

pracowników

zak&adu

górniczego,

zatrudnionych przy pracach zwi"zanych z remontem, konserwacj", obs&ug",
wymian",

wyd&u!aniem

i

skracaniem

ta%my

przeno%ników

ta%mowych

z obowi"zuj"cymi zasadami bezpiecznego wykonywania tych prac, osoby
kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie obowi"zuj"cych zasad post#powania przy
zabezpieczaniu wszelkich %ladów i dowodów maj"cych zwi"zek przyczynowy
z zaistnia&ym wypadkiem.
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#" Przyczyny i okoliczno%ci wypadku omówi) z za&og" zak&adu górniczego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko:
-

sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego,

-

cie%li górniczemu

-

górnikowi.

A.4.przy transporcie przeno!nikiem zgrzeb"owym  jeden wypadek
%miertelny.
KWK "Anna" - w dniu 22 maja 2003r. podczas przechodzenia przez skrzy!owanie
%ciany z chodnikiem, %lusarz-hydraulik wpad& na nieos&oni#ty przeno%nik zgrzeb&owy
i zosta& wci"gni#ty pod nap#d wysypowy przeno%nika %cianowego.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o wci"gni#cie %lusarza-hydraulika przez
&a$cuch zgrzeb&owy przeno%nika pod%cianowego pod nap#d wysypowy przeno%nika
%cianowego, w wyniku niedozwolonego przechodzenia poszkodowanego przez
nieos&oni#t" tras# przeno%nika b#d"cego w ruchu.
Do zaistnienia wypadku przyczyni&o si#:
-

niezachowanie nale!ytej ostro!no%ci przez poszkodowanego,

-

eksploatowanie przeno%nika pod%cianowego przy braku kompletnej os&ony jego
trasy za przesypem %cianowym,

-

brak w&a%ciwej organizacji pracy przy przebudowie przeno%ników zgrzeb&owych
oraz skutecznego nadzoru ze strony osoby dozoru.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku nakaza&:
#" Wstrzyma) uruchomienie przedmiotowego przeno%nika zgrzeb&owego do czasu:
-

doprowadzenia zabezpieczenia ko$cowego odcinka trasy tego przeno%nika
przed wpadni#ciem osób zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznoruchowej producenta,

-

przeprowadzenia

z

wynikiem

pozytywnym

odbioru

technicznego

ww.

przeno%nika.
#" Skontrolowa)

prawid&owo%)

zabezpiecze$

przed

wpadni#ciem

osób

do

przeno%ników zgrzeb&owych pod%cianowych w pozosta&ych rejonach kopalni.
#" Ponowne przeszkoli) pracowników i osoby dozoru ruchu górniczego zatrudnione
przy wykonywaniu przek&adek nap#dów przeno%ników %cianowych oraz nap#dów
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i tras przeno%ników pod%cianowych w zakresie znajomo%ci obowi"zuj"cych w tym
zakresie technologii.
#" Ponownie przeszkoli) za&og# kopalni w zakresie bezpiecznego poruszania si#
w rejonie skrzy!owa$ %cian z chodnikami pod%cianowymi.
#" Zapozna) za&og# kopalni oraz pracowników firm obcych z przyczynami
i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku %miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego specjalno%ci górniczej
w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego na
okres 6 miesi#cy,
2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko
-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u górniczego,

-

przodowemu %ciany,

3. wyst"pi&

do

przedsi#biorcy

o zastosowanie

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do :
-

kierownika robót górniczych,

-

nadsztygara górniczego,

-

nadsztygara maszynowego,

-

pracownika obs&uguj"cego przeno%nik.

B. zetkni'cie si' z

maszynami

i

urz&dzeniami mechanicznymi

w ruchu- gdzie zaistnia&y cztery wypadki %miertelne i trzy ci#!kie.
KWK "Makoszowy" - w dniu 6 lutego 2003r. podczas r#cznego transportu
pi#ciometrowej drewnianej stropnicy w likwidowanej %cianie, górnik

zosta&

pochwycony organem urabiaj"cym kombajnu %cianowego.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o pochwycenie pracownika przez b#d"cy
w ruchu organ urabiaj"cy kombajnu %cianowego. Przyczyna ta by&a nast#pstwem
nieprzestrzegania zasad bezpiecznego wykonywania pracy, co polega&o na:
-

wej%ciu pracownika w bezpo%redni zasi#g pracy organu urabiaj"cego kombajnu
%cianowego,

-

opó(nionym

wy&"czeniu

organu

w sytuacji zagro!enia dla ludzi,

urabiaj"cego

przez

górnika

kombajnist#
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nie poinformowaniu przez osob# dozoru, pracowników zatrudnionych przy

-

obs&udze kombajnu, o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy (brak
zapoznania pracowników z technologi" wykonywania robót w likwidowanej
%cianie).
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza&:
Przed przyst"pieniem do prac zwi"zanych z przygotowaniem %ciany do likwidacji

-

zapozna) ponownie za&og# z ustaleniami obowi"zuj"cej technologii w tym
zakresie.
Zabroni) przebywania za&odze w polu roboczym w czasie pracy kombajnu

-

w %cianie a ka!dorazowe wej%cie do pola roboczego i wykonywanie robót
górniczych

w

obci#ciu

%ciany

uwarunkowa)

uprzednim

wy&"czeniem

i zabezpieczeniem stanu wy&"czenia kombajnu i przeno%nika %cianowego.
Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku

-

%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
skierowa& wniosek o ukaranie do S"du Rejonowego przeciwko sztygarowi
i kombajni%cie.
KWK "Wujek" - w dniu 5 wrze%nia 2003r. w czasie urabiania w %cianie przy
dowierzchni organ kombajnu pochwyci& filarówk#, która uderzy&a w ruroci"g, który
z kolei uderzy& górnika pracuj"cego w skrzy!owaniu %ciany.
Przyczyn& wypadku +miertelnego upadku pracownika z ruroci"gu podsadzkowego
podczas urabiania kombajnem odcinka %ciany przy wyrobisku przy%cianowym by&o:
gwa&towne uderzenie w ruroci"g lub pracownika filarówk" pochwycon" organem

-

urabiaj"cym kombajnu,
nie wycofanie pracownika na bezpieczn" odleg&o%) od pracuj"cego kombajnu.

-

Do wypadku przyczyni& si# równie! poszkodowany, który pracowa& w bezpo%rednim
s"siedztwie urabiaj"cego kombajnu.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Katowicach nakaza&:
#" Przed uruchomieniem %ciany X w pok&adzie 405:
-

uzupe&ni) obudow# dowierzchni 10 na skrzy!owaniu ze %cian",

-

wymieni) zniszczon" i uzupe&ni) brakuj"c" opink# stropu w polach pomi#dzy
sekcjami obudowy zmechanizowanej.
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#" Kierownikowi Ruchu Zak&adu przed&o!y) do OUG w Katowicach wyniki
przeprowadzonej sekcji zw&ok poszkodowanego.
#" Z okoliczno%ciami zaistnia&ego zdarzenia zapozna) za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. zakaza& wykonywania:
-

czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi
zmianowemu oddzia&u wentylacji na okres 24 miesi#cy

-

czynno%ci osoby dozoru wy!szego w ruchu zak&adu górniczego nadsztygarowi
górniczemu na okres 6 miesi#cy,

2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko kombajni%cie, który nie
wycofa& pracowników,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do sztygara zmianowego nadzoruj"cego pozosta&e
roboty.
ZG "Piekary" - w dniu 12 grudnia 2003r. podczas urabiania ko$cowego odcinka
%ciany od strony dowierzchni I, organ urabiaj"cy pochwyci& stropnic# stalow", wybi&
stojak Valent, który uderzy& górnika kombajnist#.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o nie zachowanie nale!ytej ostro!no%ci
w czasie urabiania odcinka %ciany z obudow" indywidualn" i przebywanie
"poszkodowanego w bezpo%rednim zasi#gu pracy organu urabiaj"cego kombajnu.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakaza&:
#" Dokona)

kontroli

sprawno%ci

dzia&ania pilotów radiowych systemu

SSRK-

1001/R stosowanych w %cianie 401 w pok&adzie 615 na póz. 665 m o numerach
fabrycznych 076/99 i 141/00, przez jednostk# upowa!nion" do przeprowadzania
bada$ wyrobów.
#" Uzupe&ni) na skrzy!owaniu %ciany 401 z dowierzchni" l w pok&. 615, na póz. 635
m podci"g stalowy, tzw. okraczaj"cy, zniszczony przez organ kombajnu.
#" Ponownie przeszkoli) kombajnistów %cianowych na okoliczno%) bezpiecznego
urabiania kombajnem %cianowym.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# kopalni.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
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KWK "Rydu%towy" - w dniu 19 grudnia 2003r. w czasie doje!d!ania kombajnem do
chodnika

pod%cianowego,

organ

urabiaj"cy

pochwyci&

stropnic#

korytkow"

stanowi"c" element obudowy, któr" górnik przodowy wn#ki zosta& uderzony w g&ow#.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o uderzenie górnika stropnic" gwa&townie
przemieszczon"

przez organ urabiaj"cy kombajnu. Przyczyna ta wynik&a

z przebywania górnika w

miejscu niebezpiecznym, niezgodnie z

instrukcj". Do wypadku

obowi"zuj"c"

przyczyni&o si# nieprzestrzeganie ustale$ projektu

technicznego w zakresie sposobu zabudowy skrzy!owania %ciany z chodnikiem.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du w Rybniku wyda& decyzj#,
w której nakaza&:
#" Wstrzyma)

post#p

%ciany

III-E-E1

do

czasu

doprowadzenia

obudowy

skrzy!owania chodnika 2-E-E1 ze %cian" III-E-E1 do stanu zgodnego
z ustaleniami projektu technicznego.
#" Ponownie przeszkoli) za&ogi %cianowe w zakresie:
-

zasad bezpiecze$stwa oraz ryzyka zawodowego w rejonie skrzy!owa$ %cian
z chodnikami przy%cianowymi przy doje!d!aniu kombajnem do ww. chodników,
w tym w szczególno%ci w aspekcie zagro!enia zwi"zanego z pochwyceniem
obudowy przez kombajn, z uwzgl#dnieniem obowi"zku wycofania zatrudnionych
pracowników na bezpieczn" odleg&o%),

-

znajomo%ci i bezwzgl#dnego przestrzegania ustale$ obowi"zuj"cych instrukcji
i technologii.

#" Ponownie przeszkoli) kombajnistów i górników przodowych %cian na okoliczno%)
zasad bezpiecznego

urabiania kombajnem, zw&aszcza w rejonie skrzy!owa$

%cian z chodnikami przy%cianowymi.
#" Ustali)

jednoznacznie

bezpieczn"

odleg&o%),

na

któr"

nale!y

wycofa)

pracowników zatrudnionych w rejonie skrzy!owania %ciany III-E-E1 z chodnikiem
2-E-E1, w sytuacji gdy kombajn zbli!a si# do ww. rejonu.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami wypadku zapozna) za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego specjalno%ci górniczej
w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego na
okres 18 miesi#cy,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko
-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u górniczego,

-

dwóm górnikom przodowym,
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3. wyst"pi&

do

o zastosowanie

przedsi#biorcy

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do :
-

kierownika robót górniczych,

-

sztygara zmianowego,

-

górnika.

KWK "Bielszowice" - W dniu 2 stycznia 2003r. podczas przebudowy sekcji
obudowy zmechanizowanej nast"pi&o opadni#cie ze stropu %ciany bry&y kamienia
o wymiarach 3mx1mx0,7m, która przygniot&a górnika przebywaj"cego na trasie
b#d"cego w ruchu przeno%nika %cianowego.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego doci%ni#cia nóg poszkodowanego bry&" kamienia do
nadstawki przeno%nika %cianowego by&o:
#" przebywanie poszkodowanego na trasie b#d"cego w ruchu przeno%nika
%cianowego,
#" niew&a%ciwa praca osoby dozoru ruchu polegaj"ca na braku kontroli ca&ej %ciany.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika

ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu

wykrocze$ o zastosowanie %rodka oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do
sztygara oddzia&owego górniczego.
KWK "Knurów" - w dniu 25 lipca 2003r. podczas urabiania kombajnem nast"pi&o
wyrzucenie bry&y urobku spod górnego organu urabiaj"cego i uderzenie górnika
kombajnisty, co spowodowa&o uraz kr#gos&upa i klatki piersiowej.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie kombajnisty bry&" kamienia podczas
obs&ugi kombajnu %cianowego. By&o to nast#pstwem odspojenia si# bry& kamienia ze
stropu, które spadaj"c na organ urabiaj"cy kombajnu b#d"cego w ruchu przemie%ci&y
si# w pole przej%cia dla pracowników.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
nakaza&:
#" Z uwagi na pogorszenie warunków górniczo-geologicznych w %cianie nr 21
w pok&adzie 405/1 na poz. 850 stosowa) os&ony zabezpieczaj"ce przej%cie dla
ludzi, w które wyposa!ona jest obudowa zmechanizowana Tagor 12/35-POz,
wed&ug szczegó&owych ustale$ Kierownika Ruchu Zak&adu Górniczego.
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#" Zapozna)

za&og#

zak&adu

górniczego

z

przyczynami

i

okoliczno%ciami

zaistnia&ego wypadku.
KWK "Chwa%owice" - W dniu 8 lipca 2003r. podczas urabiania kombajnem
w %cianie o nachyleniu 230 odspojona bry&a kamienia o wymiarach 2,4x0,5x0,4m
staczaj"c si# uderzy&a górnika przodowego.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie górnika przodowego bry&" kamienia
oderwan" z ociosu %cianowego i przerzucon" dolnym organem urabiaj"cym
kombajnu do przej%cia dla za&ogi.
Przyczyna ta wynik&a z przebywania poszkodowanego zbyt blisko urabiaj"cego
kombajnu, co by&o niezgodne z ustaleniami projektu technicznego.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku
w dniu 09.07.2003 r. wyda& decyzj#, w której nakaza& Kierownikowi Ruchu Zak&adu
Górniczego:
#" Przed wznowieniem urabiania w %cianie S/z 1-MTII w pok&adzie 404/5:
-

usun") zatory urobku z trasy przeno%nika %cianowego oraz zalegaj"ce lokalnie
bry&y kamienia i w#gla z przej%cia dla za&ogi na odcinku od sekcji nr 130 do 160
obudowy zmechanizowanej typu BW-20/36 OzMR,

-

zweryfikowa) technologi# "Wykonywania cyklu produkcyjnego w %cianie S/z IMIII

w

pok&adzie

jednoznacznych

404/5"
ustale$

i przebywania ludzi

z

dnia

24.02.2003r,

dotycz"cych

w

zakresie

bezpiecznego

dokonania

poruszania

si#

w %cianie z uwzgl#dnieniem istniej"cych warunków

geologiczno-górniczych, a w szczególno%ci wysoko%ci i nachylenia w %cianie
oraz mo!liwo%ci przedostawania si# bry& kamienia i w#gla do przej%cia dla za&ogi.
Z powy!sz" technologi" po zatwierdzeniu przez KRZG za podpisem zapozna)
zainteresowan" za&og# celem jej przestrzegania.
#" Bezwzgl#dnie przestrzega) ustale$ projektu technicznego %ciany S/z I-MIII
w pok&adzie 404/5 w zakresie jej wysoko%ci.
#" Usun") nadmiernie nagromadzony urobek pod tras" przeno%nika ta%mowego
w rejonie tam wentylacyjnych w pochylni zbiorczej III w pok&adzie 404/5,
#" Zapozna) za&og# oraz pracowników firm obcych z przyczynami i okoliczno%ciami
zaistnia&ego wypadku.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
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C. oberwanie si' ska% ze stropu i ociosów  gdzie zaistnia&o sze%)
wypadków %miertelnych i trzy ci#!kie.
KWK "Staszic" - W dniu 13 marca 2003r. podczas zak&adania "filarówki" nad
stropnic" obudowy zmechanizowanej, w odleg&o%ci 6 m za urabiaj"cym kombajnem
zamiast w odleg&o%ci nie mniejszej jak 15m, nast"pi&o lokalne odpr#!enie
i odspojenie z ociosu bry& w#gla na d&ugo%ci ok. 10m i uderzenie nimi trzech
pracowników.
Przyczyn& wypadku zbiorowego (jeden %miertelny i dwa lekkie) przewrócenia si#
górników i ra!enia ich bry&ami w#gla wyrzuconego z ociosu %ciany by&o:
wykonywanie robót w odleg&o%ci mniejszej jak 15m (ok. 6m) od b#d"cego w ruchu

-

kombajnu oraz w kierunku odstawy urobku, co by&o niezgodne z technologi"
wykonywania robót,
dopuszczenie przez przodowego niezgodnego z technologi" wykonywania

-

zabezpieczenia stropu %ciany filarówkami,
niew&a%ciwa praca sztygara zmianowego polegaj"ca na dopuszczeniu do

-

wykonywania

robót

niezgodnie

z

ustaleniami

technologii

w

zakresie

zabezpieczania stropu %ciany filarówkami.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach nakaza&:
-

Spowodowa) przeprowadzenie sekcji zw&ok poszkodowanego górnika, celem
ustalenia przyczyny jego %mierci.

-

Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego na okres 18 miesi#cy,
2. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

wychowawczego w stosunku do:
-

górnika przodowego brygady %cianowej,

-

trzech górników zabezpieczaj"cych strop,

-

górnika kombajnisty.

%rodka

oddzia&ywania
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KWK "Bielszowice" - w dniu 6 maja 2003r. podczas przygotowywania przodka do
wiercenia i usuwania bry& kamienia zalegaj"cych na sp"gu, nast"pi&o odspojenie
bry&y kamienia o wymiarach ok. 1,0mx1,5mx0,4m z czo&a przodka i przygniecenie
górnika strza&owego.

Przyczyn& wypadku +miertelnego przygniecenia górnika strza&owego bry&"
kamienia odspojon" z czo&a przodka by&o:
przebywanie poszkodowanego w bezpo%rednim s"siedztwie niezabezpieczonego

-

przodka przed oberwaniem si# ska& i przechylonego w stron# wyrobiska,
brak wykonania dok&adnej obrywki i zabezpieczenia czo&a przodka przed

-

obrywaniem si# bry&, przechylonego w stron# wyrobiska,
tolerowanie przez osoby dozoru ruchu niew&a%ciwej, niezgodnej z obowi"zuj"cymi

-

ustaleniami projektu technicznego technologii robót, co polega&o na nie
stosowaniu zabezpieczenia czo&a przodka przed obrywaniem si# bry&.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) dalsze dr"!enie przekopu do chodnika 13z w pok&adzie 364/1 do
czasu:
zabezpieczenia przechylonego, w stron# wyrobiska czo&a przodka przed

-

obrywaniem si# bry&,
prawid&owego

-

usztywnienia

poszczególnych

odrzwi

obudowy

w

strefie

przyprzodkowej z uwagi na brakuj"ce i cz#%ciowo zniszczone rozpory stalowe
oraz przemieszczone odrzwia obudowy zasadniczej,
ustalenia jednoznacznej i dostosowanej do aktualnych warunków górniczo-

-

geologicznych, technologii robót z uwzgl#dnieniem konieczno%ci wykonywania
zabezpieczenia przodka przed obrywaniem si# bry& oraz bezpiecznego
wykonywania otworów strza&owych w cz#%ci przystropowej wyrobiska,
ponownego przeszkolenia ca&ej za&ogi zatrudnionej w dr"!onym wyrobisku

-

w zakresie prawid&owego i bezpiecznego wykonywania robót.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
skierowa& wnioski do S"du Rejonowego przeciwko:
-

sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego,
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-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u górniczego,

-

nadsztygarowi górniczemu.

ZG "Polkowice-Sieroszowice" - W dniu 6 sierpnia 2003r. podczas wyznaczania
kierunków komory K-2 i wn#ki pasa p-13 nast"pi& opad ska& stropowych, które
uderzy&y mierniczego górniczego i nadgórnika.
Przyczyn& wypadku zbiorowego (jeden wypadek %miertelny i jeden lekki) by&o
uderzenie poszkodowanych opadaj"cymi bry&ami skalnymi. Wypadek %miertelny
zaistnia& w wyniku przebywania mierniczego górniczego pod niezabudowan" pó&k"
skaln".
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor OUG we Wroc&awiu nakaza&:
-

Wstrzymanie dalszych robót rozcinaj"cych calizn# do czasu dokonania
ponownego doboru obudowy, uwzgl#dniaj"cego wyst#puj"ce w tym rejonie
warunki geologiczne.

-

Przeszkolenie

za&ogi

w

zakresie

zagro!enia

zawa&owego,

zwi"zanego

z dr"!eniem wyrobisk w górotworze o intensywnej tektonice.
-

Zapoznanie za&ogi z przyczynami i okoliczno%ciami wypadku.

Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
KWK "Makoszowy" - w dniu 29 sierpnia 2003r. sztygar zmianowy przechodz"c
przez %cian# o wysoko%ci 2,7 m, nachyleniu 160-180 w obudowie Tagor 17/37 MOz,
zosta& uderzony odspojon" bry&" w#gla z ociosu %ciany.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o uderzenie bry&" w#gla odspojon" ze
sp#kanego ociosu, sztygara zmianowego przebywaj"cego w polu roboczym %ciany.
Przyczyna ta powsta&a na skutek:
#" wej%cia sztygara do pola roboczego %ciany pod niezabezpieczony ocios,
#" braku mo!liwo%ci bezpiecznego przej%cia w sekcjach obudowy na odcinku
wyst#puj"cego zaburzenia geologicznego,
#" braku ustalenia zasad poruszania si# pracowników na odcinku wyst#puj"cego
zaburzenia geologicznego, gdzie nie by&o odpowiednich gabarytów przej%cia.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach nakaza&:
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#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji %ciany i53
w pok&adzie 405/2 do czasu dokonania szczegó&owych ustale$ w zakresie
organizacji
do

sytuacji

i prowadzenia robót w %cianie , maj"cych na celu niedopuszczenie
braku

wymaganych

gabarytów

w

sekcjach

obudowy

zmechanizowanej.
#" Dokona) weryfikacji osób dozoruj"cych roboty górnicze w eksploatowanych
%cianach w zakresie znajomo%ci przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia
robót.
#" Przeszkoli) ponownie pracowników w zakresie bezpiecznego poruszania si#
w wyrobiskach %cianowych.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do kierownika dzia&u robót górniczych.
ZG "Rudna" - w dniu 27 pa(dziernika 2003r. podczas przebywania pod
niezabudowanym stropem (przebicie pasa z komor") nast"pi&o nag&e odspojenie si#
&aty skalnej o powierzchni ok. 2m2, grubo%ci ok. 0,3m, która spad&a na sztygara
zmianowego górniczego z wysoko%ci 3,5m.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o uderzenie i przysypanie poszkodowanego
nagle odspojonymi ze stropu p&ytami skalnymi. Do zaistnienia wypadku przyczyni&o
si# wej%cie poszkodowanego do wyrobiska, w którym strop nie by& zabezpieczony
obudow" po wykonanych robotach strza&owych.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu,
nakaza&:
-

Przeszkoli) osoby

dozoru ruchu oraz przodowych pól, w zakresie oceny

warunków stropowych oraz zasad wykonywania obudowy kotwowej, w %wietle
zaistnia&ego zdarzenia. Przeprowadzenie wy!ej wymienionego szkolenia nakaza&
udokumentowa).
-

Roboty zwi"zane z zabudow" stropu w pasie P-10 mi#dzy komorami K-18 a 19, prowadzi) wed&ug zasad ustalonych przez Kierownika Dzia&u Robót
Górniczych
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-

Z okoliczno%ciami i skutkami zaistnia&ego wypadku z uwzgl#dnieniem zasad
kontroli i oceny stanu stropu i jego obudowy zapozna) za&og#.

-

Ponadto Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu, nakaza&
dokona) bada$ jako%ci oraz zgodno%ci z dopuszczeniem kotew stalowych
rozpr#!nych o d&ugo%ci !erdzi 1,6 m, zastosowanych do zabezpieczenia stropu
w rejonie skrzy!owania komory K-8 z pasem P-10 w polu eksploatacyjnym
G-ll/8.

Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
ZG "Rudna" - w dniu 21 grudnia 2003r. w czasie przemieszczania si# wzd&u! wozu
wiertniczego, nast"pi& opad ska& ze stropu, który przysypa& górnika.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o opadni#cie bry& skalnych ze stropu
i przystropowej cz#%ci ciosu, co spowodowa&o uderzenie i przysypanie rumoszem
skalnym poszkodowanego.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we
Wroc&awiu nakaza& Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego "Rudna":
#" Przeprowadzi) dora(n" kontrol# stanu stropu i obudowy we wcze%niej
wykonanych wyrobiskach przygotowawczych b#d"cych w ruchu, w obr#bie pola
eksploatacyjnego G-3/4 oddzia&u G-3.
#" Przeszkoli) osoby dozoru oraz przodowych w zakresie oceny warunków
stropowych w %wietle zaistnia&ego zdarzenia. Przeprowadzenie wy!ej
wymienionego szkolenia nakaza& udokumentowa).
#" Roboty zwi"zane z kontrol" i zabudow" stropu w chodniku W-312 pomi#dzy
upadowymi C-22 i C-23 prowadzi) wed&ug zasad ustalonych przez Kierownika
Dzia&u Robót Górniczych rejonu GG-1.
#" Z okoliczno%ciami i skutkami zaistnia&ego wypadku z uwzgl#dnieniem zasad
kontroli

i oceny stanu stropu i J 690 obudowy zapozna) za&og#.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci:
-

osoby dozoru %redniego specjalno%ci górniczej w ruchu zak&adu górniczego
sztygarowi zmianowemu i oddzia&owemu oddzia&u górniczego na okres
3 miesi#cy,

-

osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi ds. t"pa$ na
okres 12 miesi#cy,
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-

osoby dozoru wy!szego specjalno%ci górniczej w ruchu zak&adu górniczego
nadsztygarowi górniczemu na okres 3 miesi#cy.

