WYĩSZY URZĄD GÓRNICZY

STAN BEZPIECZEēSTWA
I HIGIENY PRACY
W GÓRNICTWIE
W 2004 ROKU

Katowice, marzec 2005

SPIS TREĝCI
1.

Organy nadzoru górniczego ................................................................................ 3
1.1. Zadania organów nadzoru górniczego ............................................................. 3
1.2. Zakres nadzoru i kontroli.................................................................................. 5
2. Ksztaátowanie siĊ podstawowych zagroĪeĔ i ich skutki w zakáadach górniczych 7
2.1. ZagroĪenia naturalne ..................................................................................... 11
2.2. ZagroĪenia techniczne ................................................................................... 21
2.3. ZagroĪenia przy stosowaniu Ğrodków strzaáowych ........................................ 23
3. WypadkowoĞü w górnictwie............................................................................... 24
3.1. WypadkowoĞü w latach 2003-2004 w górnictwie kopalin podstawowych ...... 24
3.2. WypadkowoĞü w latach 2003 – 2004 w górnictwie kopalin pospolitych ......... 26
3.3. Statystyka wypadkowoĞci w latach 1990, 1995 - 2004 .................................. 27
3.4. WypadkowoĞü w podmiotach wykonujących w zakresie swej dziaáalnoĞci
zawodowej powierzone im czynnoĞci w ruchu zakáadu górniczego ...................... 29
3.5. WypadkowoĞü w likwidowanych zakáadach górniczych ................................. 30
3.6. WypadkowoĞü w dni wolne od pracy.............................................................. 31
3.7. Grupy wiekowe i staĪowe poszkodowanych w wypadkach............................ 32
4. Gáówne przyczyny i okolicznoĞci wypadków przy pracy .................................... 33
4.1. Zdarzenia powodujące wypadki Ğmiertelne i ciĊĪkie w 2004 roku ................. 33
4.2. Gáówne przyczyny zaistniaáych zdarzeĔ i wypadków w 2004 roku................. 59
5. Higiena pracy w górnictwie................................................................................ 59
5.1. Warunki pracy w górnictwie ........................................................................... 60
5.2. Czynniki szkodliwe w Ğrodowisku pracy......................................................... 61
5.3. Choroby zawodowe........................................................................................ 74
5.4. Zgony naturalne ............................................................................................. 79
6. Gáówne dziaáania dla podniesienia stanu bezpieczeĔstwa i higieny pracy w
górnictwie, bezpieczeĔstwa powszechnego i ochrony Ğrodowiska........................... 81
7. Stwierdzenia i wnioski ......................................................................................108

1.

Organy nadzoru górniczego

1.1. Zadania organów nadzoru górniczego
WyĪszy Urząd Górniczy, okrĊgowe urzĊdy górnicze i Urząd Górniczy do BadaĔ
Kontrolnych UrządzeĔ Energomechanicznych realizują zadania organów nadzoru
górniczego okreĞlone przepisami Prawa geologicznego i górniczego oraz przepisami
szczególnymi. Sprawują nadzór i kontrolĊ nad ruchem zakáadów górniczych
wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite, w szczególnoĞci w zakresie:


bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz bezpieczeĔstwa poĪarowego,



ratownictwa górniczego,



gospodarki záoĪami kopalin w procesie ich wydobywania,



ochrony Ğrodowiska, w tym zapobiegania szkodom,



budowy

i

likwidacji

zakáadu

górniczego,

w

tym

rekultywacji

gruntów

i zagospodarowania terenów po dziaáalnoĞci górniczej.
Prezes WyĪszego UrzĊdu Górniczego jest centralnym organem administracji
rządowej nadzorowanym przez ministra wáaĞciwego do spraw administracji
publicznej.
Prezes WyĪszego UrzĊdu Górniczego w szczególnoĞci:


stwierdza kwalifikacje kierowników ruchu w podziemnych zakáadach górniczych
oraz kwalifikacje mierniczego górniczego i geologa górniczego,



nadaje uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakáadu górniczego,



jest organem wáaĞciwym w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze
postĊpowania administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawy,



peáni funkcjĊ organu wyĪszego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postĊpowania
administracyjnego, w stosunku do dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych
i specjalistycznego

urzĊdu

górniczego

dziaáalnoĞcią,
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oraz

sprawuje

nadzór

nad

ich



powoáuje

specjalne

komisje

do

kompleksowego

opiniowania

stanu

rozpoznawania i zwalczania zagroĪeĔ naturalnych i technicznych w zakáadach
górniczych

oraz

zagroĪeĔ

bezpieczeĔstwa

powszechnego,

związanych

z ruchem zakáadu górniczego,


gromadzi i archiwizuje dokumentacjĊ mierniczo-geologiczną zlikwidowanych
zakáadów górniczych oraz udostĊpnia tĊ dokumentacjĊ na zasadach i w sposób
okreĞlony w odrĊbnych przepisach,



w szczególnych przypadkach udziela odstĊpstw od obowiązujących przepisów,



jest organem wyspecjalizowanym kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoĞci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z póĨn. zm.), w zakresie wyrobów
przeznaczonych do stosowania w zakáadach górniczych.