2. wyst"pi&

do

o zastosowanie

przedsi#biorcy

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do kierownika dzia&u robót górniczych.
ZG "Rudna" - w dniu 17 kwietnia 2003r. podczas uzbrajania !erdzi kotew z ociosu
oderwa&a si# bry&a skalna, która uderzy&a pomocnika kotwiarki w nog# powoduj"c
otwarte z&amanie ko%ci podudzia, a w konsekwencji jej amputacj#.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie poszkodowanego odspojon"
z ociosu bry&" dolomitu o wymiarach 0,8x0,3x0,3 m
Do wypadku przyczyni&o si#:
-

utrzymywanie wyrobisk, których ociosy by&y sp#kane i niezabezpieczone,

-

niew&a%ciwa organizacja pracy w zakresie nadzoru robót,

-

niew&a%ciwa ocena sytuacji przez operatora kotwiarki,

-

przebywanie poszkodowanego niezgodnie z zasadami pod sp#kanym ociosem.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu,
decyzj" nakaza& Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego:
#" Dokona) szczegó&owej kontroli stanu wyrobisk pola eksploatacyjnego G-1/7
w zakresie w&a%ciwej obrywki i pochylenia ociosów oraz stanu obudowy.
#" Zapozna) za&og# z przyczynami i okoliczno%ciami wypadku.
#" Podj#cie dzia&a$ dyscyplinuj"cych dozór i inne osoby kieruj"ce zespo&ami
pracowników w zakresie wype&niania swoich obowi"zków.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do przodowego pola i operatora kotwiarki.
KWK "Bogdanka" - W dniu 16 wrze%nia 2003r. podczas zabezpieczania
ods&oni#tego stropu w rejonie sekcji Nr 3 nast"pi&o oberwanie ska& stropowych przy
ociosie i cz#%ciowe przysypanie górnika kombajnisty.
Przyczyn&

wypadku

ci'*kiego

by&o

uderzenie

poszkodowanego

w

plecy

spadaj"cym ze stropu rumoszem skalnym i w#glowym, w wyniku czego dozna& on
z&amania drugiego kr#gu l#d(wiowego.
Do zaistnienia wypadku przyczyni&o si#:
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przebywanie poszkodowanego w %cianie w miejscu nie zabezpieczonym

-

obudow",
-

wykonywanie obudowy wn#ki dolnej niezgodnie z zatwierdzon" technologi",

-

organizacja i prowadzenie pracy przez osob# dozoru ruchu w sposób nie
zapewniaj"cy bezpiecze$stwo pracowników.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem dyrektor OUG w Lublinie nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji %ciany
4/V/385/2 w pok&adzie 385/2 do czasu wykonania zabezpieczenia stropu odcinka
%ciany obejmuj"cego sekcj# 2 i 3 obudowy zmechanizowanej i wykonania
zabudowy %ciany (przesuni#cia sekcji nr l i 2) wg ustale$ KRZG i pod
bezpo%rednim nadzorem osoby wy!szego dozoru górniczego.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) pracowników
wszystkich oddzia&ów górniczych kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Lublinie
skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko sztygarowi zmianowemu.
"KWK Budryk pracownik PRG w Gliwicach - w dniu 17 grudnia 2003r. w czasie
wiercenia otworów strza&owych w pochylni badawczej o nachyleniu 30 nast"pi&o
odspojenie z czo&a przodka bry&y skalnej o wymiarach ok. 2,5x1,7x0,2m, która
uderzy&a górnika.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego przygniecenia górnika bry&" kamienia odspojon"
z czo&a przodka, by&o:
-

przebywanie poszkodowanego w bezpo%rednim s"siedztwie czo&a przodka,
niezabezpieczonego przed oberwaniem si# bry& oraz przystropowej warstwy &upku
piaszczystego,

-

brak wykonania dok&adnej obrywki,

-

tolerowanie przez osob# dozoru ruchu niew&a%ciwych metod pracy.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej dr"!enia pochylni
zachodniej badawczej w pok&adzie 358/1 na poziomie 1050 m do czasu:
-

prawid&owego zabezpieczeni czo&a przodka przed obrywaniem si# bry&,

-

ustalenia jednoznacznej i dostosowanej do aktualnych warunków

górniczo -

geologicznych technologii robót, z uwzgl#dnieniem bezpiecznego wykonywania
otworów strza&owych w cz#%ci przystropowej warstwy kamienia,
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-

przeszkolenia

za&ogi

zatrudnionej

w

dr"!onym

prawid&owego

i bezpiecznego wykonywania robót.

wyrobisku

w

zakresie

#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku ci#!kiego zapozna)
zainteresowanych pracowników zak&adu górniczego.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach:
1.Skierowa& wnioski do S"du Rejonowego przeciwko:
-

górnikowi przodowemu PRG,

-

sztygarowi zmianowemu PRG,

-

kierownikowi dzia&u robót górniczych PRG.

2.Wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie %rodka oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do:
-

kierownika dzia&u robót górniczych kopalni,

-

nadsztygara górniczego kopalni.

D. transport r'czny  gdzie zaistnia& jeden wypadek %miertelny.
KWK "Piast" - W dniu 30 wrze%nia 2003r. w czasie przemieszczania przewo(nej
stacji transformatorowej typu It 3 Sd 630/6/1 z toru na sp"g pod ocios wyrobiska przy
pomocy wci"garki r#cznej WR 5 i &a$cucha gospodarczego, nast"pi&o zerwanie
&a$cucha i przewrócenie stacji na sp"g, która przewracaj"c si#

przygniot&a

elektromontera.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o przewrócenie si# stacji transformatorowej
i przygniecenie poszkodowanego do sp"gu. Przyczyna ta spowodowana by&a:
#" samowolnym prowadzeniem robót przez elektromonterów z zastosowaniem
niebezpiecznych metod pracy co polega&o na:
- wykonywaniu przetransportowania stacji transformatorowej przez osoby do tego
nie upowa!nione i nie przeszkolone,
- usuwaniu

kostki

betonowej

stanowi"cej

podparcie

stacji

z

miejsca

zlokalizowanego na trasie mo!liwego jej przemieszczenia si#,
- zastosowaniu niew&a%ciwego &a$cucha jako zabezpieczenia stacji
transformatorowej.
#" niew&a%ciw" prac" osób dozoru ruchu polegaj"c" na braku skutecznego nadzoru
robót.
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W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem +miertelnym Dyrektor Okr#gowego Urz#du
Górniczego w Tychach nakaza& kierownikowi ruchu zak&adu górniczego:
#" Wstrzyma) wykonywanie prac transportowych w chodniku transportowym H-2
w pok&. 209/2-3 na poz. 500 m do czasu usuni#cia przewróconej stacji
transformatorowej

typu IT3Sd-630/6/l w sposób ustalony przez Kierownika

Dzia&u Robót Górniczych.
#" Przeprowadzi)

dora(ne

szkolenie

brygad

transportowych

w

zakresie

bezpiecznego wykonywania transportu ci#!kiego i prze&adunku.
#" Z okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# zak&adu górniczego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach:
1. zakaza& wykonywania:
-

czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi
zmianowemu oddzia&u wentylacji na okres 24 miesi#cy

-

czynno%ci osoby dozoru wy!szego w ruchu zak&adu górniczego nadsztygarowi
górniczemu na okres 6 miesi#cy,

2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko elektromonterowi,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do nadsztygara górniczego oraz dozorcy urz"dze$
elektrycznych.
E. upadek, potkni'cie si', wpadni'cie lub spadni'cie osób  gdzie
zaistnia&y dwa wypadki ci#!kie.
KWK "Ziemowit" - w dniu 22 sierpnia w czasie roz&adunku z drzewiarki zespo&u
transformatorowego OZTM przez czteroosobowy zespó& pracowników, jeden
z pracowników

po%lizgn"&

si#

i

upadaj"c

zosta&

przygnieciony

zespo&em

transformatorowym.
Przyczyn&

wypadku

ci'*kiego

przygniecenia

poszkodowanego

do

sp"gu

roz&adowywanym r#cznie zespo&em transformatorowym OZTM by&o:
-

zastosowanie niew&a%ciwej organizacji i niebezpiecznych metod pracy, co
polega&o na wykonywaniu r#cznego roz&adunku z wozu zespo&u OZTM bez u!ycia
sprz#tu

pomocniczego

i

nie

zapewnieniu

równomiernego

przemieszczanego ci#!aru na poszczególnych pracowników,

roz&o!enia
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-

brak w&a%ciwego nadzoru przez osob# dozoru ruchu nad prowadzonym
transportem co polega&o na dopuszczeniu do r#cznego roz&adunku zespo&u
OZTM przy przekroczeniu dopuszczalnej masy przypadaj"cej na jednego
pracownika

oraz

na

nie

poinformowaniu

pracowników

o

bezpiecznym

wykonywaniu transportu,
-

wykonywanie transportu niesprawnym technicznie wozem.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Tychach nakaza&:
#" Wstrzyma) eksploatacj# wozu %redniego do transportu materia&ów d&ugich
nr kopalniany 148 do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do
zgodno%ci z DTR producenta.
#" Przeszkoli) ponownie pracowników brygad transportowych i osoby dozoru ruchu
nadzoruj"ce

r#czne

uwzgl#dnieniem

prace

transportowe

dopuszczalnych

ci#!arów

roz&adunkowe,

ze

transportowanych

szczególnym
materia&ów

i urz"dze$.
#" Zapozna) za&og# z okoliczno%ciami i przyczynami zaistnia&ego wypadku
ci#!kiego.
#" Zapozna) ponownie osoby kierownictwa i dozoru ruchu zak&adu górniczego oraz
zainteresowanych pracowników z poleceniem s&u!bowym nr 2/Dt/02 Dyrektora
Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach z dnia 2.09.2002r dotycz"cym zasad
post#powania i trybu zawiadamiania w&a%ciwego organu nadzoru górniczego
o zaistnia&ych wypadkach lub zagro!eniach oraz o ka!dym zagro!eniu dla !ycia,
zdrowia ludzkiego lub bezpiecze$stwa powszechnego, zaistnia&ych w Zak&adzie
Górniczym.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach
skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko górnikowi przodowemu.
KWK "Boles%aw !mia%y" pracownik firmy "PEMUG" - W dniu 22 wrze%nia 2003r.
w czasie wymiany p&yt stropowych !elbetowych na mo%cie przeno%nikowym za&ama&a
si# p&yta i poszkodowany %lusarz-monter spad& z wysoko%ci ok.4m doznaj"c urazu
miednicy.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego upadku montera z remontowanego mostu
przeno%nikowego by&o:
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-

wykonywanie robót remontowych w sposób niebezpieczny i niezgodny
z obowi"zuj"cymi

przepisami

oraz

zatwierdzonym

projektem

technologii

i organizacji robót,
niew&a%ciwa praca osoby dozoru, polegaj"ca na dopuszczeniu do pracy

-

pracownika

nie

posiadaj"cego,

wbrew

zaleceniom

lekarskim,

szkie&

kontaktowych.

W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej:
-

remontu pomostu nr 211 na terenie Zak&adu Przeróbki Mechanicznej W#gla do
czasu zweryfikowania Projektu organizacji i technologii robót w zakresie
bezpiecznego

przemieszczania

si#

pracowników

wykonuj"cych

roboty

remontowe na wysoko%ci,
-

poruszania si# pracowników zak&adu górniczego po pomo%cie nr 211 do czasu
ca&kowitej wymiany p&yt !elbetowych oraz wykonania zabezpiecze$ chroni"cych
pracowników przed upadkiem z wysoko%ci.

#" Przeszkoli) ponownie pracowników zatrudnionych przy remoncie pomostu.
#" Z okoliczno%ciami i przyczynami zaistnia&ego wypadku zapozna) pracowników.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika

ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu

wykrocze$ o zastosowanie %rodka oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do
kierownika budowy i montera brygadzisty firmy "PEMUG".
F. spadni'cie, wywrócenie obudowy lub jej elementów  gdzie zaistnia&
jeden wypadek %miertelny.
KWK "Zofiówka" - w dniu 28 lutego 2003r. podczas kontroli stanowisk pracy na
zmianie wydobywczej, nast"pi&o nag&e opadni#cie stropnicy sekcji obudowy
zmechanizowanej SATO 08/26, która przygniot&a sztygara zmianowego do
nadstawek przeno%nika %cianowego.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o przygniecenie sztygara zmianowego nagle
opadaj"c" stropnic" zasadnicz" sekcji obudowy zmechanizowanej do prowadnicy
kablowej przeno%nika %cianowego.
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Przyczyna ta wynik&a z:
uszkodzenia uszu dolnych prawych obu tylnych ci#gien uk&adu lemniskatowego

-

i %ci#ciu sworzni &"cz"cych je z nadstawkami sp"gnic oraz urwania zaczepu
tylnego &"cznika sp"gnic w sekcji,
wyst#powania wzmo!onego ci%nienia górotworu w górnym odcinku %ciany,

-

powoduj"cego silne rozwarstwienie i sp#kanie ska& stropowych.

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch %ciany do czasu:
-

doprowadzenia stanu obudowy zmechanizowanej do prawid&owego stanu
technicznego,

-

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym przegl"du technicznego wszystkich
sekcji obudowy zmechanizowanych zabudowanych w %cianie przez komisj#
powo&an" przez kierownika ruchu zak&adu górniczego w sk&adzie poszerzonym
o przedstawicieli

producenta

oraz

jednostki

badawczo-rozwojowej,

ze

szczególnym uwzgl#dnieniem stanu technicznego elementów hydrauliki si&owej
oraz przegubowych po&"cze$ sworzniowych.
#" Ustali) i wdro!y) bezpieczny sposób wykonywania dzia&a$ , operacji i czynno%ci
zwi"zanych

z

doprowadzeniem

sekcji

obudowy

zmechanizowanej

do

prawid&owego stanu technicznego oraz przeprowadzi) przegl"d techniczny sekcji
obudowy zmechanizowanej w %cianie a w szczególno%ci zasady nadzoru robót.
#" Podda) uszkodzone elementy sekcji obudowy zmechanizowanej szczególnym
badaniom przez upowa!nion" jednostk# atestacyjn" lub badawczo-rozwojow",
celem jednoznacznego ustalenia przyczyn ich uszkodzenia.
#" Ustali) i wdro!y) bezpieczny sposób przeprowadzenia kontroli sekcji obudowy
zmechanizowanej

przez

osoby

dozoru

oraz

s&u!by

kopalniane

celem

niedopuszczenia do ich eksploatacji przy nieprawid&owym stanie technicznym.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko
-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u górniczego,

-

sztygarowi zmianowemu oddzia&u maszynowego.
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2. wyst"pi&

do

przedsi#biorcy

o zastosowanie

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do :
-

kierownika robót górniczych,

-

nadsztygara górniczego,

-

nadsztygara maszynowego.

G. uderzenie narz'dziami pracy  gdzie zaistnia&y jeden wypadek %miertelny
i jeden ci#!ki.
KS "K%odawa" - w dniu 10 lipca 2003r. podczas robót przygotowawczych do
&adowania urobku, operator maszyn przodkowych zosta& uderzony w g&ow#
zrzuconym z wysoko%ci ok.5m kr"!kiem odci"gowym liny zgarniacza.
Przyczyn& wypadku zbiorowego (1 wypadek %miertelny, 1 lekki) by&o uderzenie
w g&ow# poszkodowanego kr"!kiem linowym o wadze 22,5kg, który zosta& zrzucony
przez wspó&pracownika z chodnika komorowego na poz.680m do KSR-13/690
z wysoko%ci ok.5m. W wyniku uderzenia poszkodowany dozna& urazu %miertelnego,
a przebywaj"cy obok przodowy uleg& wypadkowi lekkiemu doznaj"c z&amania ko%ci
promieniowej lewej r#ki.
Do zaistnienia wypadku przyczyni&o si#:
-

samowolna zmiana sposobu wykonania pracy przez dwa zespo&y pracowników,

-

nieprzestrzeganie obowi"zuj"cych instrukcji w zakresie transportu narz#dzi
i sprz#tu,
nie stosowanie kasku ochronnego przez poszkodowanego, który uleg& wypadkowi

-

%miertelnemu,
brak skutecznego nadzoru ze strony osób dozoru ruchu.

-

W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor OUG w Poznaniu nakaza&:
-

Wstrzyma) roboty górnicze w komorze solnej KSR-13/690 do czasu dokonania
prawid&owej obrywki stropu i ociosów oraz zabezpieczenia wlotu i wylotu otworu
wielko%rednicowego w sposób ustalony przez KRZG.

-

Po wykonanych
otworów

robotach

strza&owych

prowadzi)

kontrol# zabezpieczenia

wielko%rednicowych oraz na bie!"co prowadzi) obrywk# stropu

i ociosów komór.
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-

Z przyczynami i okoliczno%ciami

zaistnia&ego

wypadku zapozna)

za&og#

zak&adu górniczego, a osoby dozoru i pracowników dokonuj"cych kontroli
wyrobisk po wykonanych robotach

strza&owych

okoliczno%) kontroli zabezpieczenia otworów

przeszkoli)

ponownie na

wielko%rednicowych i w&a%ciwego

dokonywania obrywki.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Poznaniu:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci przodowego w ruchu zak&adu górniczego dwóm
górnikom przodowym,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko;
-

dwóm górnikom strza&owym,

-

operatorowi zgarniacza,

-

m&odszemu górnikowi,

3. ukara& mandatami nadsztygara górniczego i nadgórnika oddzia&u górniczego.
KWK "Zofiówka" pracownik ZOK Sp. z o.o. - w dniu 10 kwietnia 2003r. podczas
wyci"gania przewodu wiertniczego z otworu, pracownik zosta& uderzony kluczem
odcinaj"cym przewód wiertniczy.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie poszkodowanego w g&ow# kluczem
za&o!onym na obracaj"c" si# !erd( przewodu wiertniczego.
Przyczyna ta wynik&a z nieprzestrzegania zasad bezpiecze$stwa pracy, ustalonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem ci#!kim Dyrektor OUG w Rybniku nakaza&
Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego:
#" Wstrzyma)

wiercenie

otworów

drena!owych

metanowych

w

chodniku

nad%cianowym F-19 w pok&adzie 403/i do czasu ponownego przeanalizowania
instrukcji nr 81/96 Obs&ugi wiertnicy WDH-1 - na stanowisku wiertniczym"
i instrukcji

67/96

Organizacja

stanowiska

wiertniczego

w

wyrobiskach

podziemnych dla wiercenia otworów" w aspekcie bezpiecznego wykonywania
czynno%ci rozkr#cania przewodu wiertniczego i dok&adnego sprecyzowania zasad
post#powania oraz ustalenia miejsca przebywania pracowników wykonuj"cych te
czynno%ci. Ponadto nale!y okre%li) minimaln" liczb# pracowników konieczn" do
wykonania tych czynno%ci.
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#" Wstrzyma) ruch wiertnicy WDH-1, numer zak&adowy 13, do czasu doprowadzenia
jej stanu technicznego do zgodno%ci z DTR. Uruchomienie wiertnicy uwarunkowa&
przeprowadzeniem komisyjnego odbioru.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) zainteresowan"
za&og#.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku:
1.skierowa& wnioski do S"du Rejonowego przeciwko:
-

nadsztygarowi odmetanowania,

-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u odmetanowania,

-

górnikowi przodowemu,

2.wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie %rodka oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do:
-

inspektora dzia&u BHP ZOK,

-

sztygara oddzia&owego mechanicznego kopalni,

-

sztygara zmianowego elektrycznego kopalni,

-

sztygara oddzia&owego górniczego kopalni,

H. Pora*enie pr&dem elektrycznym  gdzie zaistnia&y trzy wypadki %miertelne
i jeden ci#!ki:
KWK "Murcki" - W dniu 27 czerwca 2003r. podczas wymiany wy&"cznika mocy
w stacji transformatorowej, elektromonter uleg& %miertelnemu pora!eniu pr"dem.
Przyczyn& wypadku +miertelnego pora!enia pr"dem elektrycznym elektromontera
by&o

wykonywanie

przez

niego

prac

w

komorze

dolnego

napi#cia

stacji

zabezpieczenia

przed

transformatorowej typu IT 3Sb 400/6/1:
#" bez od&"czenia

jej

spod napi#cia

i

przy

braku

przypadkowym uruchomieniem,
#" przy nieprawid&owo otwartych drzwiach, tzn. z pomini#ciem blokady mechanicznej
zamka pier%cienia.
Ponadto do wypadku przyczyni&a si# nieprawid&owa organizacja prac przy
urz"dzeniach

elektroenergetycznych

oraz

brak

skutecznego

nadzoru

osób

kierownictwa i dozoru ruchu elektrycznego polegaj"ce na:
#" pod&"czeniu w polu rozdzielczym 6kV kabla zasilaj"cego i pozostawienie pod
napi#ciem stacji transformatorowej pomimo:
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-

nieprawid&owo zabudowanych blokad mechanicznych zamków pier%cieni komory
górnego i dolnego napi#cia,

-

braku odbioru technicznego i zezwolenia na oddanie do ruchu.

#" nie

ustaleniu

formy

polece$

i

nie

wyznaczeniu

koordynuj"cego

prac

wykonywanych w polu rozdzielczym 6kV (wymiana oleju) oraz wymiany
wy&"cznika mocy i zabezpieczenia up&ynno%ciowego stacji transformatorowej
zasilanej z tego pola, wykonywanej przez inny oddzia& elektryczny.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach nakaza&:
#" Zabezpieczy) stan wy&"czenia przedmiotowej stacji transformatorowej z uwagi na
cz#%ciowo zdemontowany wy&"cznik mocy i cz#%) instalacji w komorze dolnego
napi#cia tej stacji.
#" Ponowne uruchomienie

czterech stacji transforatorowych w chodniku C-413

w pok&adzie 334/2 na poziomie 600m uwarunkowa) dokonaniem:
-

niezb#dnych czynno%ci monta!owych,

-

prawid&owego zabudowania blokad mechanicznych,

-

odbioru technicznego w ustalonym przez kierownika ruchu zak&adu górniczego
trybie.

#" Przeprowadzi) ponowne szkolenie elektromonterów i osób dozoru ruchu
elektrycznego w zakresie wiadomo%ci dotycz"cych zgodnego z przepisami
przygotowania miejsca pracy przy urz"dzeniach elektroenergetycznych.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci:
-

osoby dozoru wy!szego w ruchu zak&adu górniczego nadsztygarowi urz"dze$
elektrycznych na okres 6 miesi#cy,

-

osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi oddzia&owemu
i zmianowemu oddzia&u elektrycznego na okres 12 i 18 miesi#cy,

2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko g&ównemu elektrykowi,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do kierownika dzia&u energomechanicznego.
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KWK "So+nica" - w dniu 14 wrze%nia 2003r. podczas rewizji rocznej rozdzielni 6kV
na poz.750m przy próbie za&"czenia pola RSK-6 nr4, uleg& pora!eniu pr"dem
elektrycznym sztygar oddzia&owy oddzia&u elektrycznego.
Przyczyn& wypadku +miertelnego sztygara oddzia&owego oddzia&u elektrycznego
by&o pora!enie pr"dem elektrycznym o napi#ciu 6 kV podczas próby odblokowania
zabezpieczenia nadpr"dowego WIPx-201B.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji rozdzielni 6
kV R-16 na poziomie 750 m do czasu wymiany zabezpieczenia typu WIPx-201B
w polu nr 4 i dokonania odbioru technicznego ww. rozdzielni przez komisj#
powo&an" przez kierownika ruchu zak&adu górniczego.
#" Przekaza) zabezpieczenie typu WIPx-201B zabudowane w fazie "T" w polu nr 4
rozdzielni 6 kV R-16 w&a%ciwej jednostce dla przeprowadzenia bada$ kontrolnych
celem ustalenia jego stanu technicznego.
#" Przeszkoli) ponownie pracowników zatrudnianych przy wykonywaniu czynno%ci
zwi"zanych z organizacj" prac przy urz"dzeniach elektroenergetycznych.
#" Z okoliczno%ciami i przyczynami zaistnia&ego wypadku zapozna) pracowników.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby dozoru %redniego w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oraz oddzia&owemu oddzia&u OPA  Zabrze
na okres 6 miesi#cy,
2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko elektromonterowi.
KWK "Wieczorek" - w dniu 28 sierpnia 2003r. podczas prowadzenia transportu
r#cznego

stropnicy po b#d"cym pod napi#ciem 1 kV przewodzie oponowym,

w wyniku jego uszkodzenia górnik przodowy zosta& pora!ony pr"dem.
Przyczyn&

wypadku

+miertelnego

(prawdopodobnie

pora!enia

pr"dem

elektrycznym) górnika przodowego zespo&u transportowego by&o uszkodzenie
mechaniczne - przez stropnic# o masie 186 kg - przewodu oponowego b#d"cego
pod napi#ciem 1000V i zasilaj"cego kombajn chodnikowy, na skutek:
#" wykonywania przez zespó& pracowników r#cznych prac transportowych:
-

w

sposób

niebezpieczny

i

nieprzewidziany

w

dokumentacji

uk&adu

le!"cym

sp"gu,

transportowego,
-

poprzez

ci"gnienie

stropnicy

po

przewodzie

niezabezpieczonym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

na
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#" niew&a%ciwego

u&o!enia

przewodu

oponowego

-

zasilaj"cego

kombajn

chodnikowy..
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym sytuacjom
w przysz&o%ci, Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach nakaza&:
#" Wstrzyma) eksploatacj# instalacji o napi#ciu 1000V zasilaj"cej kombajn
chodnikowy typu AM-75 u!ytkowany w rozcince 296 w pok.510 na poziomie
550m do czasu:
-

przeprowadzenia niezb#dnych pomiarów i bada$ w zakresie rezystancji
i ci"g&o%ci uziemienia oraz prawid&owo%ci dzia&ania zabezpiecze$,

-

doprowadzenia do w&a%ciwego stanu technicznego przewodu oponowego
zasilaj"cego kombajn AM-75.

#" Uzale!ni)

ponowne

uruchomienie

instalacji

zasilania

kombajnu

od

przeprowadzenia odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu
zak&adu górniczego na oddanie do ruchu.
#" Wzmocnienie obudowy podporowo-kotwowej w strefie przyleg&ej do prowadzonej
przebudowy

oraz

w

rozcince

296

w

miejscach

gdzie

obudowa

by&a

zniekszta&cona.
#" Zapozna) za&og# kopalni z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osoby %redniego dozoru w ruchu zak&adu
górniczego sztygarowi zmianowemu oddzia&u robót przygotowawczych na okres
6 miesi#cy,
2. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko;
- czterem górnikom, cz&onkom zespo&u transportowego,
- sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u robót przygotowawczych,
- nadsztygarowi górniczemu,
3. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art. 41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do przodowego przodka oraz elektromontera.
Zak%ad "CZOK" rej.II "Szombierki" prac.firmy us%ugowej "OPA-CARBO" - w dniu
9 wrze%nia 2003r. podczas sprawdzania wska(nikiem napi#cia w rozdzielni na
powierzchni napi#cia 6 kV na ko$cu kabla dop&ywowego w polu w kanale kablowym,
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elektromonter spowodowa& zwarcie dwufazowe doznaj"c poparzenia &ukiem
elektrycznym.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego poparzenia &ukiem elektrycznym by&o zwarcie
spowodowane przez poszkodowanego podczas próby sprawdzenia obecno%ci
napi#cia na zaciskach od&"cznika kablowego znajduj"cego si# pod napi#ciem
6000 V.
Przyczyna ta by&a nast#pstwem:
-

wykonywania bez polecenia

prac w pobli!u nie os&oni#tych urz"dze$

elektroenergetycznych znajduj"cych si# pod napi#ciem 6000 V,
-

braku skutecznego nadzoru ze strony osoby dozoru ruchu nad pracami
zwi"zanymi ze sprawdzaniem obecno%ci napi#cia 6000V polegaj"cych na:

#" wydaniu ustnego polecenia na wykonanie tych prac zamiast polecenia
pisemnego,
#" nieustaleniu odpowiednich %rodków zabezpieczaj"cych zdrowie i !ycie ludzkie.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
I. Nie u*ywanie +rodków ochrony indywidualnej - gdzie zaistnia&o dziewi#)
wypadków ci#!kich:
ZG "Centrum" pracownik PBK "PeBeKa" SA - w dniu 11 marca 2003r. podczas
spinania &a$cucha na przeno%niku zgrzeb&owym SKAT za pomoc" wci"gnika
r#cznego &a$cuchowego, górnik kombajnista zosta& uderzony odpryskiem metalu
w oko.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego uderzenia w ga&k# oczn" poszkodowanego
odpryskiem metalu by&o:
- u!ycie niesprawnej technicznie ci"garki grzechotkowej,
- niestosowanie przez poszkodowanego %rodka ochrony indywidualnej oczu.
Przyczyna ta wynik&a z:
-

organizowania i prowadzenia prac w sposób nie zapewniaj"cy bezpiecze$stwa
pracowników zak&adu górniczego i %rodowiska,

-

braku w&a%ciwej kontroli i oceny stanu warunków w miejscu pracy oraz
technicznych %rodków bezpiecze$stwa i narz#dzi,

-

niestosowania posiadanych odpowiednich %rodków ochrony indywidualnej przez
pracownika.
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W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do:
-

sztygara zmianowego,

-

m&odszego górnika,

-

górnika kombajnist#.

KWK "Budryk" - w dniu 28 kwietnia 2003r. podczas wymiany przesuwnika sekcji
obudowy zmechanizowanej w %cianie, %lusarz zosta& uderzony przewodem NW-10
w oko.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie ko$cem przewodu ci%nieniowego,
podczas wymiany si&ownika przesuwu sekcji obudowy zmechanizowanej.
Przyczyna ta wynik&a z:
- prowadzenia robót niezgodnie z ustaleniami instrukcji,
- niestosowanie ochrony oczu - okularów ochronnych.
W zwi&zku z wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym wypadkom Dyrektor OUG
w Gliwicach nakaza&:
#" Przed wznowieniem eksploatacji obudowy zmechanizowanej TAGOR-12/23.8/30POz w %cianie Cz-6a w pok&. 358/1 na poz.900m wymieni) si&ownik przesuwu
w sekcji nr 119 pod nadzorem wyznaczonej osoby dozoru wy!szego ruchu
mechanicznego.
#" Ponownie przeszkoli) pracowników kopalni w zakresie:
-

bezpiecznego

wykonywania

konserwacji

i

napraw

%cianowej

obudowy

zmechanizowanej zgodnie z obowi"zuj"c" w tym zakresie instrukcj",
-

obowi"zku stosowania ochrony indywidualnej ze szczególnym uwzgl#dnieniem
ochrony oczu.

#" Zapozna) pracowników zak&adu górniczego z okoliczno%ciami zaistnia&ego
wypadku.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
KWK "Silesia" - w dniu 23 maja 2003r. w czasie przechodzenia przez tam#
regulacyjn", po otwarciu drzwi tamy górnik zosta& uderzony w oko kawa&kiem w#gla.
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Przyczyn& wypadku ci'*kiego uderzenia poszkodowanego w oko cia&em obcym
niesionym przez strumie$ powietrza przep&ywaj"cy przez otwór w tamie by& brak
w&a%ciwego uszczelnienia otworu.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Tychach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch za&ogi przez tamy %luzowe nr TS-240 i TS-241oraz ruch
przeno%nika ta%mowego nr l PIOMA-1200 w chodniku objazd wozów poz. IV
(461m) do czasu zabudowy drzwi tamy nr TS-241 w taki sposób aby otwieranie
r#czne tych drzwi znajdowa&o si# w miejscu bezpiecznym, nie nara!onym na
strumie$ powietrza przechodz"cy przez otwór przej%cia przeno%nika przez mur
tej tamy.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do sztygara oddzia&owego wentylacji.
ZG "Rudna" pracownik firmy "PeBeKa" w Lubinie - w dniu 7 czerwca 2003r.
podczas wybijania m&otkiem kostki oporowej ko&a linowego przez jednego
z pracowników, odprysk metalu uderzy& w oko stoj"cego po drugiej stronie ko&a
%lusarza, który dokr#ca& w tym czasie %ruby mocuj"ce.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego uszkodzenia ga&ki ocznej i utraty widzenia by&o
uderzenie poszkodowanego odpryskiem metalu powsta&ym w trakcie wybijania kostki
dystansowej przy pracach monta!owych zwi"zanych z ustawieniem ko&a linowego.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu
nakaza&:
#" Przeprowadzenie kontroli wyposa!enia pracowników w %rodki ochrony oczu oraz
wzmo!enie nadzoru nad u!ywaniem sprz#tu ochrony indywidualnej.
#" Zapoznanie za&ogi kopalni i podmiotów wykonuj"cych prace w ruchu zak&adu
górniczego z przyczyn" i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku oraz ponowne
pouczenie o obowi"zku stosowania ochron osobistych, w tym ochron oczu.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu:
1. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko sztygarowi zmianowemu,
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2. wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$

o

zastosowanie

odpowiedniego

%rodka

oddzia&ywania

wychowawczego w stosunku do przodowego zespo&u %lusarzy.
KWK Wieczorek"

-

w dniu 28 pa(dziernika 2003r. górnik zosta& uderzony

ko$cówk" biczuj"cego w#!a ci%nieniowego wy&amanego przewracaj"cym si#
stojakiem typu SHC doznaj"c urazu oka.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego urazu ga&ki ocznej, by&o uderzenie poszkodowanego
w okolic# oka lewego przewodem wysokoci%nieniowym pistoletu do zasilania
stojaków hydraulicznych, spowodowane od&amaniem wtyku przewodu przez
przewracaj"cy si# stojak hydrauliczny typu SHC.
Do zaistnienia wypadku przyczyni&y si#:
-

brak zachowania przez poszkodowanego nale!ytej ostro!no%ci przy przebudowie
stojaka hydraulicznego,

-

nie ustalenie sposobu przebudowy stojaka i przenoszenia stojaków o wadze
przekraczaj"cej 50 kg.

W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do nadsztygara górniczego ds. bhp.
ZG "Polkowice-Sieroszowice" - w dniu 10 listopada 2003r. podczas wybijania
szpilek z ko&a &adowarki -KP %lusarz zosta& uderzony odpryskiem metalu w oko.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego uszkodzenia ga&ki ocznej by&o uderzenie odpryskiem
metalu powsta&ym w czasie wybijania ko$cówek upalonych %rub z piasty ko&a
&adowarki

&y!kowej.

Do

wypadku

przyczyni&o

si#

wykonywanie

przez

poszkodowanego pracy bez u!ycia przy&bicy ochronnej oczu umocowanej do he&mu.
W zwi&zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu
nakaza&:
#" Ponowne przeszkolenie pracowników w zakresie obowi"zku u!ywania %rodków
ochrony indywidualnej oraz wzmo!enie nadzoru nad ich u!ywaniem.
#" Uzupe&nienie instrukcji demonta!u i monta!u oraz pompowania kó& w maszynach
górniczych o zasady bezpiecznego post#powania w przypadkach awaryjnego
demonta!u uszkodzonych %rub mocuj"cych ko&o do piasty.
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#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&ogi kopalni
i podmiotów wykonuj"cych prace.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego we Wroc&awiu odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
KWK "Piast" - w dniu 25 lutego 2003r. podczas urabiania kombajnem w %cianie
kombajnista zosta& uderzony odpryskiem w#gla z ociosu, który spowodowa& uraz oka.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie w oko poszkodowanego od&amkiem
w#gla z ociosu %ciany. Przyczyna ta spowodowana by&a nie stosowaniem przez
poszkodowanego ochron osobistych oczu.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Tychach nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch %ciany nr 521 w pok&. 206/1-2 na poz. 500m w oddz. G-I do
czasu zabudowy brakuj"cych os&on ociosowych obudowy zmechanizowanej typu
Fazos 15/31 OZM4, doprowadzenia do sprawno%ci uszkodzonych os&on oraz
wytransportowania zalegaj"cych w sekcjach - w przej%ciu dla za&ogi uszkodzonych os&on.
#" Ponowne uruchomienie %ciany uzale!ni& od dokonania jej odbioru technicznego
i uzyskania ponownie zezwolenia na uruchomienie w obowi"zuj"cym trybie.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# kopalni.
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Tychach odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
KWK "Marcel" - w dniu 25 lutego 2003r. podczas przebudowy sekcji obudowy
zmechanizowanej PIOMA 19/32,8 operator sekcji dozna& urazu oka odpryskiem
urobku z pracuj"cego organu kombajnu.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego by&o uderzenie poszkodowanego w lewe oko
od&amkiem urobku wyrzuconego z pracuj"cego górnego organu urabiaj"cego
kombajnu

%cianowego.

Przyczyna

ta

wynik&a

z

nie

stosowania

przez

poszkodowanego okularów ochronnych w trakcie urabiania kombajnem w %cianie.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem ci#!kim Dyrektor OUG w Rybniku decyzj"
z dnia 26.02.2003r. nakaza& Kierownikowi Ruchu Zak&adu Górniczego:
#" Ponownie przeszkoli) pracowników do&owych w zakresie konieczno%ci posiadania
i stosowania %rodków ochrony osobistej.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami wypadku ci#!kiego zapozna) za&og# kopalni.
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Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Rybniku odst"pi& od zastosowania
sankcji w zwi"zku z win" poszkodowanego.
KWK "Staszic" - w dniu 19 sierpnia 2003r. podczas wykonywania czynno%ci
przesuwania przeno%nika, górnik zosta& uderzony w okolic" oka lewego przewodem
wysokoci%nieniowym zasilaj"cym obudow# zmechanizowan" w wyniku od&amania
wtyku przewodu.
Przyczyn& wypadku ci'*kiego uderzenia górnika w okolic# oka lewego przewodem
ci%nieniowym zasilaj"cym podno%nik sp"gnicy sekcji obudowy zmechanizowanej
by&o od&amania wtyku przewodu podczas wykonywania czynno%ci przesuwania
przeno%nika.
W zwi"zku z wypadkiem, celem zapobie!enia podobnym zdarzeniom w przysz&o%ci
Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach nakaza&:
#" Spowodowa) przeprowadzenie stosownych bada$ maj"cych na celu okre%lenie
przyczyn uszkodzenia ko$cówki zaciskanej przewodu zasilaj"cego podno%nik
sp"gnicy sekcji obudowy zmechanizowanej typu TAGOR 15/31-Oz/Z o numerze
149, zabudowanej w %cianie 02b w pok&adzie 510.
#" Dokona) przegl"du przewodów hydraulicznych stosowanych w %cianie 02b
w pok&adzie 510, wed&ug ustale$ kierownika ruchu zak&adu górniczego.
#" Z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku zapozna) za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Katowicach
wyst"pi& do kierownika ruchu zak&adu górniczego na podstawie art.41 Kodeksu
wykrocze$ o zastosowanie odpowiedniego %rodka oddzia&ywania wychowawczego
w stosunku do sztygara oddzia&owego.

J. Inne trzy wypadki %miertelne oraz jeden wypadek ci#!ki:
Zak%ad Górniczy "Czarna - Podbór" - w dniu 25 stycznia 2003r. podczas jazdy
samochodem

"Tatra"

z

podniesion"

skrzyni"

&adunkow"

pod

lini"

elektroenergetyczn" 15kV, kierowca spowodowa& zwarcie i w czasie manipulowania
skrzyni" samochodu dozna& pora!enia pr"dem elektrycznym.
Przyczyn& wypadku +miertelnego pora!enia pr"dem elektrycznym by&o dotkni#cie
przez poszkodowanego ci#gna rozdzielacza hydraulicznego steruj"cego prac"
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si&ownika skrzyni &adunkowej samochodu Tatra 148 S3, b#d"cego pod napi#ciem 15
kV.
Do zaistnienia wypadku przyczyni&o si#:
#" udost#pnienie samochodu Tatra osobie nieuprawnionej,
#" wjechanie

samochodem

elektroenergetyczn"

Tatra

z

podniesion"

skrzyni"

na

lini#

15 kV.

#" nieprawid&owe dzia&ania poszkodowanego po wjechaniu samochodem Tatra
w lini# energetyczn",
#" nie rozpoznanie zagro!enia wynikaj"cego z ruchu zak&adu górniczego,
#" nie uzgodnienie warunków dzia&ania w pobli!u linii energetycznej,
#" niesprawno%) uk&adu kierowniczego, hamulcowego i jezdnego samochodu.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem +miertelnym Dyrektor Okr#gowego Urz#du
Górniczego nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch odkrywkowego zak&adu górniczego Czarna - Podbór" w cz#%ci
dotycz"cej transportu technologicznego nadk&adu na zwa&owisko na odcinku
tymczasowej drogi technologicznej przebiegaj"cej pod lini" elektroenergetycznej
15 kV .
#" Wstrzyma) ruch samochodu technologicznego Tatra 148 S3 do czasu wykonania
bada$ stanu technicznego pojazdu oraz ponownego dopuszczenia do ruchu
przez kierownika ruchu zak&adu górniczego.
#" Przed wznowieniem transportu technologicznego nadk&adu na zwa&owisko
dokona) uzgodnie$ warunków dzia&ania w pobli!u

linii elektroenergetycznych

z zak&adem energetycznym zgodnie z wymaganiem punktu 2.6 uproszczonego
planu ruchu.
#" Usun") niezw&ocznie nadk&ad na zwa&owisku sk&adowany w %wietle pasa
ochronnego linii 15kV na odleg&o%) po min 5m (licz"c w poziomie) od skrajnych
przewodów.
#" Zapozna) za&og# zak&adu górniczego z okoliczno%ciami wypadku.
Po zako$czeniu ustale$ stanu faktycznego Dyrektor OUG dodatkowo nakaza&:
#" Uzupe&ni) Regulaminu ruchu transportu samochodowego (wewn#trznego) na
terenie zak&adu górniczego Czarna Podbór" okre%laj"c zasady: sytuowania dróg
technologicznych

na

terenie

zak&adu

górniczego,

u!ytkowania

pojazdów

technologicznych w strefach ochronnych linii elektroenergetycznych u!ytkowania
dróg

wewn"trzzak&adowych

i

transportu

technologicznego

skrzy!owa$ i zbli!e$ z liniami elektroenergetycznymi.

w

przypadku
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#" Uzupe&ni) Dokumentacj# techniczn" zwa&owania nadk&adu i kopaliny" w zakresie
okre%lenia bezpiecznych odleg&o%ci do dróg i innych urz"dze$ technicznych
w tym linii elektroenergetycznej 15 kV.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Kro%nie
1. skierowa& wnioski do Sadu Rejonowego przeciwko :
-

przedsi#biorcy,

-

kierownikowi ruchu zak&adu górniczego,

-

osobie dozoru ruchu odpowiedzialnej za ruch zak&adu górniczego na zmianie na
której zaistnia& wypadek,

-

kierowcy samochodu.

Zak%ad Górniczy "Dzier*&zna II" - w dniu 28 sierpnia 2003r. w trakcie uk&adania
narz#dzi na skrzyni &adownej samochodu ci#!arowego, spawacz spad& na drog#
g&ow" w dó&.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by& upadek poszkodowanego b#d"cego pod
wp&ywem alkoholu ze skrzyni za&adowczej samochodu na drog# gruntow".
Do zaistnienia wypadku przyczyni& si# brak w&a%ciwej organizacji pracy
polegaj"cy na prowadzeniu ruchu zak&adu górniczego bez osoby posiadaj"cej
stwierdzone kwalifikacje na stanowisko kierownika ruchu zak&adu górniczego.
'W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
w Poznaniu w zwi"zku z zaistnia&ym wypadkiem:
wstrzyma& ruch zak&adu górniczego Dzier!"zna II do czasu zapewnienia osoby
kierownika ruchu zak&adu górniczego oraz osób dozoru ruchu oraz nakaza& zapozna)
za&og# zak&adu górniczego przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Poznaniu
ukara& mandatem przedsi#biorc#.
Zak%ad Górniczy "RACEWO" - w dniu 16 wrze%nia 2003r. podczas %ci"gania
&adowark" LK spycharki, która uleg&a awarii, operator spycharki wysiadaj"c
z kabiny upad& uderzaj"c g&ow" o elementy spycharki.
Przyczyn& wypadku +miertelnego by&o opuszczenie kabiny spycharki przez
poszkodowanego, w bli!ej nieokre%lonych okoliczno%ciach, w trakcie jej
%ci"gania przez &adowark# i wci"gni#cie go przez lew" g"sienic# spycharki pod
stopie$ kabiny operatora w wyniku czego dozna& wielonarz"dowych urazów
wewn#trznych.
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Do wypadku przyczyni&o si#:
#" wykonywanie pracy przez poszkodowanego w stanie nietrze(wo%ci,
#" brak pisemnych ustale$ bezpiecznego przemieszczania spycharki,
#" brak ustale$ wspó&dzia&ania przez operatorów &adowarki i spycharki,
#" wykonywanie czynno%ci po zapadni#ciu zmroku w miejscu nie o%wietlonym.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem dla unikni#cia podobnych wypadków
w przysz&o%ci Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Lublinie nakaza&:
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego Racewo" w cz#%ci dotycz"cej wykonywania
prac zwi"zanych z u!ytkowaniem maszyn w warunkach nieokre%lonych
w instrukcjach ich u!ytkowania do czasu opracowania przez przedsi#biorc#
szczegó&owych zasad bezpiecznego ich wykonywania.
#" W zwi"zku z zaistnia&ym wypadkiem %miertelnym w odkrywkowym zak&adzie
górniczym Racewo" przeszkoli) ponownie operatorów maszyn zatrudnionych
w ruchu zak&adów górniczych Bia&ostockich Kopal$ Surowców Mineralnych
Sp. z o.o. w zakresie bezwzgl#dnego przestrzegania zasad bezpiecze$stwa
pracy przy ich obs&udze.
#" Zapozna)

za&og#

zak&adów

górniczych

Bia&ostockich

Kopal$

Surowców

Mineralnych Sp. z o.o. z przyczynami i okoliczno%ciami zaistnia&ego wypadku
%miertelnego w OZG Racewo".
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Lublinie:
1. zakaza& wykonywania czynno%ci osobie dozoru ni!szego specjalno%ci górniczej
w ruchu zak&adu górniczego na okres 3 miesi#cy,
2. skierowa& wniosek do Sadu Rejonowego przeciwko operatorowi &adowarki,
3. wyst"pi&

do

przedsi#biorcy

o zastosowanie

na

odpowiedniego

podstawie
%rodka

art.41

Kodeksu

oddzia&ywania

wykrocze$

wychowawczego

w stosunku do sztygara oddzia&owego  kierownika kopalni,
4. ukara& mandatami osob# dozoru ruchu specjalno%ci mechanicznej pe&ni"c"
obowi"zki s&u!by bhp.
KWK "Krupi.ski" - w dniu 18 marca 2003r. nast"pi&o samostoczenie si# bry&y
kamienia w %cianie.
Przyczyn& wypadku zbiorowego (jeden wypadek ci#!ki i jeden wypadek lekki)
uderzenia poszkodowanych bry&" kamienia by&y:
-

brak

skutecznego

zabezpieczenia

staczaj"cym si# urobkiem,

za&ogi

zatrudnionej

w

%cianie

przed
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niew&a%ciwa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu polegaj"ca na dopuszczeniu

-

prowadzenia robót w %cianie o nachyleniu pod&u!nym przekraczaj"cym 250 bez
wyposa!enia sekcji w os&ony oddzielaj"ce pole maszynowe od przej%cia
przeznaczonego dla za&ogi.
W zwi&zku z zaistnia%ym wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego
wyda& decyzj# nr 8/YDM/G/2003 z dnia 18.03.2003r., w której nakaza& :
#" Wstrzyma) ruch zak&adu górniczego w cz#%ci dotycz"cej eksploatacji %ciany N-3
w pok&adzie 330/1 na poziomie 420m do czasu:
-

doprowadzenia obudowy skrzy!owa$ %ciany z chodnikami przy %cianowymi do
zgodno%ci z ustaleniami projektu technicznego,

-

doprowadzenia sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 09/27 Poz do stanu
zgodnego z ustaleniami DTR producenta,

-

wykonania zabezpiecze$ sekcji obudowy zmechanizowanej i przeno%nika
%cianowego zgrzeb&owego 4HB 260 V przed spe&zaniem w sposób ustalony
w projekcie technicznym eksploatacji %ciany i DTR producenta.

#" Z przyczynami i okoliczno%ciami wypadku ci#!kiego zapozna) za&og# kopalni.
W zwi"zku z wypadkiem Dyrektor Okr#gowego Urz#du Górniczego w Gliwicach
skierowa& wniosek do S"du Rejonowego przeciwko:
-

naczelnemu in!ynierowi,

-

kierownikowi dzia&u robót górniczych,

-

nadsztygarowi górniczemu,

-

g&ównemu mechanikowi,

-

kierownikowi robót górniczych,

-

sztygarowi oddzia&owemu oddzia&u robót górniczych.

4.2 G%ówne przyczyny zaistnia%ych zdarze. i wypadków w 2003 roku
1. Nieprzestrzeganie przez pracowników zasad bezpiecze$stwa pracy ustalonych
w instrukcjach,

technologiach,

projektach

technicznych

i

dokumentacjach

techniczno - ruchowych.
2. Wykonywanie prac pod niezabezpieczonym stropem lub ociosem.
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3. Nie wycofanie pracowników z zasi#gu pracuj"cych maszyn.
4. Jazda pracowników na przeno%nikach nieprzystosowanych do jazdy ludzi.
5. Niedozwolone przebywanie pracowników w wyrobiskach, w których prowadzony
by& transport linowy.
6. Niew&a%ciwa koordynacja prac zespo&owych.
7. Nie stosowanie wymaganych ochron osobistych.
8. Niew&a%ciwy stan techniczny maszyn i urz"dze$.
9. Niew&a%ciwa praca osób dozoru ruchu polegaj"ca na braku nadzoru
prowadzonych robót.
10. Niew&a%ciwa ocena oraz profilaktyka dla zagro!e$ takich jak:
-

po!arowych, które spowodowa&y zapalenie metanu,

-

t"paniami,

-

metanowego.