Szczegóáowe zadania organów nadzoru górniczego okreĞla Prawo geologiczne
i górnicze - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z póĨn. zm.)
Organy nadzoru górniczego w drodze decyzji administracyjnej miĊdzy innymi:
1)

wydają zezwolenia na oddanie do ruchu w zakáadzie górniczym obiektów,
maszyn i urządzeĔ okreĞlonych w przepisach wydanych na podstawie Ustawy,

2)

wydają pozwolenie na uĪywanie Ğrodków strzaáowych w zakáadach górniczych,

3)

wydają zezwolenie na przechowywanie i uĪywanie sprzĊtu strzaáowego
w zakáadach górniczych,

4)

sprawują nadzór i kontrolĊ nad podmiotami zawodowo trudniącymi siĊ
wykonywaniem czynnoĞci ratownictwa górniczego, w zakresie przestrzegania
przez te podmioty przepisów wydanych na podstawie Ustawy,

5)

zatwierdzają plany ruchu zakáadów górniczych,

6)

zaliczają záoĪa (pokáady) lub ich czĊĞci do poszczególnych stopni (kategorii,
klas) zagroĪeĔ naturalnych.

Ponadto organy nadzoru górniczego stwierdzają kwalifikacje osób kierownictwa
i dozoru ruchu zakáadów górniczych oraz pracowników na stanowiska w ruchu
zakáadu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.
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1.2. Zakres nadzoru i kontroli
Wedáug stanu na 31.12.2004 r. nadzorem i kontrolą urzĊdów górniczych objĊtych
byáo 224 zakáadów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe w tym:


54 podziemne zakáady górnicze, obejmujące:
 39 kopalĔ wĊgla kamiennego,
 4 kopalnie wĊgla kamiennego w likwidacji,
 3 kopalnie rud miedzi,
 2 kopalnie rud cynku i oáowiu,
 1 kopalniĊ soli,
 2 wydobywające gliny ceramiczne,
 2 wydobywające gips i anhydryt,
 1 wydobywający magnezyt,



104 odkrywkowe zakáady górnicze, w tym:
 11 wĊgla brunatnego,
 92 surowców skalnych, ilastych, piasków formierskich i szklarskich,
 1 siarki (w likwidacji),



59 otworowych zakáadów górniczych, obejmujących:
 3 ropy i gazu, w tym 78 kopalĔ i 5 podziemnych magazynów gazu,
 1 gazu,
 4 soli, w tym 2 w likwidacji,
 3 siarki, w tym 2 w likwidacji,
 45 wód leczniczych, termalnych i solanek,
 2 prowadzące wiercenia za metanem,
 1

prowadzący

bezzbiornikowe

magazynowanie

substancji

w górotworze,


10 zakáadów wykonujących roboty podziemne z zastosowaniem techniki
górniczej, w tym Centralny Zakáad Odwadniania KopalĔ, w skáad którego
wchodzi 5 ruchów skáadających siĊ z 15 rejonów.

Nadzorem i kontrolą objĊte byáy równieĪ 304 zakáady wykonujące prace geologiczne.
Ponadto nadzorowano 1 121 podmiotów wykonujących w zakresie swej dziaáalnoĞci
zawodowej powierzone im czynnoĞci w ruchu zakáadów górniczych zatrudniających
23 598 pracowników oraz 3601 zakáadów górniczych kopalin pospolitych
zatrudniających 11 623 pracowników.
5

We

wszystkich

nadzorowanych

zakáadach

i

podmiotach

gospodarczych

zatrudnionych byáo 207 806 pracowników, z czego 127 288 pracowników w czynnych
kopalniach wĊgla kamiennego i 732 pracowników w likwidowanych kopalniach wĊgla
kamiennego.
Statutowe zadania nadzoru górniczego w 2004 roku realizowane byáy przez 11
okrĊgowych urzĊdów górniczych i specjalistyczny Urząd Górniczy do BadaĔ
Kontrolnych UrządzeĔ Energomechanicznych, w których zatrudnionych byáo 385
pracowników inspekcyjno – technicznych.
W 2004 roku pracownicy urzĊdów górniczych przeznaczyli 36 139 dni na inspekcje
w zakáadach górniczych, w tym 15 193 w podziemnych wyrobiskach górniczych.
W wyniku przeprowadzonych inspekcji wstrzymano w 2 632 przypadkach ruch
urządzeĔ