5. HIGIENA PRACY W GÓRNICTWIE
5.1. Warunki pracy w górnictwie
Warunki pracy to ca&okszta&t czynników wyst#puj"cych w %rodowisku pracy oraz
czynników zwi"zanych z wykonywaniem pracy, na które nara!eni s" pracuj"cy.
Warunki pracy wp&ywaj" w znacznym stopniu na zdrowie spo&ecze$stwa, oczywisty
jest wp&yw warunków pracy na samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników,
s" one wi#c znacz"cym elementem determinuj"cym komfort !ycia.
Przez zagro!enie zwi"zane ze %rodowiskiem pracy, nale!y rozumie) wp&yw na
pracownika szkodliwych czynników wyst#puj"cych w procesie pracy, których
st#!enie lub nat#!enie przekracza obowi"zuj"ce NDS (najwy!sze dopuszczalne
st#!enie) i NDN (najwy!sze dopuszczalne nat#!enie), polskie normy lub inne normy
higieniczne. Przez zagro!enie zwi"zane z uci"!liwo%ci" pracy

nale!y rozumie)
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szkodliwy wp&yw na pracownika czynno%ci roboczych wykonywanych w wymuszonej
pozycji cia&a, w warunkach ci#!kiego wysi&ku fizycznego lub w

warunkach

szczególnej uci"!liwo%ci.
Na stan higieny pracy w zak&adach górniczych decyduj"cy wp&yw maj" oczywi%cie
zagro!enia naturalne, nierozerwalnie
kszta&tuj"

równie!

zagro!enia

zwi"zane z, istot" górnictwa, ale stan ten

niebezpiecznymi

i

szkodliwymi

czynnikami,

wynikaj"ce z zastosowanej technologii pozyskiwania kopalin.
Podstawowymi elementami przeprowadzanej obecnie reformy
kamiennego s" poza
zatrudnienia,

górnictwa w#gla

restrukturyzacj" finansow", równie! restrukturyzacja

upraszczanie

modelu

zak&adów

górniczych

koncentracji wydobycia. Szczególnie te dwa ostatnie elementy
zmiany w kszta&towaniu si# zagro!e$

oraz

zwi#kszanie

mog" generowa)

niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami

w %rodowisku pracy zak&adów górniczych a to z kolei mo!e wp&ywa) na zmiany
w kszta&towaniu si# stanu bezpiecze$stwa i higieny pracy w górnictwie.
5.2 Czynniki szkodliwe w +rodowisku pracy
Górnictwo jest w Polsce bran!" o najwi#kszej szkodliwo%ci %rodowiska pracy.
Szkodliwo%ci wyst#puj"ce w górnictwie maj" wyj"tkowo agresywny charakter, s"
powszechne a cz#sto dzia&aj" równocze%nie. Wi#kszo%) zatrudnionych w górnictwie
pracuje w warunkach zagro!enia.
W zale!no%ci od charakteru dzia&ania, niebezpieczne i szkodliwe czynniki
%rodowiska pracy wyst#puj"ce w górnictwie dzieli si# na nast#puj"ce grupy:
1. fizyczne
2. chemiczne
3. biologiczne
4. psychofizyczne.
5.2.1 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne wyst'puj&ce w górnictwie
Najwa!niejsze czynniki fizyczne stanowi"ce zagro!enie %rodowiska pracy zak&adów
górniczych to:
!"zapylenie
#" ha&as
#" radiacja

88

#" wibracja
#" warunki mikroklimatu
#" o%wietlenie
Zapylenie
Wyniki pomiarów zapylenia powietrza kopalnianego przeprowadzonych w 2003 roku
w wyrobiskach podziemnych wykaza&y, !e poziom tego zagro!enia w wyrobiskach
%cianowych dr"!onych kombajnami utrzymuje si# na sta&ym, stosunkowo wysokim
poziomie. Pomimo systematycznego unowocze%niania technicznych %rodków
profilaktycznych (ponad 70% kombajnów %cianowych wyposa!onych jest w instalacje
zraszaj"ce wewn#trzne i zewn#trzne, a 90% kombajnów chodnikowych w zraszanie
wewn#trzne) skuteczno%) tych instalacji w wytr"caniu py&u z powietrza nie jest
wystarczaj"ca. Ma&" skuteczno%) tych urz"dze$ dodatkowo pogarsza brak odr#bnej
sieci

ruroci"gów

technologicznych

s&u!"cych

do

doprowadzania

wody

o odpowiedniej klasie czysto%ci. Zanieczyszczona woda doprowadzana ruroci"gami
p.po!arowymi powoduje ca&kowite lub cz#%ciowe zatkanie wylotów dysz co
w znacz"cy sposób obni!a ich sprawno%). Uzyskanie znacz"cego obni!enia
st#!enia py&ów w powietrzu w wyrobiskach %cianowych przy obecnie stosowanych
rozwi"zaniach technicznych jest raczej w"tpliwe.
W wyrobiskach chodnikowych przewietrzanych wentylacj" odr#bn" mo!liwe jest
zastosowanie wentylacji ss"cej z odpylaczem zabudowanym przy wylocie lutnioci"gu
lub w przodkach wyrobisk przy zastosowaniu kombinowanej. Zastosowanie instalacji
zraszaj"cych wraz z odpylaczami w znacz"cy sposób obni!y&o st#!enie py&ów
w powietrzu oraz ograniczy&o liczb# pracowników nara!onych na ich szkodliwe
oddzia&ywanie.
Wyniki pomiarów wykaza&y, !e nadal najbardziej nara!onymi s" górnicy w#gla
kamiennego zatrudnieni przy urabianiu calizny w#glowej. W 2003 w 41 kopalniach
w#gla kamiennego na dzia&anie py&ów szkodliwych dla zdrowia emitowanych do
atmosfery kopalnianej w czasie procesów urabiania i &adowania %rednio nara!onych
by&o oko&o 8000 górników. W liczbie tej nie uwzgl#dniono stanowisk przy odstawie
urobku w wyrobiskach podziemnych oraz w zak&adach przeróbczych na powierzchni
zak&adów górniczych. Natomiast w zak&adach górniczych eksploatuj"cych rudy
miedzi oraz cynku i o&owiu przy wierceniu oraz &adowaniu i transporcie urobku
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tj. pracach stwarzaj"cych potencjalnie najwi#ksze nara!enie na dzia&anie py&ów
szkodliwych dla zdrowia zatrudnionych by&o oko&o 1800 górników.
W %cianach eksploatacyjnych najbardziej nara!onymi na szkodliwe dzia&anie py&ów
s" stanowiska kombajnistów, operatorów sekcji obudowy i górników zatrudnionych
w górnych wn#kach w wylotowym pr"dzie powietrza. W chodnikach s" to stanowiska
kombajnisty i jego pomocnika.

W pok&adach w#gla obecnie eksploatowanych,

zawarto%) wolnej krystalicznej krzemionki jest powy!ej 2% i nie przekracza 10%.
'redni poziom zapylenia podczas zmiany roboczej w stosunku do NDS na ww.
stanowiskach przedstawia& si# nast#puj"co:
W %cianach.
Kombajni%ci i operatorzy sekcji

- powy!ej 4 do 6 NDS;

górnicy zatrudnieni w górnej wn#ce - powy!ej 5 do 8 NDS;
górnicy zatrudnieni w dolnej wn#ce - od

1 do 2 NDS.

W chodnikach.
Kombajni%ci - powy!ej 4 do 6 NDS;
pomocnicy - powy!ej 5 do 8 NDS.
'redni poziom zapylenia podczas urabiania tj. najbardziej py&otwórczej fazy procesu
produkcyjnego przedstawia& si# nast#puj"co:
W %cianach.
Kombajni%ci i operatorzy sekcji

- powy!ej 8 do 12 NDS;

górnicy zatrudnieni w górnej wn#ce - powy!ej 6 do 11 NDS;
górnicy zatrudnieni w dolnej wn#ce - od 1 do 2 NDS.
W chodnikach.
Kombajni%ci - powy!ej 8 do 14 NDS;
pomocnicy - powy!ej 9 do 15 NDS.
W kopalniach rud metali najbardziej nara!onymi na dzia&anie py&ów szkodliwych dla
zdrowia byli operatorzy maszyn podczas wiercenia i za&adunku urobku. Jednak!e
poziom nara!enia w stosunku do górników w#gla kamiennego by& znacznie mniejszy.
Przy podobnej zawarto%ci wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, st#!enia py&u
rejestrowane podczas zmiany roboczej nie przekracza&y warto%ci 3 NDS a podczas
najbardziej py&otwórczej fazy procesu produkcyjnego 5 NDS.
Warto%ci st#!e$ py&ów w powietrzu zale!" w sposób bezpo%redni od intensywno%ci
procesów produkcyjnych oraz od skuteczno%ci dzia&a$ profilaktycznych. Podstawowe
dzia&ania profilaktyczne w %cianach eksploatacyjnych ukierunkowane s" na
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zmniejszenie ilo%ci py&ów wytwarzanych podczas procesów technologicznych i na
zmniejszenie ich lotno%ci. W przodkach wyrobisk chodnikowych gdzie gabaryty na to
pozwalaj"

niezale!nie

od

instalacji

zraszaj"cych

stosuje

si#

oczyszczanie

zapylonego powietrza odpylaczami. Ostatni" lini" obrony przed szkodliwym
oddzia&ywaniem py&ów jest indywidualna ochrona dróg oddechowych pracowników.
W

kopalniach

w#gla kamiennego pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

najbardziej nara!onych na szkodliwe dzia&anie py&ów wyposa!ani byli w %rodki
ochrony dróg oddechowych klasy P-3.
Ha%as
Od szeregu lat obserwuje si# w górnictwie stan objawiaj"cy si# wci"! bardzo du!"
emisj" ha&asu. Maszyny i urz"dzenia posiadaj" coraz wi#ksz" moc, pracuj"
w wi#kszo%ci na zasadzie ruchu obrotowego a stosowane obecnie technologie
urabiania, &adowania i transportu urobku stanowi" (ród&a nadmiernego ha&asu
powoduj"c znaczne zagro!enie akustyczne w %rodowisku pracy.
W górnictwie podziemnym takie procesy technologiczne jak urabianie, odstawa
urobku, przewietrzanie czy wzbogacanie kopalin stanowi" (ród&a zagro!enia
ha&asem. G&ównymi (ród&ami ha&asu s" wentylatory g&ównego przewietrzania, pompy
g&ównego odwadniania , maszyny urabiaj"ce, urz"dzenia odstawcze i wentylatory.
Ha&as jest najcz#%ciej wyst#puj"cym czynnikiem szkodliwym w wiertnictwie,
górnictwie naftowym i gazu ziemnego. +ród&em ha&asu wyst#puj"cego w czasie
eksploatacji urz"dze$ wiertniczych s" agregaty pr"dotwórcze, pompy p&uczkowe, sita
wibracyjne, mieszalniki p&uczki, stó& wiertniczy itp. Niektóre urz"dzenia a zw&aszcza
agregaty pr"dotwórcze s" (ród&ami ha&asu o du!ym nat#!eniu. Ha&as ten zw&aszcza
w terenach wymagaj"cych szczególnej ochrony
w %rodowisku

przyrodniczym,

w

przypadku

mo!e powodowa) zak&ócenia
terenów

rolnych,

na

których

zlokalizowana jest wi#kszo%) wierce$ nie istnieje wi#ksza uci"!liwo%) dla
%rodowiska. Natomiast jest uci"!liwy i stanowi zagro!enie dla pracowników gdy!
ha&as ten emitowany jest ca&odobowo co ma szczególne znaczenie w przypadku
bliskiej lokalizacji zaplecza socjalno-administracyjnego.
Uszkodzenia s&uchu wywo&ane ha&asem powoduj" chorob# zawodow" o nazwie
zawodowe uszkodzenie s&uchu, ponadto pracownicy nara!eni na silny ha&as cz#%ciej
zapadaj" na schorzenia uk&adu kr"!enia i dróg oddechowych i uk&adu trawiennego.
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Uszkodzenia s&uchu wywo&ane ha&asem stanowi" wi#c powa!ny problem medyczny
i spo&eczny. Zbyt cz#sto pracownicy nara!eni s" na zbyt du!y poziom ekspozycji na
ha&as co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia s&uchu i odchodzenia
pracowników na renty inwalidzkie.
Skal# problemu okre%la fakt !e w latach 1999-2003 u 1945 pracowników lub by&ych
pracowników górnictwa stwierdzono zawodowe uszkodzenie s&uchu.
W celu ograniczenia nara!enia pracowników na ha&as stosuje si# techniczne
i administracyjno-organizacyjne %rodki takie jak:
!" eliminacja (ród&a ha&asu lub zmniejszenie nat#!enia ha&asu;
!" ograniczenie rozprzestrzeniania si# ha&asu;
!" zmniejszanie czasu ekspozycji na ha&as;
!" stosowanie ochron indywidualnych .
Powsta&y równie! specjalne programy kompleksowego zapobiegania uszkodzeniom
s&uchu sukcesywnie wdra!ane g&ównie w górnictwie w#gla kamiennego.
Radiacja
Kontrola nara!enia górników na promieniowanie jonizuj"ce prowadzona jest
systematycznie przez s&u!by kopalniane. W wyrobiskach podziemnych zak&adów
górniczych pobierane s" próbki dla okre%lenia wielko%ci poszczególnych wska(ników
nara!enia, które nast#pnie s" poddawane odpowiednim badaniom przez Laboratoria
Radiometrii G&ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny
Pracy w -odzi.
Kontroli podlegaj" warto%ci nast#puj"cych wska(niki zagro!enia:
- st#!enia energii potencjalnej alfa krótko!yciowych produktów rozpadu radonu,
- moc dawki promieniowania gamma,
- st#!enia izotopów radu w wodach,
- aktywno%) w&a%ciwa izotopów radu w osadach.
Najwi#ksza liczba zatrudnionych pod ziemi" podlega oddzia&ywaniu energii
potencjalnej alfa krótko!yciowych produktów rozpadu radonu. Kontrol# warto%ci
wska(nika tego nara!enia przeprowadza si# poprzez pomiary dawek indywidualnych
za pomoc" dawkomierzy nahe&mowych noszonych przez wybrane reprezentatywne
grupy górników w cyklach miesi#cznych oraz poprzez pomiary %rodowiskowe na
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stanowiskach pracy za pomoc" radiometrów oraz przystawek alfa mocowanych na
py&omierzach.
W 2003 roku w ca&ym górnictwie podziemnym wykonano 7638 pomiarów st#!enia
energii potencjalnej alfa krótko!yciowych

produktów rozpadu radonu, z tego

w kopalniach w#gla kamiennego 3745 pomiarów.
Liczba górników nara!onych na promieniowanie gamma lub na przenikniecie do
organizmu drog" pokarmowa lub oddechow" izotopów radu jest nieporównywalnie
mniejsza w stosunku do górników nara!onych na promieniowanie alfa . W 2003 roku
wykonano w ca&ym górnictwie 1936 pomiarów %rodowiskowych promieniowania
gamma, z tego 855 w kopalniach w#gla kamiennego. Ponadto w kopalniach
surowców

mineralnych

wykonano

168

pomiarów

dawek

indywidualnych

promieniowania gamma.
W 2003r. wykonano 855 analiz radiochemicznych wód do&owych i odprowadzanych
na powierzchni# do %rodowiska

oraz 495 analiz spektrometrycznych osadów

wytr"conych z tych wód. Na 41 kopalnie w#gla kamiennego tylko w 3 stwierdzono
wyst#powanie

wyrobisk,

najni!szym poziomie

w

których

wyst#powa&o

zagro!enie

radiacyjne

na

tj. klasy B. Nie stwierdzono wyst#powania wyrobisk

zaliczonych do wy!szej klasy zagro!enia.
W kopalniach rud metali nie!elaznych, surowców chemicznych i mineralnych
stwierdzono wyst#powanie 34 wyrobisk zaliczonych do klasy A zagro!enia
radiacyjnego. Wyniki pomiarów wskazuj", !e we wszystkich podziemnych zak&adach
górniczych oko&o 99% zatrudnionych górników otrzyma&o dawki poni!ej 1 mSv / rok ,
a tylko 1 % jest w klasie B tj. w granicach od 1 do 6 mSv .
Urz#dy górnicze wprowadzi&y sta&" kontrol# zagro!enia radiacyjnego powodowanego
naturalnymi substancjami promieniotwórczymi w podziemnych zak&adach górniczych
w ramach inspekcji problemowych. W trakcie tych inspekcji przeprowadzono
24 pomiary energii potencjalnej alfa w pr"dach wylotowych powietrza ze %cian
eksploatacyjnych. Uzyskane w trakcie pomiarów wyniki nie odbiega&y od wyników
pomiarów prowadzonych przez s&u!by kopalniane.
Wibracja
Du!a liczba maszyn, urz"dze$ i pojazdów stosowanych w górnictwie podziemnym
i powierzchniowym

wykazuje

przekroczenia

dopuszczalnych

wielko%ci

drga$

o oddzia&ywaniu miejscowym. Dotyczy to wiertarek udarowo-obrotowych, m&otków
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pneumatycznych, maszyn samojezdnych, wozów wiertniczych, przesiewaczy,
zsypów, lokomotyw do&owych i powierzchniowych, szlifierek itp.
W wyniku d&ugotrwa&ego oddzia&ywania drga$ mechanicznych wnikaj"cych do
organizmu dochodzi u ludzi do nieodwracalnych zmian w ró!nych narz"dach
i uk&adach. Wyst"pienie zespo&u tych zmian oraz udokumentowana ekspozycja na
dzia&anie drga$ przekraczaj"cych warto%ci dopuszczalne dla organizmu, stanowi
podstaw# rozpoznania choroby zawodowej zwanej zespo&em wibracyjnym.
Nie do ko$ca s"

poznane objawy szkodliwego dzia&ania wibracji na sfer#

psychiczn". Wibracja m#czy, zmniejsza zdolno%) koncentracji, a poniewa! jest
po&"czona przewa!nie z nadmiernym ha&asem utrudnia spostrzegawczo%) i wr#cz
uniemo!liwia skupienia uwagi.
Profilaktyka stosowana w górnictwie polega g&ównie na

zmniejszaniu propagacji

drga$ poprzez instalowanie, tam gdzie jest to mo!liwe, podestów i siedzisk
antywibracyjnych oraz t&umików drga$. W przypadkach gdy nie udaje si# uzyska)
dopuszczalnych warto%ci drga$ mechanicznych wtedy na zagro!onych stanowiskach
stosuje si# rotacj# pracowników a tak!e skracanie czasu pracy celem ograniczania
dziennej lub tygodniowej dawki oddzia&ywania tego nara!enia.
Wprawdzie zagro!enie to obejmuje nie ca&e

2% ogó&u pracowników, jednak!e

nale!y podkre%li), !e zmiany chorobowe w postaci zaawansowanej choroby
wibracyjnej s" nieodwracalne a leczenie sprowadza si# g&ównie do rehabilitacji
sanatoryjnej.
Z tych wzgl#dów stosuje si# wszystkie metody ograniczania ekspozycji pracowników
na wibracj#. W przypadkach gdy nie udaje si# uzyska) dopuszczalnych warto%ci
drga$ mechanicznych na stanowisku pracy, stosuje si# rotacje pracowników lub
skracanie czasu pracy.
W najbli!szych latach mo!na oczekiwa) pewnego wzrostu wyst#powania tego
zagro!enia w górnictwie w zwi"zku z upowszechnianiem tzw. urz"dze$ ma&ej
mechanizacji.
Warunki klimatyczne
Zagro!enie klimatyczne wyst#puje g&ównie w podziemnych zak&adach górniczych, ze
szczególn" intensywno%ci" w kopalniach g&#bokich w#gla kamiennego i rud miedzi.
Podwy!szone parametry klimatyczne w miejscach pracy spowodowane jest g&ównie
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prowadzeniem robót górniczych w górotworze charakteryzuj"cym si# wysok"
temperatur" pierwotn" ska& przy du!ej wilgotno%ci powietrza.
Do czynników zwi#kszaj"cych zagro!enie klimatyczne zaliczy) nale!y:
-

wyczerpywanie si# z&ó! p&ytko zalegaj"cych,

-

schodzenie z eksploatacj" na ni!sze poziomy,

-

koncentracja wydobycia,

-

instalowanie maszyn urabiaj"cych

i urz"dze$ odstawczych du!ych mocy,

(wzrost ilo%ci ciep&a dop&ywaj"cego do %rodowiska pracy),
-

du!" wilgotno%) powietrza.

Oko&o 50% wydobycia kopal$ w#gla kamiennego a 40% wydobycia w kopalniach
rud miedzi pochodzi z rejonów w których wyst#puje zagro!enie klimatyczne.
W 2003 roku w 24 zak&adach górniczych ze wzgl#du na przekroczon" temperatur#
powietrza suchego powy!ej 280 C lub gdy intensywno%) ch&odzenia by&a ni!sza od
11 katastopni wilgotnych prowadzono roboty górnicze w wyrobiskach w skróconym
czasie pracy.
Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej zagro!onych kopalniach polega na
stosowaniu lokalnych urz"dze$ ch&odniczych i wdra!aniu w zak&adach górniczych
centralnej klimatyzacji. W szerszym zakresie stosuje si#
wyrobisk

szczególnie

tych,

którymi

doprowadzane

równie! termoizolacj#

jest

%wie!e

powietrze.

W kopalniach rud miedzi dodatkowo, powszechnie stosuje si# kabiny klimatyczne.
O+wietlenie
O%wietlenie wp&ywa w sposób zasadniczy na szybko%) reakcji, prawid&owo%) oceny
sytuacji, rozpoznawanie zagro!e$, mo!liwo%) komunikacji, zm#czenie i komfort
pracy, a ponadto wzrok

jest podstawowym zmys&em obronnym umo!liwiaj"cym

odbiór bod(ców zewn#trznych. Widzenie jest procesem fizyczno-fizjologicznym gdy!
poza sfer" poznawczo-informacyjn" wywiera du!y wp&yw na psychik# cz&owieka
powoduj"c okre%lone jego reakcje i zachowanie
Na stanowiskach pracy powinno si# zapewni) o%wietlenie, najlepiej naturalne, chyba
!e jest to niemo!liwe, jak to ma cz#sto miejsce w górnictwie lub niewskazane
z uwagi na stosowan" technologi#.
Zapewnienie w&a%ciwego o%wietlenia wi"!e si# doborem

odpowiedniego sprz#tu

o%wietleniowego a zw&aszcza opraw i zrealizowane przy u!yciu najmniejszej liczby
lamp. B#dzie wówczas najta$sze i najmniej uci"!liwe w utrzymaniu. Pomimo, ze nie
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obserwuje si# niebezpiecznych zdarze$ chorób zawodowych których bezpo%redni"
przyczyn" by&o niedostateczne o%wietlenie miejsc pracy, wydaje si# !e wp&yw
o%wietlenia na zachowania ludzkie oraz na wypadkowo%) jest oczywisty.
W&a%ciwe o%wietlenie miejsca pracy to nie tylko zwi#kszenie bezpiecze$stwa ale
równie! polepszenie komfortu i wydajno%ci pracy.
5.2.2 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki chemiczne
Coraz wi#cej jest ró!nych substancji chemicznych wykorzystywanych w górnictwie
podczas w ró!norodnych procesach produkcyjnych. Niektóre z nich mog"
powodowa) szkodliwe efekty dla !ycia i zdrowia. Substancje chemiczne mog"
wyst#powa) w postaci gazów, par, aerozoli, cieczy lub cia& sta&ych. Ich toksyczne
dzia&anie mo!e zachodzi) przez drogi oddechowe, skór# lub przewód pokarmowy
a objawia) si# w ró!ny sposób np. podra!nienie, uczulenie, upo%ledzenie ostro%ci
wzroku, zawroty i ból g&owy, niepewno%) dzia&ania uk&adowe na uk&ad nerwowy itp.
Tlenek w#gla wyst#puj"cy w czasie robót strzelniczych czy siarkowodór spotykany
w kopalniach to gazy wyj"tkowo truj"ce. Szkodliwy wp&yw na zdrowie pracowników
i stan %rodowiska naturalnego maj" nie tylko materia&y, kopaliny i odpady zwi"zane
dzia&alno%ci" górnicz" ale równie! odpady obce (g&ównie odpady energetyczne)
zagospodarowane w podziemiach kopal$ a tak!e gospodarka wodno-%ciekowa
zak&adów górniczych. W zak&adach górniczych wykorzystywane s" odpady obce,
pochodz"ce spoza górnictwa. S"

to g&ównie odpady energetyczne stosowane

przede wszystkim w górnictwie w#gla kamiennego.
5.2.3 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki biologiczne
Biologiczne czynniki %rodowiska pracy to mikro i makroorganizmy oraz substancje
wytwarzane przez te organizmy które wywieraj" szkodliwy wp&yw na organizm ludzki
a w %rodowisku pracy i mog" by) przyczyn" chorób pochodzenia zawodowego.
Rozprzestrzenianie tego zagro!enia mo!e si# odbywa) droga powietrzn" jako
aerozol py&owy lub kropelkowy poprzez

oskrzela i p#cherzyki p&ucne, przez

spojówk#, owady, nab&onek nosowo-gard&owy oraz przez skór#.
5.2.4 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki psychofizyczne
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Na zagro!enia psychofizyczne sk&adaj" si# obci"!enia fizyczne

oraz obci"!enia

nerwowo-psychiczne zwi"zane z uczestnictwem w procesie pracy. Obci"!enia
fizyczne wynikaj" g&ównie z przeci"!e$ statycznych i dynamicznych wywo&anych
przez wymuszone, szkodliwe pozycje cia&a podczas pracy.
Obci"!enia psychofizyczne

wyst#puj" zawsze w %rodowisku pracy

stanowi"c

równie! pewne zagro!enie z uwagi na bardzo du!e zró!nicowanie osobnicze
w reakcji na zagro!enia psychofizyczne. Obecnie do normalnych

czynników

nerwowo-psychicznych wyst#puj"cych zawsze w %rodowisku pracy przyby&o
zagro!enie o charakterze obci"!enia emocjonalnego, wynikaj"ce z oddzia&ywania
procesów restrukturyzacji górnictwa na %wiadomo%) pracowników. To nowe
zagro!enie obserwowa) mo!na

nie tylko w likwidowanych, lecz równie! czynnych

zak&adach górniczych.
Jego oddzia&ywanie objawia si# w szczególno%ci:
!" brakiem zainteresowania dla podnoszenia kwalifikacji,
!" zaniechaniem doskonalenia technologii i organizacji pracy,
!" wykonywaniem robót i czynno%ci w warunkach nietolerowanego ryzyka,
!" odchodzeniem od pracy w górnictwie w krótkim stosunkowo okresie,
do%wiadczonych kadr pracowników.
Mo!na przewidywa) !e w najbli!szym czasie

zagro!enia

psychofizyczne ze

szczególnym nasileniem obci"!e$ emocjonalnych zwi"zanych z procesami reformy
górnictwa, b#d" wzrasta).
5.3 Choroby zawodowe
Nara!enie zawodowe pracowników na czynniki %rodowiska pracy jest intuicyjnie
rozumiane jako prawdopodobie$stwo nabycia przez konkretnego pracownika
choroby

zawodowej

spowodowanej

szkodliwym

oddzia&ywaniem

czynników

fizycznych, chemicznych, biologicznych lub psychofizycznych w %rodowisku pracy.
Za chorob# zawodow" uwa!a si# chorob# okre%lon" w wykazie chorób zawodowych,
o którym mowa w art. 237 §1 pkt 2 Kodeksu pracy, je!eli zosta&a spowodowana
dzia&aniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wyst#puj"cych w %rodowisku pracy
lub sposobem wykonywania pracy.
Przedstawione w Tabeli 1 dane odzwierciedlaj" rozmiar problemu zapadalno%ci na
choroby zawodowe w Polsce na przestrzeni ostatnich pi#ciu lat.
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Tabela 1. LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW CHORÓB
ZAWODOWYCH W POLSCE

Liczba przypadków chorób

1999

2000

2001

2002

2003

9982

7339

6007

4915

4365

98,0

73,9

63,2

53,6

46,6

zawodowych
Liczba przypadków chorób
zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych

W 2003 roku stwierdzono w Polsce 4365 przypadków chorób zawodowych w%ród
pracowników gospodarki narodowej a wspó&czynnik zachorowalno%ci na 100 tys.
zatrudnionych wyniós& 46,6.
W górnictwie stwierdzono w 2003 roku 774 przypadków chorób zawodowych co
stanowi 18 % wszystkich chorób zawodowych w Polsce.
Wspó&czynnik zachorowalno%ci na 100 tys. zatrudnionych wyniós& 372,5 i jest oko&o
osiem razy wi#kszy ni! w ca&ej gospodarce narodowej.
Nieco inna jest te! w górnictwie struktura zachorowa$ gdy! przewa!aj" pylice p&uc
oraz uszkodzenia s&uchu wywo&ane dzia&aniem ha&asu, stanowi"c razem oko&o 90%
wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w górnictwie.
Przyjmuj"c oko&o 10 letni okres ujawniania si# choroby zawodowej, sytuacja obecna
obrazuje stan nara!enia jaki mia& miejsce w ko$cu lat 1980-tych a obecnie
realizowane dzia&ania profilaktyczne b#d" dopiero widoczne po roku 2010.
Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi w dziedzinie patologii zawodowej za choroby
zawodowe mog" by) uznane tylko takie choroby, które w
epidemiologicznego

w

%rodowisku

pracy,

bezspornie

wyniku dochodzenia
lub

prawdopodobie$stwem zosta&y spowodowane przez warunki pracy.

z

wysokim
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Wieloletnie obserwacje wskazuj" !e nara!enie zawodowe czyli ryzyko nabycia
choroby zawodowej w %rodowisku pracy zale!y przede wszystkim od takich
czynników jak:
#" st#!enie czynnika szkodliwego,
#" czas nara!enia,
#" cechy osobnicze sk&adaj"ce si# na indywidualn" odporno%) organizmu.
Kszta&towanie si# zachorowalno%ci zawodowej w górnictwie na przestrzeni ostatnich
lat przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2. LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW CHORÓB
ZAWODOWYCH W GÓRNICTWIE

Liczba przypadków

1999

2000

2001

2002

2003

1470

1031

860

751

774

496,4

403,0

387,3

348,5

372,5

chorób zawodowych
Liczba przypadków
chorób zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych

Przedstawione w Tabeli 2 dane przedstawiaj" rozmiar zjawiska zapadalno%ci na
choroby zawodowe w górnictwie na przestrzeni ostatnich pi#ciu lat. W latach 1997 
1998 stwierdzano rocznie oko&o 2000 chorób zawodowych, z wyra(nie zauwa!aln"
tendencj" wzrostow" jednak od 1999 roku notuje si# pewien spadek liczby
stwierdzanych przypadków chorób zawodowych w górnictwie .