i

prowadzenie

robót

górniczych

w

warunkach

niebezpiecznych

i stanowiących zagroĪenie dla zatrudnionych pracowników.
Ponadto pracownicy inspekcyjno – techniczni departamentów merytorycznych
WyĪszego UrzĊdu Górniczego przeznaczyli 2690 dni na inspekcje, w tym 1145 dni
na inspekcje w podziemnych wyrobiskach górniczych.
W związku z zaistniaáymi niebezpiecznymi zdarzeniami i wypadkami dyrektorzy
urzĊdów górniczych w 2004 roku przeprowadzili 80 badaĔ wypadków i zaistniaáych
zdarzeĔ.
W 2004 roku dyrektorzy urzĊdów górniczych skierowali do sądów rejonowych –
wydziaáów grodzkich 439 wniosków o ukaranie sprawców naruszających przepisy,
z czego w 100 przypadkach w związku z badaniem przyczyn i okolicznoĞci
wypadków i zagroĪeĔ w zakáadach górniczych, a w 339 przypadkach w wyniku
przeprowadzonych inspekcji w zakáadach górniczych. Dyrektorzy okrĊgowych
urzĊdów górniczych w 2004 roku wydali 38 decyzji zakazujących na czas
nieprzekraczający dwóch lat powierzania okreĞlonych czynnoĞci w ruchu zakáadu
górniczego osobom kierownictwa i dozoru ruchu, naruszającym dyscyplinĊ
i porządek pracy, a zwáaszcza obowiązki okreĞlone ustawą i wydanymi na jej
podstawie przepisami, z czego 35 decyzji wydanych zostaáo w związku z badaniem
przyczyn i okolicznoĞci wypadków w zakáadach górniczych. Ponadto w 2004 roku
wystąpili z 1207 wnioskami do przedsiĊbiorców o zastosowanie

Ğrodków

oddziaáywania wychowawczego przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczeĔ.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inspekcyjno – technicznych w urzĊdach
górniczych, dziaáając na podstawie upowaĪnieĔ wydanych przez dyrektorów w 2004
roku, ukarali 2733 osoby mandatami karnymi na áączną kwotĊ 412 587 zá.
Liczbową charakterystykĊ zatrudnienia i wydobycia w nadzorowanych zakáadach
górniczych przedstawiono w tabeli. Zal_01.pdf

2.

Ksztaátowanie siĊ podstawowych zagroĪeĔ i ich skutki
w zakáadach górniczych

Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje siĊ istnieniem trudnych warunków
geologiczno-górniczych oraz wystĊpowaniem praktycznie wszystkich zagroĪeĔ
naturalnych znanych w górnictwie Ğwiatowym, a w szczególnoĞci tych, których
przejawy lub zaistnienie zawierają cechy zjawisk o znacznych rozmiarach. Naturalne
zagroĪenia charakteryzują siĊ z reguáy duĪą dynamiką ich rozwoju. Szczególnie
dotyczy to zagroĪenia tąpaniami i czĊsto równieĪ metanowego. Ich przebieg polega
na gwaátownoĞci, duĪej intensywnoĞci rozwoju zjawiska, objĊciu dziaáaniem
znacznych przestrzeni i wystĊpowaniu czynników niszczących, które powodują
bardzo czĊsto utratĊ Īycia lub ciĊĪkie obraĪenia wĞród pracowników, co prowadzi do
wypadków zbiorowych, a wiĊc mających cechy katastrofy.
Do podstawowych zagroĪeĔ w górnictwie podziemnym naleĪy zaliczyü zagroĪenia
takie, jak:


tąpaniami,



poĪarowe,



zawaáami,



metanowe,



wybuchem pyáu wĊglowego,



wyrzutami gazów i skaá,



wodne,



klimatyczne.

W mniejszym stopniu uwidaczniają siĊ przejawy zagroĪenia radiacyjnego.
W zakresie górnictwa wĊgla kamiennego nastĊpuje istotne pogarszanie siĊ
warunków Ğrodowiska pracy i staáy wzrost poziomu ryzyka przy wykonywaniu robót
7

górniczych. Aktualny poziom bezpieczeĔstwa w kopalniach wĊgla kamiennego
ksztaátują:


lokalizacja praktycznie wszystkich kopalĔ (poza LW „Bogdanka”) w obrĊbie
jednego regionu Górnego ĝląska skutkująca koncentracją robót górniczych
zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej,



dáugi okres, czĊsto ponad 100 lat i wiĊcej, prowadzenia dziaáalnoĞci górniczej
przez poszczególne kopalnie, co w wielu rejonach doprowadziáo do znacznej
objĊtoĞci wyeksploatowanego záoĪa i naruszenia struktury górotworu,



wystĊpowanie záoĪa wielopokáadowego (problemy resztek, filarów, krawĊdzi
i ich wzajemnej interakcji),



duĪa i stale powiĊkszająca siĊ gáĊbokoĞü eksploatacji (Ğrednio 5 – 8 m/rok),
aktualnie najgáĊbsze kopalnie osiągają 900 – 1100 m,



wieloletnie niedoinwestowanie kopalĔ, zaniedbania w sferze doskonalenia
technik i technologii górniczych oraz utrzymywania naleĪytego poziomu
uzbrojenia kopalĔ w maszyny i urządzenia górnicze,



stosowanie na coraz wiĊkszą skalĊ uproszczonego „podpoziomowego” modelu
udostĊpnienia záoĪa. Eksploatacja podpoziomowa i związana z nią koncentracja
robót górniczych, przy jednoczesnym wzroĞcie gáĊbokoĞci tych robót,
przyczynia siĊ do potĊgowania wystĊpujących zagroĪeĔ. We wszystkich
eksploatowanych
przekracza

30º

podpoziomowo
C,

powodując

Ğcianach

temperatura

utrudnienia

w

pierwotna

przewietrzaniu

skaá

wyrobisk

i niebezpieczne dla ludzi zagroĪenie klimatyczne.
Mimo dalszego schodzenia z eksploatacją na wiĊksze gáĊbokoĞci kopalnie,
z koniecznoĞci

minimalizowania

jednostkowego

kosztu

wydobycia,

wykonują

wyrobiska udostĊpniające w znikomym zakresie. Aktualnie nie drąĪy siĊ ani jednego
szybu, a koĔczy siĊ pogáĊbianie jednego w KWK „Pniówek”. Budowa nowego
poziomu wydobywczego kopalni wymaga pogáĊbienia istniejących lub budowy
nowych

szybów,

wydrąĪenia

wielu

kilometrów

kamiennych

wyrobisk

udostĊpniających, co wiąĪe siĊ z potrzebą wyprzedzającego zaangaĪowania
znacznych nakáadów inwestycyjnych. Brak Ğrodków finansowych na ten cel, przy
jednoczesnym wyczerpaniu zasobów w czynnych poziomach wydobywczych, skáania
przedsiĊbiorców do udostĊpniania záoĪa robotami górniczymi poniĪej poziomu
wydobywczego. Skala tego zjawiska nasila siĊ.
Na ogólną iloĞü 39 kopalĔ wĊgla kamiennego w 2004 roku:
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roboty eksploatacyjne prowadzono 143 Ğcianami, w tym: 78 Ğcianami
w Kompanii WĊglowej S.A., 29 Ğcianami w Katowickim Holdingu WĊglowym
S.A., 23 Ğcianami w JastrzĊbskiej Spóáce WĊglowej S.A. i 13 Ğcianami
w kopalniach samodzielnych,



w 31 kopalniach (wzrost o 4 w porównaniu do roku 2003) prowadzono
eksploatacjĊ 66 Ğcianami (wzrost o 19) poniĪej poziomu udostĊpnienia, w tym:
36 Ğcianami w Kompanii WĊglowej S.A., 18 Ğcianami w Katowickim Holdingu
WĊglowym S.A., 8 Ğcianami w JastrzĊbskiej Spóáce WĊglowej S.A.,



w 27 kopalniach (bez zmian) drąĪono 135 wyrobisk udostĊpniających
i przygotowawczych (wzrost o 75) pod przyszáą eksploatacjĊ poniĪej poziomu
udostĊpnienia, w tym: 55 wyrobisk w Kompanii WĊglowej S.A., 40 wyrobisk
w Katowickim Holdingu WĊglowym S.A., 26 wyrobisk w JastrzĊbskiej Spóáce
WĊglowej S.A.,

PoniĪej poziomu udostĊpnienia prowadzono eksploatacjĊ Ğcianami, z których:


56 Ğcian (wzrost o 13) prowadzono w klasie „B” zagroĪenia wybuchem pyáu
wĊglowego, w tym: 30 Ğcian w Kompanii WĊglowej S.A., 16 Ğcian w Katowickim
Holdingu WĊglowym S.A., 8 Ğcian w JastrzĊbskiej Spóáce WĊglowej S.A.,