Struktur# zapadalno%ci na choroby zawodowe w górnictwie w zale!no%ci od
jednostek chorobowych przedstawiono w Tabeli 3.
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Tabela 3. STRUKTURA ZAPADALNO!CI NA CHOROBY
ZAWODOWE W GÓRNICTWIE
1999

2000

2001

2002

2003

Pylice p%uc

573

467

458

414

495

Zaw. uszkodzenie s%uchu

775

468

291

217

194

Zespó% wibracyjny

31

36

49

69

38

Przewlek%e zap. oskrzeli

16

14

22

10

9

Inne choroby zawodowe

75

46

40

41

38

RAZEM

1470

1031

860

751

774

Z Tabeli 3 wynika !e:
#" razem w górnictwie stwierdzono w 2003 roku 774 przypadków chorób
zawodowych,
#"

struktura zachorowalno%ci na poszczególne jednostki chorobowe stwierdzone
w 2003 roku jest nast#puj"ca:
#" pylice p&uc (495  64%),
#" zawodowe uszkodzenie s&uchu (194 25%),
#" zespó& wibracyjny (38  5%),
#" przewlek&e zapalenie oskrzeli (9  1%),
#" inne choroby zawodowe (38  5%) .

#" pierwsze dwie jednostki chorobowe (zawodowe uszkodzenie s&uchu oraz pylice
p&uc) obejmuj" oko&o 90% wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych
w górnictwie,

100

#" pylice

p&uc

wci"!

stanowi"

powa!ny

problem

medyczny

i

spo&eczny

a stwierdzanie corocznie ponad 400 przypadków zachorowa$ jest w najwy!szym
stopniu niepokoj"ce,
#" w 2003 r. nast"pi& dalszy spadek zachorowalno%ci w stosunku do lat ubieg&ych
w ilo%ci stwierdzonych zawodowych uszkodze$ s&uchu,
#" utrzymuje si# w kolejnym roku podobny stan zachorowalno%ci zawodowej
w zespole wibracyjnym.
Zachorowalno%) zawodowa w górnictwie jest powa!nym problemem higienicznym
i spo&ecznym. Jej przyczyna nie tkwi w braku wiedzy o chorobach zawodowych ale
wynika w du!ej mierze ze specyfiki %rodowiska pracy w górnictwie a tak!e jest
nast#pstwem

niew&a%ciwie prowadzonej i nieefektywnej profilaktyki chorób

zawodowych. Specyfika górniczego %rodowiska pracy zawsze b#dzie mocno
ogranicza) uzyskanie ca&kowicie bezpiecznych warunków pracy ale równocze%nie
czynnikiem utrudniaj"cym walk# z zachorowalno%ci" zawodow" jest ci"gle jeszcze
zbyt ma&a sprawno%) poszczególnych ogniw s&u!b medycyny pracy.

ZAPADALNO!, NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*
* Dane wed!ug Instytutu Medycyny Pracy.

GÓRNICTWO W#GLA
Pylice p&uc
Trwa&y ubytek s&uchu
Zespó& wibracyjny
Przewlek&e zapalenie oskrzeli
Inne choroby zawodowe

1999
530
740
27
8
59
1364

2000
439
440
28
12
39
958

2001
442
262
43
19
37
803

2002
393
197
65
8
32
695

2003
481
173
37
9
33
733

2002
14
11
1
4
30

2003
8
7
3
18

RAZEM

GÓRNICTWO RUD METALI
Pylice p&uc
Trwa&y ubytek s&uchu
Zespó& wibracyjny
Przewlek&e zapalenie oskrzeli
Inne choroby zawodowe
RAZEM

1999
28
20
1
1
3
53

2000
18
10
2
1
31

2001
8
17
2
2
29

WYDOBYCIE ROPY I GAZU
Pylice p&uc
Trwa&y ubytek s&uchu
Zespó& wibracyjny

1999

2000

2001

2002

2003

5
1

2
1

-

1
1

3
-
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Przewlek&e zapalenie oskrzeli
Inne choroby zawodowe
RAZEM

1
7

-

2
4

3

2001
8
12
4
2
2
28

2002
7
8
2
2
3
22

2003
6
11
1
2
20

2002
414
217
69
10
41
751

2003
495
194
38
9
38
774

1
4

POZOSTA"E GÓRNICTWO
1999
15
10
2
7
12
46

Pylice p&uc
Trwa&y ubytek s&uchu
Zespó& wibracyjny
Przewlek&e zapalenie oskrzeli
Inne choroby zawodowe
RAZEM

2000
10
16
5
2
5
38

OGÓ"EM GÓRNICTWO
1999
573
775
31
16
75
1470

Pylice p%uc
Trwa%y ubytek s%uchu
Zespó% wibracyjny
Przewlek%e zap. oskrzeli
Inne choroby zawodowe
RAZEM

2000
467
468
36
14
46
1031

2001
458
291
49
21
41
860

5.4 Zgony naturalne
G&ówn" przyczyn" zgonów naturalnych w górnictwie jest nag&e zatrzymanie kr"!enia
czyli gwa&towne przerwanie obiegu krwi w uk&adzie naczyniowym. Stan ten
najcz#%ciej

spowodowany

jest

chorob"

wie$cow"

zwan"

równie!

chorob"

niedokrwienn" serca, która jest obecnie najcz#stsz" przyczyn" zgonów i inwalidztwa
we wszystkich spo&ecze$stwach krajów uprzemys&owionych.
Wp&yw na wyst#powanie zgonów naturalnych ma niew"tpliwie styl !ycia, sposób
od!ywiania, sytuacje stresowe, palenie tytoniu, picie alkoholu itp. Nie mo!na
wykluczy), !e toksyczne czynniki %rodowiska maj" wp&yw na przebieg niektórych
procesów metabolicznych, powoduj"cych przestrojenie systemu immunologicznego
organizmu, doprowadzaj"c do szybszego zu!ycia tkanek i narz"dów. Okre%lenie
czynników powoduj"cych skrócenie !ycia i zgon w wieku %rednim jest niezwykle
trudne i przewa!nie nie daje si# znale() zwi"zku przyczynowo-skutkowego.
W latach 1994-2003 zarejestrowano w górnictwie 178 zgonów naturalnych.
Liczb# zgonów naturalnych w górnictwie na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono
na wykresie.
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LICZBA ZGONÓW NATURALNYCH W GÓRNICTWIE
OGÓ"EM w tym:

35
30

25

29
26

24
22

25

20

19

20

25
19
1413

14

15

Kopalnie W'gla
Kamiennego

11

10

9

11
8

9

1211

6

5
0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Z przedstawionych danych wynika tak!e, !e w

2000

liczbie

2001

2002

2003

zgonów naturalnych

w górnictwie znaczny udzia& ma górnictwo w#gla kamiennego (w 2003 r 92%).
Analiza przyczyn zgonów naturalnych wykaza&a, !e g&ówn" przyczyn" zgonów
naturalnych jest

zawa& mi#%nia sercowego i zatrzymanie akcji serca. Przyczyna ta

stanowi oko%o 95% wszystkich zgonów naturalnych.
Analiza grup wiekowych pracowników u których stwierdzono zgon naturalny
wykaza&a !e w grupie 41-50 lat wyst#puje najwi#ksza umieralno%) w%ród
pracowników górnictwa. Problem ten dotyka po%rednio równie! kilku do%) istotnych
elementów dzia&alno%ci s&u!b medycyny pracy takich jak; udzielanie pierwszej
pomocy,

sprawno%ci bada$ okresowych oraz skuteczno%ci szeroko poj#tej

profilaktyki medycznej w miejscu pracy.
Porównanie danych z lat 1994-2003 wskazuje jednak na spadek ogólnej liczby
zgonów naturalnych w

górnictwie. Obserwowany spadek wskazuje na sta&e

polepszanie funkcjonowania systemu zapewnienia pracownikom opieki medycznej
oraz zwi#kszenie skuteczno%ci sprawowanego w tym zakresie nadzoru górniczego.
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6.

G"ÓWNE

DZIA"ANIA

BEZPIECZE)STWA

I

DLA

HIGIENY

PODNIESIENIA

PRACY

W

STANU

GÓRNICTWIE,

BEZPIECZE)STWA POWSZECHNEGO I OCHRONY !RODOWISKA
Jednym z g&ównych dzia&a$ dla utrzymania odpowiedniego stanu bezpiecze$stwa
i higieny pracy w zak&adach górniczych w 2003 roku by&o mi#dzy innymi
prowadzenie przez organy nadzoru górniczego inspekcji w zak&adach górniczych
oraz bie!"cych i okresowych ocen stanu bezpiecze$stwa w oparciu o:
-

analiz# przyczyn i okoliczno%ci zaistnia&ych wypadków i zdarze$,

-

stwierdzone w czasie inspekcji nieprawid&owo%ci i zaniedbania,

-

analiz#

przyczyn

zatrzymanych

robót

górniczych,

maszyn

i

urz"dze$

z uwzgl#dnieniem zagadnie$ technicznych i organizacji pracy.
Wykorzystuj"c wnioski z bada$ przyczyn i okoliczno%ci zaistnia&ych wypadków
i zdarze$ oraz wniosków Komisji powo&anych przez Prezesa dla zbadania przyczyn
i okoliczno%ci

ich

zaistnienia,

skierowane

zosta&y

stosowane

polecenia

do

przedsi#biorców, jednostek ratownictwa górniczego oraz zaplecza naukowo badawczego. Ponadto opracowano propozycje nowelizacji przepisów do ustawy
Prawo geologiczne i górnicze i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Polecenia w odniesieniu do kopal$ prowadz"cych eksploatacj# pok&adów w#gla
kamiennego w warunkach wspó&wyst#puj"cych zagro!e$: metanowego, po!arowego
i t"paniami dotyczy&y:
1) przy prowadzeniu eksploatacji w pok&adach silnie metanowych:
-

prowadzenia szczegó&owej analizy dotycz"cej prawid&owego przewietrzania
rejonu, metod zwalczania zagro!enia metanowego, po!arowego i t"paniami oraz
innych wspó&wyst#puj"cych zagro!e$,,

-

w przypadku prowadzenia eksploatacji %cianami przewietrzanymi niezale!nie,
oddzielonymi

obszarem

zrobów

i

z

zastosowaniem

p&otu

w#glowego

maksymalnego ograniczenia migracji powietrza przez p&ot i zroby,
-

posiadania

aktualnych

schematów

przestrzennych

rejonowych

sieci

wentylacyjnych z potencja&ami aerodynamicznymi, a w przypadku pozostawienia
p&otów w#glowych przy wczesnym wykrywaniu po!arów endogenicznych
wykorzystywania precyzyjnej analizy chromatograficznej gazów zrobowych,
2) przeprowadzenia szkolenia dla osób dozoru oraz kierownictwa kopal$ z zakresu
prowadzenia robót w warunkach wspó&wyst#powania zagro!e$ z uwzgl#dnieniem
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opisów zaistnia&ych zdarze$ w kopalniach Jas-Mos, Rydu&towy, Pniówek,
Budryk, Bielszowice, Brzeszce i So%nica,
3) spowodowania mo!liwo%ci szybkiego zamykania rejonów wentylacyjnych %cian
prowadzonych w warunkach wspó&wyst#powania zagro!e$,
4) w czasie prowadzenia prac profilaktycznych, dokonywania szczegó&owego
rozeznania, czy zgrupowanie dy!uruj"cych ratowników w jednym rejonie kopalni
gwarantuje zabezpieczenie pozosta&ej cz#%ci zak&adu górniczego,
5) dla %cian prowadzonych w pok&adach zaliczonych do trzeciej i czwartej kategorii
zagro!enia metanowego wprowadzenia w projektach technicznych wymogu:
-

mo!liwo%ci zmiany systemu wentylacji rejonu %ciany (%cian), w przypadku gdy
monitoring po!arowy wyka!e wyst"pienie zagro!enia,

-

stosowania

rozwi"za$

zapewniaj"cych

szybkie

izolowanie

rejonów

wentylacyjnych w przypadku wzrostu zagro!enia po!arowego,
-

dokonania modernizacji systemu dyspozytorskiego polegaj"cego na wymianie
systemu CMC-1/2 na nowsze rozwi"zania,

-

wprowadzenia jednolitego systemu w zakresie metanometrii ci"g&ej w KWK
So%nica.

W odniesieniu do jednostek ratownictwa górnictwa podziemnego polecenia te
dotyczy&y:
-

w metodzie oceny zagro!enia wybuchowego gazów po!arowych opracowanych
przez CSRG w Bytomiu wprowadzenia obowi"zku oznaczania czasu pobierania
próby gazowej do analizy,

-

przeprowadzenia szkolenia osób kierownictwa kopal$ posiadaj"cych uprawnienia
kierowników akcji, wykorzystuj"c do%wiadczenia z prowadzonych w ostatnim
okresie akcji ratowniczych.

W odniesieniu do zaplecza naukowo  badawczego polecenia te dotyczy&y:
-

wykonania analizy zakresu i warunków stosowania pomocniczych urz"dze$
wentylacyjnych,

-

opracowania nowej metody oceny zagro!enia po!arowego dla warunków
wspó&wyst#powania zagro!e$,

-

dokonania szczegó&owej analizy stosowanych rozwi"za$ kopalnianych systemów
dyspozytorskich w zakresie zbierania, wizualizacji i archiwizacji danych,

-

w systemach dyspozytorskiego nadzoru zapewnienia rozwi"zania, które bez
przerywania pracy systemu umo!liwi kopi# systemu baz danych z aktualn"
konfiguracj" oraz zapewni ich odtworzenie w pe&nej konfiguracji,
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-

z uwagi na wzrost zagro!enia metanowego w wyrobiskach %cianowych
w kopalniach w#gla kamiennego podj#cia bada$ maj"cych na celu zwi#kszenie
dok&adno%ci metod prognozy tego zagro!enia oraz opracowania bardziej
efektywnych metod odmetanowania górotworu.

Ponadto w odniesieniu do ustale$ komisji dla zbadania przyczyn i okoliczno%ci
po!aru ruchomego sk&adu materia&ów wybuchowych oraz t"pni#cia i zwi"zanych
z nimi wypadków zbiorowych wypadku zaistnia&ych w KHGM Polska Mied( S.A. ZG
Lubin polecono:
-

spowodowa) dokonanie w pozosta&ych zak&adach górniczych przegl"du stanu
technicznego sk&adów typu ST 422 KACPER i wprowadzenie zmian
konstrukcyjnych maj"cych na celu ograniczenie wp&ywu temperatury pochodz"cej
od uk&adu wydechowego na skrzyni# &adunkow", równie! w przypadku
rozszczelnienia tego uk&adu,

-

spowodowa) wprowadzenie w pozosta&ych zak&adach górniczych ujednoliconego
regulaminu ruchu maszyn górniczych, z uwzgl#dnieniem wniosków wynikaj"cych
z ustalonych przez komisj# przyczyn i okoliczno%ci po!aru ruchomego sk&adu
MW,

-

przy wprowadzaniu nowo wyprodukowanych ruchomych sk&adów MW podj")
dzia&ania organizacyjno  techniczne celem stosowania w zak&adach górniczych
ruchomych sk&adów MW tylko budowy modu&owej wyposa!onych w sygnalizacj#,
temperatury w komorach sk&adowych,

-

podj") dzia&ania dla szerszego stosowania MW emulsyjnych wykorzystuj"c do
tego dopuszczone urz"dzenia (systemy), które wytwarzaj" MW dopiero
w otworach strza&owych, eliminuj"c niebezpieczny transport gotowych materia&ów
wybuchowych,

-

podj") dzia&ania zmierzaj"ce do wprowadzenia obowi"zku dla u!ytkowników
ruchomych sk&adów MW zlecenia dokonywania kontroli ich stanu technicznego
przez rzeczoznawc#

z udzia&em producenta. Rzeczoznawca w oparciu

o przeprowadzon" kontrol# wydaje %wiadectwo potwierdzaj"ce mo!liwo%)
bezpiecznego przewozu %rodków strza&owych tym sk&adem MW. Wa!no%)
takiego %wiadectwa nie mo!e przekracza) jednego roku,
-

na podstawie analizy wniosków Komisji zmodyfikowa) metodyki przeprowadzania
bada$ stosowane przez uprawnione jednostki w odniesieniu do oceny sprz#tu
strza&owego zarówno w procedurze dopuszczania do stosowania jak i oceny
zgodno%ci,
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-

na podstawie do%wiadcze$ z eksploatacj" ruchomych sk&adów MW w zak&adach
górniczych KGHM Polska Mied( S.A. podj") prace badawcze zmierzaj"ce
do okre%lenia

optymalnych

pod

wzgl#dem

bezpiecze$stwa

rozwi"za$

technicznych i warunków stosowania ruchomych sk&adów MW,
-

dokona) szczegó&owej analizy i korekty wszystkich projektów eksploatacji pod
k"tem wytwarzania (w toku ich realizacji) niekorzystnych, nieregularnych linii
frontów do zrobów i stref upodatnionych,

-

podj") dzia&ania dla zwi#kszenia skuteczno%ci strzelania prowokuj"cego
górotwór, w oddzia&ach wydobywczych (w przodkach), w rejonach zaburze$
tektonicznych oraz w miejscach zalegania sztywnych i mocnych warstw
stropowych,

-

w rejonach szczególnie zagro!onych t"paniami Kierownicy Ruchu Zak&adu
Górniczego powinni zapewni) rytmiczno%) prowadzenia robót eksploatacyjnych
i ograniczenie przestojów zwi"zanych z odtwarzaniem frontu wybierkowego
nawet kosztem pozostawienia cz#%ci z&o!a,

-

opracowa) zasady koordynacji robót górniczych w rejonach przyleg&ych do
obszaru zaburze$ tektonicznych s"siaduj"cych kopal$ przy uwzgl#dnieniu
warunku wstrzymywania robót strza&owych we wszystkich zak&adach górniczych
w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych po t"pni#ciach lub zawa&ach,

-

zweryfikowa) zasady wykonywania i doboru obudowy kotwowej, w zakresie
uwzgl#dniaj"cym prognozowan" wielko%) zagro!enia sejsmicznego, w&asno%ci
geomechaniczne ska& zarówno wytrzyma&o%ciowe jak i odkszta&ceniowe oraz
zastosowania odpowiednich rodzajów kotew dostosowanych do wielko%ci
spodziewanego zagro!enia wstrz"sowego. Okre%li) w nich procedury kontroli
stanu obudowy po t"pni#ciu, odpr#!eniu i wstrz"sie o energii równej lub wi#kszej
ni! 1x106J,

-

w ramach doboru obudowy kotwowej, celem poprawy stateczno%ci stropu
wyrobisk górniczych kontynuowa) prace w nast#puj"cym zakresie:

#" okre%lenia napr#!e$ w górotworze (w tym napr#!e$ poziomych) w ró!nych
warunkach geologiczno-górniczych,
#" okre%lenia modelu budowy blokowej ska& stropowych,
#" weryfikacji sposobu klasyfikowania ska& stropowych pod k"tem wyst#puj"cego
zagro!enia zawa&owego oraz zasad doboru obudowy kotwowej,
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#" okre%lenia wp&ywu likwidacji przestrzeni wybranej z podsadzk" na stateczno%)
stropu

w

aspekcie

lokalnych

warunków

prowadzenia

robót,

mi"!szo%ci

eksploatowanego z&o!a oraz stosowanego materia&u podsadzkowego,
-

podj")

dzia&ania

zmierzaj"ce

do

wyposa!enia

pracowników

do&owych

w urz"dzenia umo!liwiaj"ce szybkie i skuteczne ustalenie miejsca przebywania
zasypanego urobkiem poszkodowanego bez wzgl#du na sprawno%) lampy
górniczej,
-

zmieni) tre%) rozporz"dzenia MG w sprawie bezpiecze$stwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo!arowego
w podziemnych zak&adach górniczych w taki sposób, aby umo!liwi) odst"pienie,
za zgod" w&a%ciwego organu nadzoru górniczego, od eksploatacji resztki z&o!a
z uwagi na skomplikowane warunki geologiczno  górnicze, pod warunkiem
ustalenia przez kierownika ruchu zak&adu górniczego dodatkowych zasad
bezpiecznego prowadzenia robót w zasi#gu oddzia&ywania takiej resztki.

W

ramach dzia&a$

profilaktycznych dla ograniczenia zagro!enia t"paniami

w podziemnych zak&adach górniczych podj#tych zosta&o wiele dzia&a$, w%ród których
wymieni) nale!y:
w kopalniach w#gla kamiennego:
-

egzekwowano w&a%ciw" koordynacj# robót górniczych zarówno wewn"trz
zak&adów jak te! pomi#dzy nimi dla zmniejszenia oddzia&ywania na siebie
równocze%nie prowadzonych frontów eksploatacyjnych,

-

wprowadzano dodatkowe rygory technologiczne i techniczne, np. ograniczanie
post#pu

lub

wysoko%ci

eksploatowanych

pok&adów

w#gla,

stosowanie

sterowania radiowego kombajnów %cianowych dla wyeliminowania zatrudnienia
w strefie zagro!onej  w bezpo%rednim s"siedztwie urabiaj"cego kombajnu,
-

egzekwowano stosowanie rygorów organizacyjnych w celu ograniczenia do
niezb#dnego minimum zatrudnienia w wyznaczonych strefach szczególnego
zagro!enia t"paniami,

w kopalniach rud miedzi:
-

zmniejszono intensywno%) eksploatacji rudy miedzi w filarze miasta Polkowice,

-

doprowadzono do ograniczenia ilo%ci pracowników zatrudnionych bezpo%rednio
w

strefach

zagro!onych

(post#puj"ca

automatyzacja

robót

zwi"zanych

z obrywk" ska& stropowych i ociosów oraz robót zwi"zanych z wykonywaniem
obudowy kotwowej wyrobisk eksploatacyjnych),
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-

stymulowano

dzia&ania

zmierzaj"ce

do

sukcesywnego

wprowadzania

wzmocnionych kabin operatorów samojezdnych maszyn górniczych.
W zakresie zagro!enia po!arowego podejmowane by&y dzia&ania polegaj"ce g&ównie
na:
-

szerszym stosowaniu w kopalniach w#gla kamiennego monitoringu zagro!enia
po!arowego,

-

odpowiedniego doboru post#pu %cian i czasu ich likwidacji,

-

wdra!aniu do praktyki górniczej metody GIG pozwalaj"cej wykry) formuj"ce si#
ognisko samozagrza$ w#gla poni!ej temperatury krytycznej.

-

ograniczaniu strat w#gla w polach wybierkowych i stosowanie rekonsolidacji
rumowiska zawa&owego,

-

zapobieganiu przep&ywowi powietrza przez zroby i sp#kane filary w#glowe,

-

uszczelnianiu oraz izolacji wyrobisk i zrobów %cian zawa&owych,

-

stosowaniu antypirogenów.

W ramach prowadzonych inspekcji okr#gowe urz#dy górnicze sprawdzi&y stan
przygotowania

do

prowadzenia

akcji

przeciwpo!arowych

we

wszystkich

podziemnych zak&adach górniczych.
Prowadzono nadzór nad wszystkimi tj. o%mioma akcjami przeciwpo!arowymi oraz
prowadzono nadzór nad 90 planowanymi akcjami ratowniczymi polegaj"cymi na
w&"czaniu do sieci wentylacyjnej czasowo otamowanych wyrobisk. Nie zanotowano
!adnych

wypadków

ratowników

górniczych

w

trakcie

prowadzonych

akcji

przeciwpo!arowych. Na powy!sze zapewne mia& wp&yw prowadzony przez urz#dy
górnicze nadzór nad jednostkami ratownictwa górniczego, do których nale!" :
-

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu której podlega pi#)
okr#gowych stacji ratownictwa górniczego z siedzibami w Bytomiu, Jaworznie,
Tychach, Wodzis&awiu i Zabrzu,

-

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie,

-

Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie,

-

Jednostka Ratownictwa Górniczego w Tarnobrzegu.

W zakresie zagro!enia zwi"zanego z wybuchem py&u w#glowego wprowadzono
szereg dzia&a$ takich jak: wzmo!enie nadzoru przez osoby dozoru ruchu kopal$ nad
wykonywaniem robót strza&owych, spowodowano zwi#kszenie wyposa!enia kopal$
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w przyrz"dy umo!liwiaj"ce szybki pomiar zawarto%ci cz#%ci niepalnych, w strefach
zabezpieczaj"cych.
Poni!ej przedstawiono podstawowe wska(niki zu!ycia py&u kamiennego w latach
1999  2003r.
Wydobycie

Ilo%)

kopal$ Ilo%)

[ty%. Ton]

w

których kamiennego

Lata

py&u D&ugo%)

stosowano

zu!ytego

opylanie

ci"gu roku

py&em

stref Wska(nik

zabezpieczonych zu!ycia py&u

w py&em
kamiennym

kamiennego
ton/1000t

Stan na 31.12.03r. wydobycia

kamiennym

[ton]

[km]
1680

1999

109 498

46

57 635

0,526

2000

102 500

41

52 896

1317,8

0,516

2001

102 590

40

50 706

1323,7

0,494

2002

102 065

40

76 096

1486,7

0,746

2003

100 500

40

70 242

1510,2

0,699

W zakresie zagro!enia wybuchem py&u w#glowego w 2003 roku okr#gowe urz#dy
górnicze wykona&y inspekcje problemowe we wszystkich nadzorowanych kopalniach
w#gla kamiennego.
W zakresie zwi"zanym ze stosowaniem %rodków strza&owych w 2003 roku
realizowane by&y nast#puj"ce zadania:
-

w celu zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót strza&owych w kopalniach
w#gla kamiennego oraz zapobiegania przypadkom wybuchu py&u w#glowego
wprowadzono do rozporz"dzenia MG, P i PS z dnia 1.04.2003r. w sprawie
przechowywania i u!ywania %rodków strza&owych i sprz#tu strza&owego
w zak&adach górniczych, zapisy wynikaj"ce z wniosków Komisji powo&anej
przez Prezesa WUG dla zbadania

przyczyn i okoliczno%ci wybuchu py&u

w#glowego w dniu 6.02.2002r. w KWK JAS-MOS. Przyk&adem tego jest nakaz
pisemnego wyznaczania, stanowiska odpalania i miejsca schronienia za&ogi
przez osob# dozoru górniczego oraz pisemnego udzielania zgody górnikowi
strza&owemu na nabijanie i odpalanie otworów strza&owych. Istotnymi nowymi
zapisami obowi"zuj"cymi w ca&ym górnictwie s": zalecenie nadzoru nad
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transportem %rodków strza&owych przez osoby dozoru ruchu górniczego
o specjalno%ci technika eksploatacji z&ó! i technika strza&owa,
-

dla utrzymania istniej"cego stanu bezpiecze$stwa zwi"zanego ze stosowaniem
%rodków strza&owych kontynuowane by&y dzia&ania zwi"zane z kontrol" tych
%rodków oraz sposobu ich u!ywania podczas ka!dej inspekcji rejonu, gdzie by&y
one u!ywane.

-

prowadzona by&a weryfikacja osób maj"cych w zak&adach górniczych w#glowych
dost#p do MW oraz prowadzono szkolenia cykliczne, ko$czone egzaminami
sprawdzaj"cymi, dla osób dozoru ruchu, przodowych i górników strza&owych
w zakresie bezpiecznego wykonywania robót strza&owych.

-

zainspirowano prace, które doprowadzi&y do wyprodukowania dwóch rodzajów
przyrz"dów do szybkiej analizy py&u kopalnianego w miejscu jego powstawania
dla okre%lenia zawarto%) cz#%ci niepalnych (fotopylox i przyrz"d RDM).

W zakresie zagro!enia wodnego podejmowane by&y dzia&ania polegaj"ce g&ównie na
kontroli poziomu wyst#puj"cego zagro!enia w kopalniach prowadz"cych roboty
w warunkach drugiego i trzeciego stopnia zagro!enia wodnego, oraz kontroli
prawid&owo%ci prowadzonych robót.
W zwi"zku z prowadzon" restrukturyzacja górnictwa w#glowego na Górnym 'l"sku
kontynuowano przebudow# istniej"cych systemów g&ównego odwadniania. W roku
2001 celem zabezpieczenia czynnych kopal$ w#gla kamiennego przed zagro!eniem
wodnym utworzony zosta& przez Spó&k# Restrukturyzacji Kopal$ S. A. w Katowicach
Centralny

Zak&ad

Odwadniania

Kopal$,

do

którego

nale!y

utrzymywanie

stacjonarnych i g&#binowych systemów odwadniania zlikwidowanych kopal$ oraz
modernizacja istniej"cych systemów odwadniania. W ramach tego zak&adu, po
cz#%ciowym zatopieniu wyrobisk zlikwidowanych kopal$ istniej"ce pompownie
stacjonarne zast"pione zosta&y pompami g&#binowymi. Do ju! istniej"cych pompowni
g&#binowych tj. KWK Sosnowiec, KWK Pary! i KWK Katowice uruchomiono
pompownie w KWK Por"bka - Klimontów, KWK Gliwice i KWK Grodziec.
W przypadku likwidacji kopal$ Rybnickiego Zag&#bia W#glowego, niewielkie dop&ywy
i korzystne usytuowanie wyrobisk górniczych likwidowanych zak&adów w stosunku do
wyrobisk zak&adów czynnych pozwoli&y na przej#cie dop&ywów likwidowanych kopal$
przez g&ówne odwadnianie kopal$ czynnych.
Aktualnie zgodnie ze struktur" organizacyjn" CZOK skupia sze%) Ruchów ( tj. 13
rejonów odwadniania).
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W zakresie zagro!e$ technicznych:
!" Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego poleci& w trybie niezw&ocznym dokonanie
kontroli

wszystkich

sekcji

obudów

zmechanizowanych

remontowanych

i modernizowanych, powsta&ych z ww. obudów ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stan techniczny eksploatowanych sekcji z uwzgl#dnieniem po&"cze$
przegubów stropnic, os&on odzawa&owych, &"czników i sp"gnic.
!" w Wy!szym Urz#dzie Górniczym odby&o si# w obecno%ci Kierownictwa WUG,
spotkanie z udzia&em Dyrektora CMG KOMAG, podczas którego omówiono
wyniki z pracy badawczo  us&ugowej CMG KOMAG dotycz"cej oceny stanu
technicznego uszkodzonych zespo&ów no%nych obudowy zmechanizowanej typu
BW-10/25-OzMR eksploatowanej w KWK Katowice  Kleofas w KWK Zofiówka
oraz

zalecenia

dotycz"ce

bezpiecznego

stosowania

remontowanych

i modernizowanych obudów zmechanizowanych w podziemnych zak&adach
górniczych.
Przyj#te zosta&y ustalenia dotycz"ce bezpiecznego stosowania remontowanych
i modernizowanych obudów zmechanizowanych, do których nale!y zaliczy):
#" w procesie dopuszczania i certyfikacji obudowy zasad# nie wykorzystywania
wcze%niejszych wyników bada$,
#" umieszczanie informacji w decyzjach dopuszczaj"cych modernizowane obudowy
zmechanizowane, dotycz"ce typu obudowy wyj%ciowej,
#" po dokonanym remoncie lub modernizacji dokonywanie bada$ na stanowiskach
w akredytowanych laboratoriach,
#" w przypadkach dotycz"cych projektowanej modernizacji, zwi"zanej z istotnymi
zmianami konstrukcyjnymi obudów zmechanizowanych, zwracanie si# do Komisji
ds. Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem celem uzyskania opinii.
!" pismami skierowanymi do przedsi#biorców i samodzielnych kopal$ Prezes
Wy!szego Urz#du Górniczego zwróci& uwag# na negatywne skutki dla
bezpiecze$stwa pracy za&ogi, jakie powoduje ograniczenie nak&adów na wymian#
i utrzymanie sprz#tu w nale!ytym stanie technicznym a tak!e zwróci& si#
o zainicjowanie dzia&a$, zmierzaj"cych do stosowania w ruchu zak&adów
górniczych wy&"cznie maszyn i urz"dze$ spe&niaj"cych wymagane aktualnie
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standardy bezpiecze$stwa. W pismach tych podkre%li&, !e wska(nikiem
potwierdzaj"cym znaczny stopie$ zu!ycia obudów jest liczba 1625 nowych sekcji
obudowy, które zosta&y zakupione u producentów w latach 1995  2002.
-

opracowane zosta&y wytyczne (procedury post#powania) nadzoru i kontroli
obudów zmechanizowanych eksploatowanych w podziemnych zak&adach
górniczych. Celem opracowania wytycznych jest u%ci%lenie dzia&a$ oraz
zapobieganie

niebezpiecznym

zdarzeniom

podczas

eksploatacji

obudów

zmechanizowanych, polegaj"ce na okre%leniu sposobu prowadzenia nadzoru
i kontroli poprzez kompleksowe dzia&ania zmierzaj"ce do utrzymania w&a%ciwego
stanu bezpiecze$stwa przy uwzgl#dnieniu wymaga$ systemu zarz"dzania
bezpiecze$stwem pracy w zak&adach górniczych na wszystkich etapach jego
realizacji, to jest przygotowaniu w oparciu o stosowne dokumentacje projektu
technicznego eksploatacji %ciany i eksploatacji obudowy.

W zakresie zagro!enia erupcyjnego:
-

kontrolowano realizacj# wniosków Komisji powo&anej przez Prezesa WUG dla
zbadania przyczyn i okoliczno%ci erupcji otwartej gazu ziemnego i po!aru
zaistnia&ej w 2002r. na otworze WM  B6H, Podziemny Magazyn Gazu
Wierzchowice O/ZZGN i G w Zielonej Górze. Sprawozdanie z prac zosta&o
udost#pnione Dyrektorom Okr#gowych Urz#dów Górniczych w celu podj#cia
odpowiednich dzia&a$ profilaktycznych w toku prowadzonego nadzoru i kontroli
zak&adów

górniczych.

Przedstawione

w

sprawozdaniu

Komisji

wnioski

o charakterze technicznym i organizacyjnym zosta&y wdro!one do realizacji
i b#d" przedmiotem dalszej kontroli z uwagi na ich d&ugofalowy charakter.
-

w otworowym górnictwie siarki nadzorowano system stosowania otworów
odpr#!aj"cych i kontrolowano osiadanie nadk&adu, co spowodowa&o, !e
zagro!enia erupcyjne s" sukcesywnie minimalizowane.

W zakresie zagro!enia siarkowodorowego:
-

zagadnienia
najwi#kszego

dotycz"ce
zagro!enia

bezpiecznego
erupcyjnego

prowadzenia
i

prac

siarkowodorowego

w

rejonach

w

aspekcie

prowadzenia akcji ratowniczych oraz przygotowania odpowiednich technologii
by&y przedmiotem wyst"pie$ do Zarz"du Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA w Warszawie. Dzia&ania deklarowane przez PGNiG SA
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w pismach stanowi"cych odpowied( na zg&aszane postulaty maj" charakter
d&ugofalowy, a kontrola ich realizacji b#dzie przedmiotem dalszych dzia&a$
nadzoru górniczego w 2004r.,
-

dla minimalizacji tego zagro!enia w otworowym górnictwie siarki stosuje si# na
sterowniach

eksploatacyjnych

aparatur#

do

chemisorbcji

siarkowodoru

wydzielaj"cego si# z p&ynnej siarki. Sprawno%) dzia&ania aparatury b#dzie obj#ta
kontrol" nadzoru górniczego.
W zakresie zagro!enia po!arowego, zapadliskowego, wybuchem oraz przy
podziemnym magazynowaniu gazu ziemnego w celu zapobiegania tym zagro!eniom,
dzia&alno%) profilaktyczna w roku 2003 koncentrowa&a si# na:
-

kontroli organizacyjnego i technicznego przygotowania zak&adu górniczego przy
dowiercaniu oraz eksploatacji z&ó! ropy naftowej i gazu ziemnego w aspekcie
zabezpieczenia

przeciwerupcyjnego,

ochrony

za&ogi

wiertniczej

oraz

bezpiecze$stwa powszechnego i %rodowiska, zwracaj"c uwag# na:
#" zwi#kszenie marginesu bezpiecze$stwa przez w&a%ciwy dobór i projektowanie
konstrukcji

otworu

wiertniczego

w

warunkach

wyst#powania

zagro!enia

erupcyjnego i siarkowodorowego,
#" rozwi"zania

techniczno-organizacyjne

eliminuj"ce

problemy

spowodowane

&"czeniem wielu zada$ geologicznych jednym otworem,
#" skracanie do minimum okresu przekazywania odwiertów do eksploatacji,
#" opracowywanie programów dzia&ania na wypadek zagro!enia powszechnego.
-

egzekwowaniu szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu zak&adów górniczych
górnictwa naftowego w przedmiocie profilaktyki przeciwerupcyjnej i opanowania
erupcji p&ynu z&o!owego,

-

nadzorze nad budow" i uruchamianiem kopal$ ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz podziemnych magazynów w#glowodorów p&ynnych,

-

kontroli

zasad

prawid&owo%ci

monta!u

urz"dze$

przeciwerupcyjnych

zabezpieczenia wylotu otworu wiertniczego,
-

egzekwowaniu wyposa!enia wiertni w przyrz"dy kontrolno- pomiarowe,
a w szczególno%ci sygnalizuj"ce przyp&yw lub ubytek

p&uczki, wskazuj"ce

i rejestruj"ce obci"!enia oraz wskazuj"ce zmiany ci%nie$ w instalacjach wiertni,
-

egzekwowaniu prawid&owej techniki i technologii rurowania i cementowania rur
w otworach

wiertniczych

dla

uzyskania

skutecznej

izolacji

poziomów
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produktywnych i wodono%nych oraz zapobiegania migracji gazu z przestrzeni
pier%cieniowych,
-

egzekwowaniu od kierowników ruchu zak&adów górniczych wyznaczenia stref
zagro!enia wybuchowego, posiadania odpowiednich i sprawnych urz"dze$
pomiarowych s&u!"cych do wykrywania obecno%ci mieszaniny wybuchowej oraz
przestrzegania obowi"zku regularnego wykonywania pomiarów w miejscach
szczególnie nara!onych na mo!liwo%) powstania mieszaniny wybuchowej (np.
gazoliniarnie, t&ocznie ropy itp.),

-

kontroli przestrzegania zasad w zakresie stosowania parametrów zat&aczania
i poboru gazu w podziemnych magazynach gazu, prawid&owego technicznego
uzbrojenia otworów zasilaj"cych i odbiorczych oraz zachowania szczelno%ci tych
otworów,

-

egzekwowaniu niezb#dnych zabezpiecze$ przy wykonywaniu wierce$ oraz
eksploatacji z&ó! ropy naftowej i gazu z dna morskiego przy prowadzeniu prac
wielozadaniowych (wiercenie, eksploatacja, zawadnianie, rekonstrukcja oraz
spr#!anie i przesy& gazu na l"d) z pok&adu jednej platformy,

-

w górnictwie otworowym siarki - egzekwowaniu dzia&alno%ci dla eliminowania
zagro!e$ toksycznych i erupcyjnych.

-

w górnictwie otworowym soli - egzekwowaniu przestrzegania zasad technologii
&ugowania komór oraz dokonywania okresowych pomiarów geometrii komór,

-

w

zakresie

ratownictwa

górniczego

w

zak&adach

górnictwa

naftowego

i zak&adach górnictwa siarki na kontroli dostosowania organizacji ratownictwa
do obecnych struktur PGNiG S.A. oraz górnictwa siarki, wyposa!enia s&u!b
ratownictwa w sprz#t do zdalnego erozyjnego ci#cia rur i konstrukcji stalowych.
Potwierdzeniem z&ego stanu bezpiecze$stwa w zak&adach górniczych by&y wyniki
kontroli przeprowadzonych przez pracowników urz#dów górniczych, gdzie w 2003
roku wstrzymano w 2415 przypadkach ruch urz"dze$ i prowadzenie robót
górniczych. Wstrzymanie tych robót maj"ce charakter profilaktyczny aczkolwiek
w sposób niewymierny w du!ym stopniu ograniczy&o ilo%) wypadków i zdarze$ nawet
katastrofogennych.
Przy wykonywaniu robót górniczych:
a) wstrzymano post#p 190 %cian, gdzie stwierdzono :
#" w 105 przypadkach brak lub niew&a%ciwy stan obudowy,
#" w 27 - zagro!enie metanowe,
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#" 11- niew&a%ciwe zabezpieczenie przed wybuchem py&u w#glowego,
#" 5 - niew&a%ciwa profilaktyka t"paniowa,
#" 42 inne zatrzymania z przyczyn zwi"zanych z wykonywaniem robót w %cianach.
b) wstrzymano post#p 193 chodników, gdzie stwierdzono:
#" 99 przypadków braku lub niew&a%ciwego stanu obudowy,
#" 16 zagro!enie metanowe,
#" 17 niew&a%ciwe zabezpieczenie przed wybuchem py&u w#glowego,
#" trzykrotnie niew&a%ciw" profilaktyk# t"paniow",
#" 58 innych przyczyn zwi"zanych z wykonywaniem robót w chodnikach.
Ponadto w KWK wstrzymano ruch 154 innych robót górniczych oraz
-

63 roboty górnicze zwi"zane z eksploatacj" rud miedzi,

-

1 cynku i o&owiu.
c) Wstrzymano ruch 1495 urz"dze$ energomechanicznych, w tym:

#" 4 urz"dzenia wyci"gowe,
#" 95 maszyn do urabiania,
#" 322 urz"dzenia transportu pochy&ego,
#" 133 urz"dzenia transportu poziomego,
#" 353 przeno%niki ta%mowe,
#" 125 przeno%ników zgrzeb&owych,
#" 276 urz"dze$ elektrycznych,
#" 101 innych urz"dze$ energomechanicznych.
Ponadto w 86 przypadkach wstrzymano roboty zwi"zane z ruchem

powy!szych

urz"dze$.
-"czne straty w wydobyciu w#gla kamiennego wynios&y 82 690 Mg.
W zak&adach górniczych wydobywaj"cych kopaliny pospolite wstrzymanych zosta&o
319 robót w tym:
#" 20 robót wykonywanych w %cianach i 153 innych robót,
#" 88 urz"dze$ mechanicznych, 36 elektrycznych oraz 22 z innych przyczyn
energomechanicznych.
W 2003 roku dyrektorzy okr#gowych urz#dów górniczych

116

1) wydali 48 decyzji zakazuj"cych na czas nie przekraczaj"cy dwóch lat powierzania
okre%lonych czynno%ci w ruchu zak&adu górniczego dla:
-

8 osób kierownictwa,

-

9 osób wy!szego dozoru ruchu,

-

31 osób %redniego dozoru ruchu,

-

2 osób ni!szego dozoru ruchu,

2) skierowali 363 wnioski do s"dów grodzkich,
3) w 1715 przypadkach na podstawie art. 41 Kodeksu wykrocze$ zastosowali %rodki
oddzia&ywania wychowawczego,
4) 1 814 osób ukarali grzywn" w drodze mandatu karnego na &"czn" kwot#
217915z&.
W celu usprawnienia metod i form kontroli zak&adów górniczych w WUG dzia&a&
Zespó&, którego zadaniem by&o przeprowadzanie dora(nych, niezapowiedzianych
inspekcji w zak&adach górniczych wydobywaj"cych w#giel kamienny.
Kontrolami dora(nymi obj#to:
-

11 %cian prowadzonych w warunkach najwy!szych wspó&wyst#puj"cych zagro!e$
naturalnych,

-

11 dr"!onych wyrobisk korytarzowych

Najbardziej istotne nieprawid&owo%ci stwierdzone przez Zespó& dotyczy&y :
1) wzmocnienia obudowy wyrobisk przy%cianowych i skrzy!owa$ %cian,
2) braku wzmocnienia obudowy

w wyznaczonych strefach oraz w miejscach

wyst#powania wzmo!onego ci%nienia górotworu,
3) zmniejszonej zawarto%ci cz#%ci niepalnych w strefie w dr"!onym wyrobisku
korytarzowym ( 61,82% zamiast 80% ),
4) nieprawid&owego

zabudowania

pomocniczych

urz"dze$

wentylacyjnych

w chodnikach wentylacyjnych %cian prowadzonych w warunkach zagro!enia
metanowego,
5) transportu materia&ów kolejk" w sytuacji, gdy na trasie transportu przebywali
ludzie, a tak!e w czasie regularnego zjazdu za&ogi,
6) eksploatacji kabla elektroenergetycznego 6 kV pomimo braku na d&ugo%ci 20m
os&ony antykorozyjnej, uszkodzenia ekranu zewn#trznego, nieprawid&owym jego
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podwieszeniu oraz przysypaniu betonitami w miejscu, w którym przedmiotowy
kabel poprowadzony by& po sp"gu,
7) stanu technicznego urz"dze$:
-

odstawy urobku m. innymi w zakresie braku oryginalnych os&on stacji zwrotnych
przeno%ników ta%mowych i zgrzeb&owych, nieprawid&owego zabezpieczenia stacji
zwrotnych przed przemieszczeniem, zanieczyszczenia urobkiem,

-

uk&adów transportowych m. innymi w zakresie braku wymaganych odst#pów,
nieprawid&owym zabezpieczeniu przed przemieszczeniem stacji ko$cowej kolejki
sp"gowej, braku rolek kierunkowych na zakr#tach, braku wózka hamulcowego
przy kolejce KSP-16 itp.,

-

zraszaj"cych na kombajnach,

-

nieprawid&owego przechowywania oleju w wyrobisku do&owym,

-

braku

zachowania

ognioszczelno%ci

urz"dze$

elektrycznych

poprzez

niedokr#cenie %rub mocuj"cych,
-

przypadków braku aktualizacji projektów technicznych %ciany,

8) braku szkole$ okresowych i podstawowych w dziedzinie bhp,
9) nie podpisania dokumentu bezpiecze$stwa przez przedsi#biorc#.
W zwi"zku ze stwierdzonymi nieprawid&owo%ciami spowodowano wstrzymanie:
-

5 %cian,

-

6 wyrobisk korytarzowych,

-

17 przeno%ników ta%mowych i zgrzeb&owych,

-

8 prowadzenia transportu,

-

eksploatacji sp"go&adowarki,

-

eksploatacji rozjazdów torowych na g&ównych drogach przewozowych,

-

zasilania w energi# elektryczn" - kilkana%cie przypadków.

W sprawach dotycz"cych bezpiecze$stwa pracy prowadzono %cis&" wspó&prac#
z jednostkami naukowo  badawczymi, producentami wyrobów stosowanych
w górnictwie,

ze

zwi"zkami

zawodowymi,

z

Pa$stwow"

Inspekcj"

Pracy,

Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony 'rodowiska oraz Pa$stwow" Stra!" Po!arn".
Dla ograniczenia szkodliwego dzia&ania zagro!enia py&owego na uk&ad oddechowy
polecono:
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-

stosowanie w wyrobiskach podziemnych kopal$ w#gla kamiennego pó&masek
filtruj"cych i filtrów klasy co najmniej P2,

-

stosowanie wy&"cznie sprz#tu filtruj"cego klasy ochronnej P3 w przodkach
%cianowych na nast#puj"cych stanowiskach:

#" górna wn#ka (wylot),
#" kombajni%ci,
#" sekcyjni.
W celu zapewnienia odpowiedniego stanu poziomu kadry in!ynieryjno  technicznej
oraz specjalistycznej

dla zagwarantowania bezpiecze$stwa

ruchu

zak&adów

górniczych  WUG zainicjowa& i uczestniczy& w opracowaniu G&ównego Instytutu
Górnictwa pt.:
 Weryfikacja stanu ilo+ciowego specjalistycznych kadr dla potrzeb polskiego
górnictwa w'gla kamiennego.
Analiza kadr wykaza&a post#puj"cy proces starzenia si# kadry in!ynieryjnotechnicznej, górników i pracowników na stanowiskach wymagaj"cych szczególnych
kwalifikacji.
Spada udzia& pracowników m&odych do 29 lat a ro%nie udzia& pracowników w wieku
40 lat i powy!ej. Wed&ug stanu na dzie$ 30.06.2003r.
1) w wieku do 29 lat zatrudnionych by&o:
-

4% pracowników na stanowiskach górników oraz wymagaj"cych szczególnych
kwalifikacji,

-

11 % osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem wy!szym,

-

3% osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem %rednim

2) w wieku od 30 do 39 lat zatrudnionych by&o:
-

51% pracowników na stanowiskach górników oraz wymagaj"cych szczególnych
kwalifikacji,

-

31 % osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem wy!szym,

-

34 % osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem %rednim,

3) w wieku 40 lat i powy!ej zatrudnionych by&o:
-

43% pracowników na stanowiskach górników oraz wymagaj"cych szczególnych
kwalifikacji,

-

58 % osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem wy!szym,

-

63% osób dozoru ruchu z wykszta&ceniem %rednim.
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Powy!sze w%ród kadry in!ynieryjno  technicznej z wykszta&ceniem %rednim nie
dotyczy ZGE Sobieski  Jaworzno III i KWK Budryk S.A.
Najwi#kszy niedobór kadry in!ynieryjno-technicznej ze %rednim i wy!szym
wykszta&ceniem wyst"pi w 2005 i 2006 roku:
-

538 kadry in!ynieryjno-technicznej z wykszta&ceniem %rednim w 2005 roku oraz
440 w 2006 roku,

-

447 osób kadry in!ynieryjno-technicznej z wykszta&ceniem wy!szym w 2005 roku,

-

365 w 2006 roku.