15 Ğcian (wzrost o 3) prowadzonych byáo w pokáadach niemetanowych a 35
Ğcian (wzrost o 20) w warunkach III i IV kategorii zagroĪenia metanowego,
w tym: w Kompanii WĊglowej S.A. 11 Ğcian w pokáadach niemetanowych i 15
w warunkach III i IV kategorii zagroĪenia metanowego, w Katowickim Holdingu
WĊglowym S.A. odpowiednio 2 Ğciany i 10 Ğcian, w JastrzĊbskiej Spóáce
WĊglowej S.A. 8 Ğcian w warunkach III i IV kategorii zagroĪenia metanowego,



30 Ğcian (wzrost o 10) eksploatowanych byáo w pokáadach nie zagroĪonych
tąpaniami, niemniej 15 Ğcian (spadek o 3) prowadzonych byáo w pokáadach
zaliczonych do drugiego i trzeciego stopnia zagroĪenia tąpaniami, w tym:
w Kompanii WĊglowej S.A. 16 Ğcian w pokáadach niezagroĪonych tąpaniami i 9
w pokáadach zaliczonych do drugiego i trzeciego stopnia zagroĪenia tąpaniami,
w Katowickim Holdingu WĊglowym S.A. odpowiednio 4 Ğciany i 6 Ğcian,
w JastrzĊbskiej Spóáce WĊglowej S.A. 6 Ğcian w pokáadach niezagroĪonych
tąpaniami,



w 8 Ğcianach roboty eksploatacyjne prowadzono przy wspóáwystĊpowaniu
zagroĪenia metanowego III i IV kategorii oraz III stopnia zagroĪenia tąpaniami
i klasy „B” zagroĪenia wybuchem pyáu wĊglowego, w tym: w Kompanii
WĊglowej S.A. 4 Ğciany, w Katowickim Holdingu WĊglowym S.A. 4 Ğciany.
9

WĞród Ğcian prowadzących eksploatacjĊ poniĪej poziomu udostĊpnienia:


dwie Ğciany prowadzono na gáĊbokoĞci do 500 m, 42 Ğciany na gáĊbokoĞci od
500 do 800 m, a 22 Ğciany poniĪej 800 m ( w roku 2003, odpowiednio: 4, 27,
16),



35 Ğcian prowadzonych jest wiĊcej niĪ 50 m poniĪej poziomu udostĊpnienia,



w 17 Ğcianach (wzrost o 6) stwierdzono przekroczenie temperatury 28°C
mierzonej termometrem suchym, w tym: w 10 Ğcianach w Kompanii WĊglowej
S.A., w 2 Ğcianach w Katowickim Holdingu WĊglowym S.A., w 5 Ğcianach
w JastrzĊbskiej Spóáce WĊglowej S.A. Najtrudniejsza sytuacja wystĊpowaáa
w kopalniach Kompanii WĊglowej S.A. w : KWK ”Pokój”, gdzie eksploatowano
4 Ğciany, w których temperatura przekracza 28°C i w KWK „Bielszowice”, gdzie
eksploatowano 3 Ğciany,



w 19 Ğcianach (wzrost o 7) metanowoĞü bezwzglĊdna przekraczaáa 5 m3/min
w tym w czterech przypadkach byáa wiĊksza od 20 m3/min.

W kopalniach eksploatujących pokáady Ğcianami poniĪej poziomu udostĊpnienia
z eksploatacji podpoziomowej uzyskano 53 % wydobycia. W stosunku do
caákowitego wydobycia wszystkich zakáadów górniczych wydobycie ze Ğcian
eksploatowanych poniĪej poziomu udostĊpnienia stanowiáo 43 %. W 7 kopalniach
100

%

wydobycia

pochodziáo

ze

Ğcian

prowadzonych

poniĪej

poziomu

udostĊpnienia.
Dobowe wydobycie ze Ğcian:


poniĪej poziomu udostĊpnienia wynosiáo – 155 tys. ton/dobĊ,



pozostaáych – 208 tys. ton/dobĊ.

W rejonach Ğcian podpoziomowych zatrudnionych byáo ok. 8500 pracowników.
Do podstawowych zagroĪeĔ naturalnych w górnictwie odkrywkowym naleĪy zaliczyü
zagroĪenia takie, jak:


wodne,



osuwiskowe i obrywaniem siĊ skaá,



wstrząsami sejsmicznymi.

Do podstawowych zagroĪeĔ naturalnych wystĊpujących w górnictwie otworowym
i wiertnictwie naleĪy zaliczyü zagroĪenie erupcyjne i siarkowodorowe.
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NiezaleĪnie od wystĊpujących zagroĪeĔ naturalnych istotny wpáyw na stan
bezpieczeĔstwa we wszystkich rodzajach zakáadów górniczych mają zagroĪenia
czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, wynikające z zastosowanej
technologii pozyskiwania kopalin takie, jak: zapylenie, haáas i wibracja oraz
zagroĪenia techniczne i związane ze stosowaniem Ğrodków strzaáowych.