Najwi#kszy niedobór górników oraz pracowników ze szczególnymi kwalifikacjami
wyst"pi w 2006 i 2005 roku:
W

3602 pracowników w 2006 roku i 3193 pracowników w 2005 roku.
celu

promowania

bezpiecznych

metod

pracy

i

znajomo%ci

przepisów

zorganizowano konkurs wiedzy dla 80 osób dozoru ruchu z 41 kopal$ w#gla
kamiennego, który odby& si# w dniach 9 i 16 grudnia 2003 roku.
Zorganizowano w dniach 3 i 4 kwietnia 2003 roku przy wspó&udziale G&ównego
Instytutu Górnictwa i Zarz"du G&ównego SITG Konferencj# dla zak&adów górniczych
pt. Problemy Bezpiecze$stwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie 
Profilaktyka przy wspó&wyst#powaniu zagro!e$.
W ramach promowania nowoczesnych metod szkolenia oraz wprowadzenia
elementu psychologii pracy do szkole$ pracowników zak&adów górniczych w dniu
29 pa(dziernika 2003 roku zorganizowano spotkanie z przedstawicielami jednostek
organizacyjnych, które prowadz" szkolenia pracowników podziemnych zak&adów
górniczych, s&u!b BHP przedsi#biorców oraz okr#gowych urz#dów górniczych.
Maj"c na uwadze stan bezpiecze$stwa pracy w kopalniach w#gla kamiennego,
Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego pismem z dnia 3 pa(dziernika 2003 roku
poleci& Prezesom spó&ek w#glowych:
-

przeanalizowa) roboty górnicze projektowane i wykonywane w najwy!szych
kategoriach zagro!e$ naturalnych oraz oceni) mo!liwo%) bezpiecznego ich
kontynuowania,
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-

opracowa) i wdro!y) harmonogram dostosowania obudów zmechanizowanych
do

wymaga$

przepisów

i

wyeliminowania

z

ruchu

sekcji

obudów

zmechanizowanych bez wymaganej szeroko%ci przej%cia,
-

w rejonach o du!ej koncentracji wydobycia bezwarunkowo wyposa!y) za&ogi
górnicze w sprz#t izoluj"cy uk&ad oddechowy a ponadto opracowa) i wdro!y)
harmonogramy docelowego wyposa!ania ca&ych za&óg w taki sprz#t.

Pismem z dnia 8 pa(dziernika 2003 roku Prezes WUG kieruj"c si# wspóln" trosk"
o bezpiecze$stwo za&óg kopal$ w#gla kamiennego oraz obowi"zkiem ochrony !ycia
i zdrowia górników, przed&o!y& Wiceprezesowi Rady Ministrów ocen# zagro!e$
pozostaj"cych w zwi"zku z post#puj"cym procesem restrukturyzacji kopal$, a tak!e
z zaniechaniem wyposa!enia podziemnych zak&adów górniczych w bezpieczne
maszyny

i

urz"dzenia

oraz

techniczne

%rodki

zapobiegawcze

informuj"c

o konieczno%ci kompleksowych dzia&a$ gwarantuj"cych bezpieczn" prac# górniczym
za&ogom.
Inn" form" dzia&alno%ci dla poprawy stanu bezpiecze$stwa i higieny pracy
w zak&adach górniczych by&a dzia&alno%) 11 Komisji powo&anych przez Prezesa
Wy!szego Urz#du Górniczego, b#d"cych organami opiniodawczymi i doradczymi
Prezesa WUG.
W sk&ad Komisji wchodz" przedstawiciele nauki, przedsi#biorców, praktyków
górnictwa, ratownictwa górniczego oraz urz#dów górniczych.
Zadaniem Komisji jest przygotowywanie i przedk&adanie Prezesowi WUG opinii
i wniosków w zakresie:
-

stanu bezpiecze$stwa i higieny pracy w zak&adach górniczych, funkcjonowania
ratownictwa górniczego,

-

zagro!enia metanowego oraz wyrzutów gazów i ska&,

-

obudowy wyrobisk podziemnych,

-

przewietrzania, klimatyzacji i zagro!e$ po!arowych,

-

zagro!e$ wodnych,

-

zagro!enia t"paniami w zak&adach górniczych wydobywaj"cych rudy miedzi,

-

zagro!enia t"paniami w zak&adach górniczych wydobywaj"cych w#giel kamienny,

-

ochrony powierzchni,

-

zagro!e$ czynnikami %rodowiska pracy w zak&adach górniczych,

-

likwidacji zak&adów górniczych,
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-

szkole$ w górnictwie,

-

urz"dze$ i maszyn górniczych,

-

obudowy wyrobisk korytarzowych.

Opinie Komisji by&y na bie!"co wykorzystywane do podejmowania decyzji przez
dyrektorów okr#gowych urz#dów górniczych jak równie! przedsi#biorców.
Na szczególn" uwag# w ocenie stanu bezpiecze$stwa zas&uguj" wnioski Komisji
Bezpiecze$stwa Pracy w Górnictwie, która w 2003 roku odby&a dwa posiedzenia.
Wnioski te dotyczy&y m. innymi:
-

poprawy

skuteczno%ci

rozpoznawania

warunków

górniczo-geologicznych

zw&aszcza w aspekcie oceny potencjalnych mo!liwo%ci wyst#powania zagro!e$
naturalnych a tak!e ograniczania dzia&alno%ci górniczej w takich cz#%ciach z&ó!
(pok&adów), w których warunki generuj" potencjalne uk&ady katastrofogenne, ,
-

zahamowania procesu odchodzenia od pracy do%wiadczonych pracowników
wysokokwalifikowanych,

-

eliminowania podstawowych (róde& zagro!e$ technicznych, wynikaj"cych ze
z&ego stanu technicznego maszyn i urz"dze$ oraz ich dekapitalizacji,

-

wdra!ania optymalnych modeli zarz"dzania bezpiecze$stwem na wszystkich
etapach procesu produkcyjnego w zak&adach górniczych,

-

doskonalenia systemu kszta&cenia i szkolenia pracowników zatrudnionych
w podziemnych zak&adach górniczych,

informowania

ich o wyst#puj"cych

zagro!eniach a tak!e stworzenia systemów motywuj"cych do bezpiecznej pracy,
-

konieczno%ci zintensyfikowania prac badawczych w zakresie prognozowania
t"pa$ oraz opracowania bardziej skutecznych metod aktywnej profilaktyki co
szczególnie zaakcentowano po analizie stanu bezpiecze$stwa w KGHM Polska
Mied( S.A. Wskazuj"c na brak znacz"cego post#pu w zakresie prognozowania
t"pa$ Komisja podkre%li&a potrzeb# kontynuacji dotychczasowych dzia&a$
przedsi#biorców maj"cych na celu

ograniczenie

liczby pracowników

przebywaj"cych i przemieszczaj"cych si# pieszo po sp"gu w wyrobiskach
poprzez dalsz" modernizacj# maszyn górniczych w aspekcie :
-

sukcesywnego wprowadzania maszyn jednostanowiskowych,

-

kontynuowania prac nad automatyzacj" procesu kotwienia,

-

zapewnienia odpowiedniej wytrzyma&o%ci daszków ochronnych i os&on bocznych.
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W zakresie bezpiecze$stwa powszechnego i ochrony %rodowiska stwierdzono
wyra(n" popraw# efektywno%ci w wype&nianiu przez przedsi#biorców wymogów
okre%lonych w koncesjach na wydobywanie kopaliny. Organy nadzoru górniczego
koordynowa&y dzia&alno%) w zakresie rozpoznawania i dokumentowania zagro!e$
naturalnych.

Koordynacj#

prowadzono

na

etapach:

opiniowania

projektów

zagospodarowania z&ó!, projektowania i prowadzenia eksploatacji z&ó! oraz likwidacji
zak&adów górniczych, a tak!e  w odniesieniu do zak&adów górniczych, o których
mowa w art. 16 ust. 2a Prawa geologicznego i górniczego, na etapie uzgadniania
koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin.
1. Realizuj"c postanowienia art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,
Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego uzgadnia& z organami koncesyjnymi
granice obszarów górniczych oraz granice terenów górniczych. W 2003 roku
rozpatrzono &"cznie 633 wnioski w sprawie uzgodnienia granic obszarów
górniczych i terenów górniczych. W wyniku kontroli formalnej i rzeczowej
pozytywnie rozpatrzono: 23 wnioski dla kopalin podstawowych oraz 423 wnioski
dla kopalin pospolitych, w tym 260 uzgodnie$ ze starostami i 163 z wojewodami.
2. Celem zapewnienia bezpiecznej pracy w czynnych kopalniach w#gla kamiennego
ze strony wód w zlikwidowanych zak&adach górniczych w ramach wspó&pracy
z Ministerstwami Gospodarki, Pracy i Polityki Spo&ecznej, Skarbu Pa$stwa oraz
Finansów wypracowano sposób finansowania Centralnej Pompowni Bolko
w Bytomiu. Na wniosek Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej
okre%lono zasady proponowanych przez przedsi#biorców zmian systemów
odwadniania zlikwidowanych kopal$ w#gla kamiennego. Powo&ana przez Prezesa
Wy!szego Urz#du Górniczego Komisja ds. Zagro!e$ Wodnych rozpozna&a na
5 posiedzeniach

wnioski

dotycz"ce

zmian

w

systemach

odwadniania

likwidowanych zak&adów górniczych lub ich cz#%ci.
3. Kontynuowano nadzór nad likwidacj" istniej"cego zagro!enia wodnego dla
istniej"cych zabytków w Kopalni Soli Wieliczka. Zainicjowano

podj#cie

przez

G&ówny Instytut Górnictwa pracy badawczej maj"cej na celu opracowanie
metodyki prognozowania i monitoringu zatapiania likwidowanych kopal$ w#gla
kamiennego.
4. Uczestnicz"c w pracach nad rz"dowym projektem ustawy o uzdrowiskach,
obszarach ochrony uzdrowiskowej i gminach uzdrowiskowych przygotowywanym
przez

Ministerstwo

Zdrowia

zapewniono

wprowadzenie

w

tej

ustawie
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niezb#dnych zapisów gwarantuj"cych w&a%ciw" ochron# oraz obowi"zuj"ce
zasady eksploatacji kopalin leczniczych.
5. W celu zbadania prawid&owo%ci projektowanych rozwi"za$ w zakresie ochrony
powierzchni przed szkodami górniczymi, w roku 2003 odby&y si# cztery
posiedzenia Komisji ds. Ochrony Powierzchni. Przedmiotem posiedze$ by&y
zagadnienia zwi"zane z bezpieczn" eksploatacj" pod miastami i obiektami
budowlanymi. Rozpatrzono projekt docelowej eksploatacji górniczej kopalni
Jankowice i Marcel w Polu Marklowice wraz z prognoz" wp&ywów na
powierzchni# terenu. Zaopiniowano system oceny oddzia&ywa$ sejsmicznych na
powierzchni#, wywo&anych przez eksploatacj# z&o!a rud miedzi przewidziany do
zastosowania

na

terenach

Legnicko-G&ogowskiego

Okr#gu

Miedziowego.

Przeanalizowano program eksploatacji górniczej i ochrony powierzchni ZG
SILTECH Spó&ka z o.o. na lata 2004-2007. Przyj#to program dalszej
eksploatacji górniczej pok&adu 707/2 w rejonie Rybnika - Niedobczyce i Miasta
Radlina

oraz

dzia&a$

zmierzaj"cych

do

zapewnienia

bezpiecze$stwa

powszechnego na powierzchni.
6. Urz#dy górnicze kontynuowa&y wspó&prac# z organami samorz"du terytorialnego
w ramach 11 Zespo&ów Porozumiewawczych i Komisji Koordynuj"cych,
dzia&aj"cych

na

terenach

w&a%ciwo%ci

miejscowej

okr#gowych

urz#dów

górniczych w Bytomiu, Wroc&awiu, Rybniku, Gliwicach, Tychach i Krakowie.
Wspó&praca ta dotyczy&a g&ównie dzia&alno%ci górniczej prowadzonej na terenach
gmin górniczych: Marklowice, Knurów, Rybnik, Giera&towice, Bytom, Sosnowiec
Lubin, Polkowice, Trzebinia, Chrzanów, Gocza&kowice. Przedmiotem wzmo!onej
ochrony na tych terenach by&y obiekty budownictwa mieszkaniowego, obiekty
przemys&owe, obiekty sakralne, rzeki, i cieki oraz powierzchniowe zbiorniki
wodne. Ustalenia Zespo&ów i Komisji odnosz"ce si# do ruchu zak&adów
górniczych egzekwowane by&y w trybie nadzoru przez urz#dy górnicze. Kopalnie
w#gla kamiennego wchodz"ce w sk&ad Kompanii W#glowej S.A. realizowa&y
uzgodnienia zawarte z Agencj" Budowy i Eksploatacji Autostrad w zakresie
koordynacji robót górniczych w pasie projektowanej autostrady A4.
7. W pa(dzierniku 2003 roku zorganizowana zosta&a w Rybniku VIII Konferencja
Naukowo

Techniczna,

po%wi#cona

problematyce

ochrony

%rodowiska

w granicach administracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji
górniczej w Rybnickim Okr#gu Przemys&owym. W programie konferencji uj#to
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mi#dzy innym tematy zwi"zane z: prowadzeniem gospodarki wodno-%ciekowej
w mie%cie Radlin w kontek%cie dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej,
ochron" powierzchni przed wstrz"sami górotworu w kopalniach Anna, Marcel
i Rydu&towy, przystosowaniem budynków mieszkalnych do przej#cia wp&ywów
eksploatacji górniczej, likwidacj" zalewisk w rejonie rzek Pszczynki i Nacyny,
ochrony

powierzchni

przed

migracj"

metanu

ze

zlikwidowanej

kopalni

Moszczenica.
8. W roku 2003 opracowano Raport w sprawie gospodarki odpadami górniczymi
w 2002 roku. Nadzorowane zak&ady górnicze wytworzy&y 71,1 mln ton odpadów
górniczych. Najwi#ksza ilo%) odpadów, a! 51,6% (tj. 36,7 mln ton) powstaje
w kopalniach w#gla kamiennego. Kolejne miejsce pod wzgl#dem uci"!liwo%ci
zajmuj" odpady pochodz"ce z górnictwa rud miedzi, które wytworzy&o w ubieg&ym
roku 37,2% (26,4 mln ton) odpadów. Górnictwo rud cynku i o&owiu wytworzy&o
odpady w ilo%ci 3,8 mln ton, co stanowi&o 5,3% ca&o%ci przychodu odpadów
górniczych. Pozosta&e ga&#zie górnictwa wytworzy&y &"cznie 4,3 mln ton (5,9%)
odpadów górniczych.
9. W

roku

2003

opracowano

Raport

w

sprawie

zagospodarowania

wód

kopalnianych w 2002 roku, z którego wynika, !e w okresie ostatnich 5 lat dop&yw
wody do wszystkich zak&adów górniczych utrzymuje si# w przedziale od 3,3 do
3,8 mln m3/dob#. Najwi#kszy udzia& w dop&ywie ogólnym notuje górnictwo w#gla
brunatnego  44,5%, w#gla kamiennego  15,5%, surowców skalnych  17%
oraz rud cynku i o&owiu  15,7%. W analizowanym okresie nast#powa&
w kolejnych latach kilkuprocentowy wzrost udzia&u w dop&ywie ogólnym wód
z górnictwa w#gla brunatnego. Utrzyma&a si# zapocz"tkowana w 1999 roku
tendencja zmniejszania si# udzia&u wód z kopal$ w#gla kamiennego. Udzia&
w dop&ywie naturalnym wód zasolonych kszta&tuje si# nast#puj"co: w górnictwie
w#gla kamiennego - 50,7%, w górnictwie rud cynku i o&owiu  32,1%,
w górnictwie rud miedzi - 9,3%. W ramach dzia&a$ ochronnych przed zasoleniem
wód powierzchniowych oddano do u!ytku zmodernizowany Zak&ad Utylizacji Wód
Powierzchniowych Kopalni Wieliczka. W KWK Silesia uruchomiono zbiornik
retencyjno-dozuj"cy, usytuowany w Kaniowie, w celu doprowadzenia do rzeki
Wis&y zasolonych wód z odwodnienia zak&adu górniczego, z zachowaniem
wymogów ochrony %rodowiska.
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10. Szczególnym nadzorem, z uwagi na znaczenie jakie stanowi" dla zapewnienia
bezpiecze$stwa powszechnego, zw&aszcza z uwagi na zagro!enie powodziowe
obj#to eksploatacj# pod obiektami gospodarki wodnej. W wyniku wieloletniego
wybierania pok&adów w#gla kamiennego na terenie Górno%l"skiego Zag&#bia
W#glowego powsta&o &"cznie 296 zlewisk o powierzchni 900,6 ha. W celu
ochrony terenów górniczych przed dalsz" degradacj" wykonywane by&y
obwa&owania rzek i cieków wodnych. -"czna d&ugo%) obwa&owa$ ochronnych
wynosi 61 km. Ochron# terenów przed dalszym zawodnieniem zapewnia 100
lokalnych pompowani ochronnych.
11. W zwi"zku z wej%ciem w !ycie nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przeprowadzono rozmowy konsultacyjne z pracownikami s&u!b
administracji architektonicznej i nadzoru budowlanego w okr#gowych urz#dach
górniczych. Tematem konsultacji by& zakres i sposób dokonywania uzgodnie$
aktów

prawa

miejscowego,

o

których

mówi

ustawa,

dotycz"cych

zagospodarowania terenów górniczych. Zwrócono uwag# na konieczno%)
zacie%nienia wspó&pracy z organami samorz"dowymi w celu

pe&niejszego

wykorzystywania swoich uprawnie$ w procesie planowania przestrzennego,
wynikaj"cych z nowej ustawy.
12. Zadania zwi"zane z ochron" obiektów budowlanych by&y tak!e przedmiotem
post#powania w trybie za!ale$ na postanowienia uzgadniaj"ce warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych na terenach
górniczych

podleg&ych

kopal$.

Kontrolowano

prawid&owo%)

czynników

geologiczno  górniczych okre%lanych w wydanych przez urz#dy górnicze
w postanowieniach dla projektowanych obiektów budowlanych nie wchodz"cych
w sk&ad zak&adu górniczego, a usytuowanych na terenach górniczych.
Sprawdzano równie! ustalone w uchwa&ach Komisji ds. Ochrony Powierzchni
oraz zatwierdzanych planach ruchu, stosowanie przez zak&ady górnicze
za&o!onych metod eksploatacji górniczej minimalizuj"cej powstawanie szkód
w obiektach i urz"dzeniach na powierzchni, przestrzeganie rygorów eksploatacji
oraz koordynacj# eksploatacji górniczej.
13. W trybie odwo&awczym na za!alenia od postanowie$ dyrektorów okr#gowych
urz#dów górniczych uzgadniaj"cych warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu dla budowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów budowlanych
projektowanych na trenach górniczych, Wy!szy Urz"d Górniczy przeprowadzi&
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post#powanie wyja%niaj"ce w 22 za!aleniach wniesionych do drugiej instancji,
z czego 15 postanowie$ organów pierwszej instancji zosta&o utrzymanych
w mocy, 6 postanowie$ uchylono do ponownego rozpatrzenia przez organy
pierwszej instancji, w jednym przypadku post#powanie umorzono. Ponadto
w Wy!szym Urz#dzie Górniczym prowadzono 7 post#powa$

zwi"zanych

z odwo&aniem od decyzji z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, wydanych prze organy pierwszej
instancji.
14. Dla zobrazowania stanu faktycznego wyst#powania szkód spowodowanych
ruchem zak&adu górniczego, realizacji ich napraw oraz optymalizacji zapobiegania
szkodom %rodkami technicznymi, budowlanymi i górniczymi opracowano
stosowny raport w sprawie usuwania szkód w 2002 roku. W raporcie
przedstawiono realizacj# napraw szkód w uj#ciu rzeczowym, podaj"c ilo%)
obiektów naprawionych w rozpatrywanym czasie i ilo%) obiektów b#d"cych w toku
naprawy. Podano równie! nak&ady finansowe poniesione na wykonane roboty.
Zestawiono naprawy szkód w poszczególnych ga&#ziach górnictwa w zale!no%ci
od

rodzaju

przedstawiono

naprawianych
w

o%miu

obiektów.
ga&#ziach

Dane

o

górnictwa

przebiegu
w

napraw

zale!no%ci

od

szkód
rodzaju

wydobywanej kopaliny: mianowicie: w#gla kamiennego, w#gla brunatnego, rud
miedzi, rud cynku i o&owiu, siarki, soli  solanek  wód leczniczych, ropy naftowej
i gazu ziemnego oraz surowców skalnych.
15. W ramach prac Grupy Roboczej ds. 'rodowiska Rady UE przedstawiciele WUG
jako instytucji wspó&pracuj"cej, uczestniczyli w pracach nad projektem dyrektywy
w sprawie zarz"dzania odpadami z przemys&u wydobywczego. Projekt dyrektywy
dotyczy mi#dzy innymi aspektu zapewnienia bezpiecze$stwa powszechnego ze
strony stawów osadowych i zwa&owisk w trakcie ich eksploatacji, a tak!e po ich
zamkni#ciu.
16. Prezes Wy!szego Urz#du Górniczego zaopiniowa& w 2003 roku 13 wniosków
przedsi#biorców górniczych o dofinansowanie zada$ proekologicznych ze
%rodków Narodowego Funduszu Ochrony 'rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz
1 wniosek o dofinansowanie ze %rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
'rodowiska i Gospodarki Wodnej. Zadania te dotycz" mi#dzy innymi gaszenia
ha&dy na polu Piast w Nowej Rudzie (SRK S.A.) oraz budowy zak&adowej
oczyszczalni %cieków

w rejonie szybów g&ównych KWK Knurów (Kompania
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W#glowa S.A.). Skontrolowano dzia&alno%) zak&adów górnictwa siarkowego:
Przedsi#biorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych Jeziórko w Tarnobrzegu,
Kopalni Siarki Machów w Tarnobrzegu oraz Kopalni Siarki w Grzybowie
w zakresie zaawansowania prowadzonych zada$ proekologicznych, których
realizacja wspierana jest %rodkami Funduszu.
17. Wykonuj"c ustawow" funkcj# administracji architektoniczno - budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa organy nadzoru górniczego
zaopiniowa&y

84

przestrzennego

studia

oraz

uwarunkowa$

dokona&y

769

i

kierunków

uzgodnie$

zagospodarowania

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego. Wydano 8399 postanowie$ uzgadniaj"cych
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych na
terenach górniczych, 276 decyzji o pozwoleniu na budow# obiektów budowlanych
zak&adu górniczego w tym 91 decyzji na rozbiórk#, 113 decyzji o pozwoleniu na
u!ytkowanie obiektów budowlanych zak&adu górniczego. Realizuj"c funkcj#
organów nadzoru budowlanego zwracano szczególn" uwag# na ustawowy
obowi"zek posiadania przez inwestora planu bezpiecze$stwa i ochrony zdrowia.
W trybie nadzoru budowlanego wstrzymano 19 robót budowlanych prowadzonych
w obiektach budowlanych zak&adu górniczego z naruszeniem przepisów prawa.
W 2003 roku mia&y miejsce 2 awarie obiektów budowlanych zak&adu górniczego.
Nie by&o natomiast zdarze$ o charakterze katastrof budowlanych. Rozpatrzono
227 zg&osze$ dotycz"cych rozpocz#cia robót budowlanych w trybie art. 30 ust. 1
 ustawy Prawo budowlane oraz wydano 112 %wiadectw potwierdzaj"cych
posiadanie kwalifikacji osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych.
18. W celu zapewnienia bezpiecze$stwa powszechnego na terenach po zako$czeniu
dzia&alno%ci

górniczej,

Archiwum

Dokumentacji

Mierniczo-Geologicznej

realizowa&o zadania zwi"zane z gromadzeniem, archiwizacj" i udost#pnianiem
dokumentacji

mierniczo-geologicznej

zlikwidowanych

zak&adów

górniczych.

Przej#to dokumentacj# mierniczo-geologiczn" zak&adu górniczego Sko&yszynPark VII w Sko&yszynie, Rozpocz#to przejmowanie dokumentacji z 2 kopal$
w#gla kamiennego: KWK Jowisz i KWK Jan Kanty. Dzia&aj"c w trybie ustawy 
Prawo ochrony %rodowiska udost#pniono dokumentacj# zainteresowanym
osobom,

sporz"dzono

na

potrzeby

zabudowy

i

zagospodarowania

przestrzennego 435 informacji o warunkach geologiczno-górniczych w rejonach
planowanych inwestycji na terenach pogórniczych. Udzielono informacji bieg&ym
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s"dowym w sprawach dochodzenia roszcze$ z tytu&u szkód pochodzenia
górniczego. Z chwil" wej%cia w !ycie z dniem 15 stycznia 2003 r. obowi"zku
reprezentowania Skarbu Pa$stwa przez organy nadzoru górniczego, w sprawach
dochodzenia roszcze$ z tytu&u szkód pochodzenia górniczego, w razie braku
przedsi#biorcy odpowiedzialnego za szkody albo jego nast#pcy prawnego,
badano, w oparciu o dokumentacj# archiwaln", istnienie zwi"zku przyczynowego
pomi#dzy warunkami geologiczno-górniczymi i wyst#puj"cymi szkodami.