2.1. ZagroĪenia naturalne
2.1.1. Górnictwo podziemne
ZagroĪenie tąpaniami
ZagroĪenie tąpaniami to moĪliwoĞü wystąpienia tąpniĊcia, zjawiska dynamicznego
spowodowanego wstrząsem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek
ulega gwaátownemu zniszczeniu lub uszkodzeniu. W nastĊpstwie tego nastĊpuje
caákowita

albo

czĊĞciowa

utrata

jego

funkcjonalnoĞci

lub

bezpieczeĔstwa

uĪytkowania.
W 2004 roku w podziemnych zakáadach górniczych zaistniaáy:
trzy tąpniĊcia w kopalniach wĊgla kamiennego, tj. w:


KWK „Halemba” w rejonie Ğciany zaistniaá wstrząs o energii E=3x107J,
tąpniĊcie i wypadek zbiorowy – szeĞü wypadków lekkich,



KWK „Halemba” w czasie prowadzenia prac konserwacyjnych w Ğcianie
zaistniaá wstrząs o energii E=7x105 J, tąpniecie i jeden wypadek lekki,



KWK „Polska – Wirek” w czasie drąĪenia upadowej kombajnem zaistniaáy
wstrząsy o energii E= 3x106J i E=2x106J, tąpniĊcie i wypadek zbiorowy –
cztery wypadki lekkie,

trzy wstrząsy, które spowodowaáy wypadki:


KWK „Wujek” wstrząs o energii E=5x104 J i wypadek zbiorowy – siedem
wypadków lekkich,



KWK „Staszic” wstrząs o energii E=1x105 J i jeden wypadek ciĊĪki,



KWK „Polska – Wirek” wstrząs o energii E=2x105 J i jeden wypadek lekki,
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piĊü tąpniĊü w kopalniach rud miedzi, tj. w:


KGHM ZG „Rudna” w polu eksploatacyjnym zaistniaá wstrząs o energii
E= 3,6 x107 J , tąpniĊcie i jeden wypadek lekki,



KGHM ZG „Rudna” w zrobach pola eksploatacyjnego zaistniaáy wstrząsy
o energii E=8,4x108 J , E=1,9x105 J, E=8,9x107 J i tąpniĊcie,



KGHM ZG „Rudna” w zrobach pola eksploatacyjnego zaistniaá wstrząs o energii
E=1,3x108 J , tąpniĊcie i wypadek zbiorowy – siedem lekkich, - KGHM ZG
„Rudna” w polu eksploatacyjnym zaistniaá wstrząs o energii E= 1,2x108 J,
tąpniĊcie i wypadek zbiorowy – cztery lekkie,



KGHM ZG „Lubin” w czasie wiercenia otworów strzaáowych zaistniaá wstrząs
o energii E=1,5x105 J, tąpniecie i wypadek zborowy – jeden wypadek
Ğmiertelny, jeden ciĊĪki i jeden lekki,

trzy wstrząsy, które spowodowaáy wypadki:


KGHM ZG „Rudna” w polu eksploatacyjnym zaistniaá wstrząs o energii
E=7,1x107 J i wypadek zbiorowy - trzy wypadki lekkie,



KGHM ZG „Lubin” w polu eksploatacyjnym zaistniaá wstrząs o energii
E=4,7x107 J i wypadek zbiorowy - dwa wypadki lekkie,



KGHM ZG „Rudna" podczas áączenia obwodów strzaáowych nastąpiá wstrząs
o energii E=8,6x102 J i wypadek zbiorowy – jeden Ğmiertelny i jeden lekki,

Ponadto w ramach dziaáaĔ profilaktycznych w kopalniach rud miedzi w 2004 roku
sprowokowano

217

wstrząsów

wysokoenergetycznych

o

energii

E105 J,

stanowiących 34,8% wszystkich wstrząsów wysokoenergetycznych. Gdyby nie
sprowokowano tych wstrząsów, mogáoby to spowodowaü zdarzenia katastrofogenne.
W 2003 roku sprowokowano wystąpienie 197 wstrząsów wysokoenergetycznych
o energii