7. STWIERDZENIA I WNIOSKI
1. Analiza przedstawionych danych wskazuje, !e w porównaniu do 2002 roku
w 2003 roku wyst"pi&o pogorszenie stanu bezpiecze$stwa w zak&adach
górniczych. W 2003 roku wyst"pi& wzrost wypadkowo%ci ogólnej z 3110
wypadków zaistnia&ych w 2002 roku do 3277, co stanowi wzrost o 5,4%.
Wypadkowo%) %miertelna utrzyma&a si# praktycznie na tym samym poziomie co w
2002 roku poniewa! w 2003 roku zaistnia&o 39 wypadków %miertelnych wobec 38
zaistnia&ych w 2002 roku. Wyst"pi& wzrost liczby wypadków ci#!kich, gdzie
w 2003 roku w górnictwie zaistnia&o ich 46 wobec 37 zaistnia&ych w 2002 roku.
2. W górnictwie w#gla kamiennego w 2003 roku odnotowano spadek wypadkowo%ci
%miertelnej z 33 wypadków %miertelnych zaistnia&ych w 2002 roku do 28
wypadków %miertelnych zaistnia&ych w 2003 roku, natomiast wypadkowo%) ci#!ka
utrzyma&a si# prawie na tym samym poziomie co w 2002 roku, poniewa! w 2003
roku zaistnia&y 33 wypadki ci#!kie wobec 33 w 2002 roku. Wska(nik cz#sto%ci
wypadków %miertelnych na 1 mln ton wydobytego w#gla w kopalniach w#gla
kamiennego w 2003 roku wyniós& 0,28 natomiast w 2002 roku wynosi& 0,32.
3. W górnictwie rud miedzi nast"pi& wzrost wypadkowo%ci %miertelnej i ci#!kiej.
W 2003 roku zaistnia&o osiem wypadków %miertelnych wobec pi#ciu wypadków
%miertelnych zaistnia&ych w 2002 roku oraz 10 wypadków ci#!kich wobec dwóch
wypadków

ci#!kich

zaistnia&ych

w

2002

roku.

O

pogorszonym

stanie

bezpiecze$stwa %wiadczy równie! wzrost wska(ników wypadków %miertelnych
i ogó&em na 1000 zatrudnionych. Wska(nik wypadków %miertelnych na 1000
zatrudnionych wzrós& z 0,37 w 2002 roku do 0,63 w 2003 roku natomiast
wska(nik wypadków ogó&em na 1000 zatrudnionych wzrós& z 43,1 w 2002 roku do
52,9 w 2003 roku.
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4. W roku 2003 odnotowano spadek ilo%ci podmiotów

( firm ) wykonuj"cych

powierzone im czynno%ci w ruchu zak&adów górniczych, jak równie! spadek
zatrudnienia w tych podmiotach z 23 111 osób w roku 2002 do 20 883 w 2003
roku. Statystyka wypadkowo%ci w firmach wprawdzie nie wykazuje wypadków
%miertelnych w latach 2002 i 2003, ale wzrost ilo%ci wypadków ci#!kich z jednego
w 2001 roku,

poprzez 3 w 2002 roku do 7 w 2003 roku. Równocze%nie

obserwuje si# wzrost ogólnej liczby wypadków z 363 w 2002 roku do 398 w 2003
roku.
5. Potwierdzeniem z&ego stanu bezpiecze$stwa w zak&adach górniczych by&y wyniki
kontroli przeprowadzonych przez pracowników urz#dów górniczych, gdzie w 2003
roku wstrzymano w 2415 przypadkach ruch urz"dze$ i prowadzenie robót
górniczych. Wstrzymanie tych robót maj"ce charakter profilaktyczny, aczkolwiek
w sposób niewymierny, jednak w du!ym stopniu ograniczy&o ilo%) wypadków
i zdarze$ nawet katastrofogennych.
6. Analiza stanu zagro!e$ technicznych w górnictwie wykaza&a, !e przyczyny
wypadków wynika&y g&ównie z nie wycofania pracowników z zasi#gu pracuj"cych
maszyn, niedozwolonego przebywania pracowników w wyrobiskach, w których
prowadzony by& transport linowy oraz jazdy pracowników na przeno%nikach
nieprzystosowanych do jazdy ludzi. Do zaistnienia wielu wypadków przyczyni&a
si# równie! niew&a%ciwa obs&uga i eksploatacja maszyn i urz"dze$ górniczych
oraz post#puj"cy proces ich dekapitalizacji.
7. Na ogóln" ocen# stanu bezpiecze$stwa w 2003 roku w du!ym stopniu
niekorzystnie wp&yn#&y a! 23 wypadki zbiorowe, w których %mier) ponios&o 13
pracowników, 16 uleg&o wypadkom ci#!kim a 152 wypadkom l!ejszym. Wypadki
te mia&y zwi"zek mi#dzy innymi z:
-

zagro!eniem t"paniami,

-

zagro!eniem metanowym,

-

zagro!eniem po!arowym,

-

stosowaniem i transportem %rodków strza&owych.

8. Istotny wp&yw na stan bezpiecze$stwa ma pogarszanie si# warunków %rodowiska
pracy i sta&y wzrost poziomu ryzyka przy wykonywaniu robót górniczych i tak:
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1) z punktu widzenia zagro!e$ naturalnych istotnymi cechami polskiego górnictwa
w#gla kamiennego s":
-

lokalizacja praktycznie wszystkich kopal$ (poza LW Bogdanka) w obr#bie
jednego regionu górnego 'l"ska, skutkuj"ca koncentracj" robót górniczych
zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej,

-

d&ugi okres, cz#sto ponad 100 lat i wi#cej, prowadzenia dzia&alno%ci górniczej
przez poszczególne kopalnie, co w wielu rejonach doprowadzi&o do znacznej
obj#to%ci wyeksploatowanego z&o!a i naruszenia struktury górotworu,

-

wyst#powanie z&ó! wielopok&adowych (problemy resztek, filarów, kraw#dzi i ich
wzajemnej interakcji),

-

du!a i stale powi#kszaj"ca si# g&#boko%) eksploatacji (%rednio 5  8 m/rok),
aktualnie najg&#bsze kopalnie osi"gaj" 900  1100 m. W kopalniach w#gla
kamiennego w 143 wyrobiskach, w których wyst#powa&o przekroczenie
temperatury 28°C lub intensywno%) ch&odzenia by&a ni!sza ni! 11 katastopni
wilgotnych 4059 pracowników w ci"gu doby zatrudnionych by&o w skróconym
czasie pracy.

2) z punktu widzenia bezpiecze$stwa pracy stwierdza si#, !e stosowanie na coraz
wi#ksz" skal# uproszczonego podpoziomowego modelu udost#pnienia z&o!a,
wi"!e si# ze wzrostem ryzyka zagro!e$ wentylacyjnych zwi"zanych z metanem
i po!arami. Na ogóln" liczb# 41 czynnych kopal$ w#gla kamiennego (146 %cian
wydobywczych), w 27 kopalniach prowadzona jest eksploatacja podpoziomowa
w 47 %cianach oraz roboty udost#pniaj"ce i przygotowawcze pod przysz&"
eksploatacj# podpoziomow" 60 przodkami górniczymi,
3) eksploatacja podpoziomowa i zwi"zana z ni" koncentracja robót górniczych, przy
jednoczesnym wzro%cie g&#boko%ci tych robót, przyczynia si# do pot#gowania
poziomu

wyst#puj"cych

zagro!e$.

W

tych

warunkach

w

klasie

B

niebezpiecze$stwa wybuchu py&u w#glowego prowadzone s" 43 %ciany. Po&owa
%cian zaliczona jest do najwy!szych (III i IV) kategorii zagro!enia metanowego,
27 %cian prowadzonych jest w warunkach drugiego i trzeciego stopnia zagro!enia
t"paniami. W 8 kopalniach w 20 %cianach prowadzone s" roboty górnicze
w warunkach wspó&wyst#powania zagro!e$. We wszystkich eksploatowanych
podpoziomowo %cianach temperatura pierwotna ska& przekracza 300 C,
powoduj"c utrudnienia w przewietrzaniu wyrobisk i niebezpieczne dla ludzi
warunki klimatyczne,

131

4) ekonomizacja

gospodarki

powoduje

d"!enie

do

minimalizacji

kosztów

wydobywania. Oszcz#dno%ci w wydatkach uzyskiwane s" zw&aszcza poprzez
ograniczanie inwestycji górniczych, zaniechanie modernizacji sprz#tu, remontu
i wymiany zu!ytych fizycznie maszyn oraz urz"dze$. Aktualnie 22% ogólnej liczby
obudów %cianowych nie spe&nia wymaga$ dotycz"cych przej%cia w obudowach
zmechanizowanych, ok. 50% u!ywanych obudów wyprodukowano przed 15 laty.
9. Przeprowadzona z inicjatywy Prezesa Wy!szego Urz#du Górniczego przez
G&ówny Instytut Górnictwa analiza stanu ilo%ciowego specjalistycznych kadr pt.
Stan aktualny oraz zapotrzebowanie na specjalistyczne kadry pracownicze
w górnictwie w#gla kamiennego do 2010 roku w aspekcie bezpiecze$stwa ruchu
zak&adów górniczych opracowana przy wspó&udziale przedstawicieli spó&ek
w#glowych, porozumienia Zwi"zków Zawodowych KADRA oraz WUG wykaza&a
post#puj"cy proces starzenia si# kadry in!ynieryjno-technicznej, górników
i pracowników

na

stanowiskach

wymagaj"cych

szczególnych

kwalifikacji.

Z opracowania wynika, !e spada udzia& pracowników m&odych do 29 lat a ro%nie
udzia& pracowników w wieku 40 lat i powy!ej. Najwi#kszy niedobór kadry
in!ynieryjno-technicznej ze %rednim i wy!szym wykszta&ceniem wyst"pi w 2005
i 2006 roku:
-

538 osób kadry in!ynieryjno-technicznej z wykszta&ceniem %rednim w 2005 roku
oraz 440 w 2006 roku,

-

447 osób kadry in!ynieryjno-technicznej z wykszta&ceniem wy!szym w 2005 roku
oraz 365 w 2006 roku.
Najwi#kszy niedobór górników oraz pracowników ze szczególnymi kwalifikacjami
wyst"pi w 2006 i 2005 roku:

-

3602 pracowników w 2006 roku i 3193 pracowników w 2005 roku.

10. Pomimo wyst#powania w górnictwie tak wielu ró!nych zagro!e$, analiza stanu
bezpiecze$stwa w górnictwie w 2003 roku wykaza&a, !e bardzo cz#sto przyczyn#
wypadków i niebezpiecznych zdarze$ stanowi czynnik ludzki , rozumiany
ogólnie

jako

b&#dne

post#powanie

pracownika.

W

wielu

przypadkach

niebezpieczne zdarzenia i wypadki zaistnia&y z powodu b&#dów ludzkich,
nieprzestrzegania cz#sto podstawowych zasad i przepisów bhp. Niepokoj"cym
jest równie! fakt, !e coraz wi#ksza liczba osób dozoru ruchu, które s"
odpowiedzialne za w&a%ciw" organizacj# pracy i powinny prowadzi) nadzór nad
prawid&owym wykonywaniem prac, ulega wypadkom. W 2003 roku pi#) osób
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dozoru ruchu uleg&o wypadkom %miertelnym a dwie osoby wypadkom ci#!kim.
Z tego te! mi#dzy innymi wzgl#du problematyka bezpiecze$stwa i ochrony
zdrowia w %rodowisku pracy nabiera szczególnego znaczenia. Koniecznym jest,
oprócz poszukiwania nowych rozwi"za$ organizacyjnych i technicznych, podj#cie
dzia&a$

zmierzaj"cych do zmiany mentalno%ci pracowników mi#dzy innymi

poprzez odpowiednie szkolenia a tak!e wprowadzenie do programów szkole$
pracowników tematyki zwi"zanej z psychologi" pracy. Maj"c powy!sze na
uwadze Wy!szy Urz"d Górniczy przy wspó&pracy G&ównego Instytutu Górnictwa
i Zarz"du G&ównego SITG organizuje w dniach 1 i 2 kwietnia 2004 roku
konferencj#

pt.: "PROBLEMY BEZPIECZE.STWA I OCHRONY ZDROWIA

W POLSKIM GÓRNICTWIE", której tematem jest SZKOLENIE, SOCJOLOGIA
I PSYCHOLOGIA PRACY  CZYNNIKI KSZTA-TUJ/CE BEZPIECZE.STWO
I HIGIEN0 PRACY.
11. Maj"c na celu podnoszenie stanu bezpiecze$stwa w nadzorowanych przez
urz#dy górnicze zak&adach górniczych do wybranych celów i zada$ na rok 2004
przyj#to mi#dzy innym:
#" eliminowanie

prowadzenia

podpoziomowej

eksploatacji

pok&adów

w#gla

kamiennego w warunkach podwy!szonego ryzyka,
#" wycofanie z u!ytkowania w podziemnych zak&adach górniczych zu!ytych
fizycznie obudów zmechanizowanych oraz innych maszyn i urz"dze$ górniczych
stwarzaj"cych zagro!enie dla !ycia i zdrowia pracowników,
#" egzekwowanie wymaga$ w zakresie bezpiecze$stwa eksploatacji oraz kryteriów
oceny stopnia zu!ycia obudów zmechanizowanych w podziemnych zak&adach
górniczych okre%lonych w za&"czniku nr 6 do projektu rozporz"dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo&ecznej zmieniaj"ce rozporz"dzenie w sprawie
bezpiecze$stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo!arowego w podziemnych zak&adach górniczych.
W odniesieniu do modernizowanych i remontowanych obudów górniczych 
rygorystyczne przestrzeganie procedur okre%lonych tym rozporz"dzeniem,
12. Opanowanie rosn"cych wraz z g&#boko%ci" eksploatacji i stopniem jej
koncentracji zagro!e$ naturalnych wymaga pilnego wdro!enia do ruchu zak&adów
górniczych skutecznego i niezawodnego systemu wykrywania, monitorowania
zjawisk zachodz"cych w górotworze i w przestrzeni roboczej oraz ostrzegania
pracowników o istniej"cym niebezpiecze$stwie. Dotyczy to przede wszystkim tych
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rejonów kopal$, w których wspó&wyst#puj" zagro!enia metanowe, po!arowe,
wybuchami

py&u

w#glowego

oraz

zagro!enia

geodynamiczne.

Rodzaj

zastosowanej aparatury kontrolno-pomiarowej powinien uwzgl#dnia) specyfik#
monitorowanego czynnika, zmienno%) jego parametrów w czasie i w miejscu
wyst#powania oraz automatyzacj# dzia&a$ ochronnych. Nale!y wypracowa)
kompromis pomi#dzy konieczn" ze wzgl#dów ekonomicznych wielko%ci"
koncentracji

wydobycia,

a

niezb#dnymi

ograniczeniami

intensywno%ci

wyst#powania zagro!e$: t"paniami, metanowego, klimatycznego. Nadmierna
koncentracja wydobycia cz#sto powoduje niekorzystn" tendencj# wzrostu
zagro!e$ w warunkach ich wspó&wyst#powania oraz mo!liwo%ci ich skutecznego
zwalczania.
13. W celu ograniczenia zagro!e$ dla zapewnienia odpowiedniego poziomu
bezpiecze$stwa w polskich kopalniach nale!a&oby podj") dzia&ania w zakresie:
-

zwi#kszenia skuteczno%ci odmetanowania pok&adów silnie metanowych poprzez
budow# powierzchniowych stacji odmetanowania,

-

przy

du!ej

metanowo%ci

bezwzgl#dnej

stosowa)

systemy

eksploatacji

z utrzymaniem wyrobiska za %cian" i odprowadzenie tym wyrobiskiem metanu,
-

okre%lenia granicznych warto%ci zagro!enia t"paniami oraz metanowego, przy
których prowadzenie eksploatacji w danym rejonie (partii z&o!a) stwarza
zagro!enie przekraczaj"ce poziom akceptowanego ryzyka,

-

zwi#kszenia zakresu stosowania metod profilaktycznych dla ograniczenia
zagro!enia t"paniami oraz metanowego, przewidzianych jako wyprzedzaj"ce
przed podejmowaniem robót górniczych, w fazie ich projektowania.

14. Zapewnienie warunków bezpiecznej pracy w kopalniach w#gla kamiennego
wymaga) b#dzie stosowania alternatywnych rozwi"za$, adekwatnych do wzrostu
poziomu zagro!e$, z czym wi"!e si# konieczno%) asygnowania %rodków na
prace badawcze, do%wiadczalne i konstrukcyjne, o wielko%ci przekraczaj"cej
mo!liwo%ci finansowe pojedynczego przedsi#biorcy górniczego. Niezb#dna jest
w tym zakresie koordynacja dzia&a$ i kumulacja %rodków.
15. Dzia&ania maj"ce na celu podnoszenie stanu bezpiecze$stwa w zak&adach
górniczych znalaz&y odzwierciedlenie w opracowanej przez Wy!szy Urz"d
Górniczy strategii na lata 2001  2005. Do wybranych na 2004 rok celów i zada$
przyj#to mi#dzy innymi :
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#" propagowanie nowoczesnych form i metod szkolenia pracowników zak&adów
górniczych,
#" kontrola realizacji harmonogramu wyposa!ania za&óg w sprz#t izoluj"cy
zast#puj"cy poch&aniacze ochronne POG,
#" opracowanie i wdro!enie procedur kontroli spe&niania przez wyroby stosowane
w górnictwie wymaga$ zasadniczych,
#" aktywizowanie

procesów

wprowadzania

systemów

zarz"dzania

bezpiecze$stwem i higien" pracy w zak&adach górniczych. Obecnie posiadaczami
certyfikatów s" kopalnie Katowickiego Holdingu W#glowego S.A., KWK
Jas-Mos, KWK Borynia, KWK Zofiówka i KGHM Polska Mied( S.A. ZG
Lubin.
#" podj#cie dzia&a$ maj"cych na celu rozpowszechnianie w zak&adach górniczych
promowania bezpiecznej pracy (%rodki audiowizualne, makiety, plakaty, ...),
#" rozpowszechnianie konkursu wiedzy dla przodowych i osób dozoru ruchu
zak&adów górniczych, w zakresie znajomo%ci przepisów reguluj"cych bezpieczne
wykonywanie pracy w ruchu zak&adów górniczych,
#" promowanie dzia&a$ maj"cych na celu w&"czanie zagadnie$ psychologii pracy do
szkole$ pracowników zak&adów górniczych,
#" ochron# terenów po zako$czeniu dzia&alno%ci górniczej,
#" inspirowanie bada$ naukowych w zakresie bezpiecze$stwa pracy w górnictwie,
#" redagowanie

i

wydawanie

miesi#cznika

Wy!szego

Urz#du

Górniczego

Bezpiecze$stwo pracy i ochrona %rodowiska w górnictwie

PR EZ ES
WY(SZEGO URZ#DU GÓRNICZEGO

mgr in#. Wojciech Bradecki
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2
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32,5
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1996

39
7

7

465

33,6
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1995
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4
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32,4

43,0
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1994

12

16

932

130,2

1993

ogó!em
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Wypadki wskutek t#pni$%

&miertelne
11

[%]
32,7

[mln ton]
42,6

Wydobycie
[mln ton]

Liczba wstrz#sów
wysokoenergeLiczba t#pni$%
tycznych
(wg GIG)

Rok

Wydobycie z pok!adów
zagro"onych t#paniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZ!SÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, T!PNI"# I WYPADKÓW
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
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0
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3
4
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100
100
100
100
100
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1998

0
0
0

567

100
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12
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4
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1996

13
2

4
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1995

6
5
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100

26,1

26,1

1994

2

4

492

27,1

1993

ogó!em
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Wypadki wskutek t#pni$%

&miertelne
1

[%]
100

[mln ton]
27,1

Wydobycie
[mln ton]

Liczba wstrz#sów
wysokoenergeLiczba t#pni$%
tycznych
(wg GIG)

Rok

Wydobycie z pok!adów
zagro"onych t#paniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZ!SÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, T!PNI"# I WYPADKÓW
W KOPALNIACH RUD MIEDZI

ZESTAWIENIE
ZAWA$ÓW, OBRYWANIA SI" SKA$ ZE STROPU I OCIOSÓW
ORAZ POWSTA$YCH WSKUTEK TYCH ZDARZE%
WYPADKÓW &MIERTELNYCH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
Rok

Liczba
zawa(ów

Liczba wypadków 'miertelnych spowodowanych :
opadem ska(
ze stropu

zawa(ami

opadem ska(
z ociosów

1993

6

5

4

5

1994

4

1

3

1

1995

6

5

2

2

1996

3

3

5

1

1997

1

1

2

1

1998

2

1

4

1

1999

1

-

5

2

2000

1

3

7

-

2001

1

-

2

1

2002

2

1

-

-

2003

1

0

-

3

W KOPALNIACH RUD MIEDZI I W KOPALNIACH SOLI
Rok

Liczba
zawa(ów

Wypadki 'miertelne spowodowane:
zawa(ami

3

opadem ska(
ze stropu

opadem ska(
z ociosów

2

1994

-

-

-

-

1995

-

-

4

-

1996

-

-

2

1

1997

1

1

-

-

1998

3

6

-

1

1999

3

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

1

-

1

2

2003

-

-

3

-

ZESTAWIENIE
LICZBY PO)ARÓW, ICH PRZYCZYN I SPOWODOWANYCH NIMI
WYPADKÓW &MIERTELNYCH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO

ROK

Stan zagro*enia
po*arowego

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Liczba po*arów
Liczba po*arów
egzogenicznych
Liczba po*arów
endogenicznych
Wypadki 'miertelne
z powodu po*arów

12

9

9

6

7

6

3

2

8

5

5

-

2

2

2

3

1

1

4

-

7

9

7

4

5

3

2

1

4

5

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

ZESTAWIENIE
MIEJSC POWSTANIA PO)ARÓW ENDOGENICZNYCH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO

Rejon

ROK
1994 1995

1996

1997 1998 1999

2000 2001

2002

2003

&ciany z zawa(em
stropu

5

4

3

2

3

-

1

1

2

3

&ciany z podsadzk+
hydrauliczn+

-

4

1

1

1

-

1

0

0

0

Wyrobiska
korytarzowe

2

1

3

1

1

3

-

0

2

1

RAZEM

7

9

7

4

5

3

2

1

4

4

Zestawienie
Wyrzutów gazów i ska(
Rok

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Liczba Spodziewanych Niespodziewanych
wyrzutów
1
1
-

4
1
4
-

5
1
4
1
-

Liczba
wypadków
'miertelnych
4
-

ZESTAWIENIE
WDAR# WODY I WYPADKÓW NIMI SPOWODOWANYCH W
GÓRNICTWIE PODZIEMNYM
Rok

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Wdarcia wody w
kopalniach

Wypadki ogó(em w
kopalniach

Wypadki
'miertelne w
kopalniach

w$glowych

niew$glowych

w$glowych

niew$glowych

w$glowych

niew$glowych

2
1
1
1
-

1
1
1
-

-

-

-

-

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWCH
w 2003 roku
LICZBA WYPADKÓW

!MIERTELNYCH

CI#$KICH

OGÓ%EM

Kopalnie w&gla
kamiennego

28

34

2420

Kopalnie w&gla
brunatnego

0

0

67

Kopalnie rud
miedzi

8

10

672

Kopalnie rud
cynku i o'owiu

0

0

30

Kopalnie soli

1

1

18

Kopalnie
odkrywkowe

0

0

29

Kopalnie
otworowe

0

0

13

Pozosta'e

1

1

28

RAZEM

38

46

3 277

(poza w!gl. brun.)

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
w 2002 i 2003 roku

OGÓ#EM
2002

w tym
Kopalnie W$gla
Kamiennego

2003

2002

2003

WYPADKI
!MIERTELNE
Firmy us!ugowe

39

38

33

28

0

0

0

0

WYPADKI
CI%&KIE
Firmy us!ugowe

34

39

30

30

3

7

3

4

3110

3277

2354

2420

11

12

9

11

WYPADKI
OGÓ#EM
ZGONY
NATURALNE

WSKA(NIKI WYPADKÓW !MIERTELNYCH
(za'oga w'asna)

2001

2002

2003

Uwagi

Wypadki !miertelne
na 1 milion ton

0,19

0,32

0,28

górnictwo w"gla kamiennego
(podziemne)

Wypadki !miertelne
na 1 milion ton

0,14

0,21

0,17

Wypadki !miertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,09

0,15

0,13

górnictwo w"gla kamiennego
+ brunatnego
(podziemne + odkrywki)
górnictwo w"gla kamiennego

Wypadki !miertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,06

0,27

0,44

górnictwo miedziowe

Wypadki !miertelne
na 1000 zatrudnionych

0,14

0,24

0,21

górnictwo w"gla kamiennego

Wypadki !miertelne
na 1000 zatrudnionych

0,13

0,18

0,19

górnictwo ogó#em*

WSKA(NIKI WYPADKÓW OGÓ%EM
(za'oga w'asna)
Wypadki na 1 milion
roboczogodzin

9,74

9,56

9,88

górnictwo w"gla kamiennego
(podziemne)

Wypadki na 1 milion
roboczogodzin

31,6

28,5

34,46

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

15,6

15,1

15,8

górnictwo w"gla kamiennego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

43,4

44,3

54,92

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

2,3

2,78

4,2

górnictwo w"gla brunatnego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

15,07

14,74

16,31

górnictwo ogó#em*

* ) z uwzgl!dnieniem pracowników firm us"ugowych

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN POSPOLITYCH
w 2003 roku
Grupy zak'adów górniczych
wed'ug kopaliny

Zak'ady powy)ej 2 ha

LICZBA WYPADKÓW

!MIERTELNYCH

CI#$KICH

OGÓ%EM

Kopalnie kruszyw
naturalnych

3

0

18

Kopalnie kamieni
drogowych
i budowlanych

0

0

12

Kopalnie surowców ilastych

0

0

1

Kopalnie torfów

0

0

0

Inne kopaliny pospolite

0

0

6

Razem kopaliny
pospolite powy)ej 2 ha

3

0

37

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN POSPOLITYCH
w 2003 roku
Grupy zak'adów górniczych
wed'ug kopaliny

Zak'ady do 2 ha

LICZBA WYPADKÓW
!MIERTELNYCH

CI#$KICH

Kopalnie kruszyw
naturalnych

0

0

0

Kopalnie kamieni
drogowych
i budowlanych

0

0

2

Kopalnie surowców
ilastych

0

0

0

Kopalnie torfów

0

0

0

Inne kopaliny pospolite

0

0

3

Razem kopaliny
pospolite do 2 ha

0

0

5

3

0

42

RAZEM
KOPALINY
POSPOLITE

OGÓ%EM

WSKA(NIKI CZ#STO!CI WYPADKÓW
[KWK - KWB za'oga w'asna]

!MIERTELNYCH na

OGÓ%EM na

1 mln ton 1 mln rbczg. 1 mln rbczg.

1000 zatr.
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-
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