E



105J

stanowiących

34,6%

wszystkich

wstrząsów

wysokoenergetycznych.
W 2003 roku w podziemnych zakáadach górniczych zaistniaáo 12 tąpniĊü. Cztery
tąpniĊcia wystąpiáy w kopalniach wĊgla kamiennego, w wyniku czego zaistniaáy dwa
wypadki Ğmiertelne, dwa ciĊĪkie i 14 lekkich oraz osiem tąpniĊü w KGHM, w wyniku
czego zaistniaáo piĊü wypadków Ğmiertelnych, dwa ciĊĪkie i 20 lekkich.
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W 2003 roku w podziemnych zakáadach górniczych wystąpiáo dziewiĊü wstrząsów,
które spowodowaáy wypadki. Trzy wstrząsy w kopalniach wĊgla kamiennego, które
spowodowaáy dwa wypadki ciĊĪkie i siedem lekkich oraz szeĞü wstrząsów w KGHM,
które spowodowaáy szeĞü wypadków lekkich.
ZagroĪenie zawaáami
Zawaá w wyrobisku to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie siĊ do niego
mas skalnych lub kopaliny ze stropu, albo ociosu w stopniu powodującym
niemoĪnoĞü przywrócenia pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie krótszym niĪ osiem
godzin. Zawaá w zakáadach górniczych wydobywających rudy miedzi oraz cynku
i oáowiu to niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie siĊ do wyrobiska mas
skalnych na skutek opadu skaá stropowych na wysokoĞü równą lub wiĊkszą od
dáugoĞci kotwi obudowy podstawowej, powodujące caákowitą lub czĊĞciową utratĊ
funkcjonalnoĞci lub bezpieczeĔstwa uĪytkowania wyrobiska.
W 2004 roku w podziemnych zakáadach górniczych zaistniaáy:


jeden zawaá w Kopalni WĊgla Kamiennego „Piast” Ruch I, który nie spowodowaá
wypadku,



dwa zawaáy w kopalniach rud miedzi, tj. jeden w ZG „Polkowice –
Sieroszowice”, który nie spowodowaá wypadku i jeden w ZG „Rudna”, który
spowodowaá jeden wypadek lekki.

W 2003 roku zaistniaá jeden zawaá w ZG „Bytom III”, który nie spowodowaá wypadku.
ZagroĪenie poĪarowe
ZagroĪenie poĪarowe ze wzglĊdu na rozprzestrzeniające siĊ w czasie poĪaru gazy
i dymy

moĪe

stwarzaü

niebezpieczeĔstwo

dla

duĪej

liczby

pracowników.

W kopalniach wĊgla kamiennego najczĊĞciej wystĊpowaáy poĪary endogeniczne,
bĊdące efektem samozapalenia siĊ wĊgla (rejony stref uskokowych, warstwa wĊgla
pozostawiona w stropie, pokáady pozabilansowe, itp.) natomiast w kopalniach rud
miedzi poĪary maszyn.
W 2004 roku w podziemnych zakáadach górniczych zaistniaáo:
dziewiĊü poĪarów w kopalniach wĊgla kamiennego w tym dwa na powierzchni, tj. w :


KWK „Bielszowice” poĪar endogeniczny w zrobach Ğciany,
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KWK „Halemba” poĪar endogeniczny w zrobach Ğciany,



KWK „Budryk” poĪar egzogeniczny - zapalenie siĊ taĞmy w drąĪonym
wyrobisku,



KWK „ĝląsk” poĪar endogeniczny w czĊĞci stropowej wyrobiska,



ZG „Centrum” poĪar endogeniczny w Ğcianie,



KWK „Polska – Wirek” poĪar egzogeniczny - zapalenie siĊ transformatora
w wyrobisku,



KWK „Janina” poĪar endogeniczny w stropie likwidowanej Ğciany,



KWK „Staszic” poĪar egzogeniczny - zapalenie siĊ dachu budynku zrĊbu szybu,



CZOK rej. „DĊbieĔsko” poĪar egzogeniczny - zapalenie siĊ pomieszczenia
magazynowego na nadszybiu,

piĊü poĪarów w kopalniach rud miedzi, tj. w:


KGHM ZG „Rudna” poĪar wozu kotwiącego,



KGHM ZG „Polkowice – Sieroszowice” poĪar wozu odstawczego,



KGHM ZG „Polkowice – Sieroszowice” poĪar áadowarki áyĪkowej,



KGHM ZG „Polkowice – Sieroszowice” poĪar wozu do obrywki mechanicznej,



KGHM ZG „Rudna” poĪar drewnianej wykáadki obudowy àP.

W wyniku ww. poĪarów nie zaistniaáy wypadki przy pracy.
W 2003 roku zaistniaáo:


piĊü poĪarów w kopalniach wĊgla kamiennego, które spowodowaáy trzy wypadki
Ğmiertelne, siedem wypadków ciĊĪkich i 32 wypadki lekkie,



trzy poĪary w kopalniach rud miedzi, które spowodowaáy trzy wypadki ciĊĪkie
i 54 wypadki lekkie,



trzy poĪary w odkrywkowych zakáadach górniczych, które nie spowodowaáy
wypadków przy pracy.

W 2004 roku nastąpiáo pogorszenie stanu bezpieczeĔstwa w podziemnych zakáadach
górniczych w zakresie profilaktyki przeciwpoĪarowej. Liczba poĪarów w kopalniach
wĊgla kamiennego wzrosáa z piĊciu poĪarów zaistniaáych w 2003 roku do dziewiĊciu
w 2004 roku, a w kopalniach rud miedzi z trzech poĪarów zaistniaáych w 2003 roku
do piĊciu w 2004 roku.
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ZagroĪenie metanowe
ZagroĪenie metanowe związane jest przede wszystkim z obecnoĞcią metanu
w górotworze i jego uwalnianiem siĊ w wyniku prowadzonej dziaáalnoĞci górniczej.
ZagroĪenie

to

wzrasta

wraz

z

gáĊbokoĞcią

prowadzenia

eksploatacji,

metanonoĞnoĞcią oraz malejącą przepuszczalnoĞcią skaá.
W polskim górnictwie wĊgla kamiennego na ogólną liczbĊ 39 zakáadów górniczych
w 28 zakáadach stwierdzono i rejestrowano wydzielanie metanu, z których aĪ 16
prowadzi wydobycie w IV, najwyĪszej kategorii zagroĪenia metanowego, przy
metanonoĞnoĞci powyĪej 8m3/Mgcsw. 14 zakáadów prowadzi wydobycie w I kategorii,
13 w II kategorii i 17 w III kategorii. Wydobycie z pokáadów metanowych stanowi ok.
67% ogólnego wydobycia. W wyniku prowadzenia wydobycia wĊgla w pokáadach
metanowych, w 2004 r. z górotworu objĊtego wpáywami eksploatacji wydzieliáo siĊ
825,88 mln m3 metanu. Oznacza to, Īe Ğrednio wydzieliáo siĊ 1580.39 m3 CH4/min.
MetanowoĞü kopalĔ w 2004 r. byáa wiĊksza o 27 mln. m3 niĪ w roku 2003.
MetanowoĞü roĞnie corocznie Ğrednio o 5-8 mln m3. W 23 zakáadach górniczych
prowadzących roboty eksploatacyjne w warunkach zagroĪenia metanowego
prowadzi siĊ odmetanowanie górotworu. Odmetanowanie to wykonuje siĊ 10
stacjami doáowymi i 14 stacjami powierzchniowymi. Powierzchniowe stacje
odmetanowania są bardziej wydajne i bezpieczniejsze w uĪyciu (podziemne stacje
wytwarzają depresje o wielkoĞci 8x103 – 10x103 Pa i odprowadzają ujĊty gaz do
zuĪytego prądu powietrza).
NajwyĪszą metanowoĞü bezwzglĊdną, 258 m3 /min. w 2004 roku stwierdzono
w KWK „Pniówek”, a w KWK „Brzeszcze” wynosiáa ona 192 m3 /min.
W 2004 roku w kopalniach wĊgla kamiennego miaá jedynie miejsce przypadek
zapalenia metanu w KWK „Budryk”, gdzie zapalenie metanu nastąpiáo w czasie
urabiania kombajnem chodnikowym warstw przystropowych skáonnych do iskrzenia.
W 2003 r. miaáo miejsce piĊü zapaleĔ metanu, w wyniku których zaistniaáy cztery
wypadki Ğmiertelne, siedem wypadków ciĊĪkich i czterdzieĞci szeĞü wypadków
lekkich.
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ZagroĪenie wybuchem pyáu wĊglowego
ZagroĪenie to wystĊpuje we wszystkich kopalniach wĊgla kamiennego i moĪe
powodowaü zdarzenia wybitnie katastrofogenne. Wzrost mechanizacji urabiania
i áadowania urobku, koncentracja wydobycia przy równoczeĞnie intensywnym
przewietrzaniu, koniecznym do zwalczania zagroĪenia metanowego i utrzymania
odpowiednich warunków klimatycznych, niewáaĞciwe wykonywanie robót strzaáowych
powodują wzrost potencjalnego zagroĪenia wybuchem pyáu wĊglowego. W razie
nieprzestrzegania rygorów dotyczących zwalczania tego zagroĪenia, z chwilą
pojawienia siĊ inicjaáu, moĪe nastąpiü wybuch pyáu wĊglowego.
W 2004 i 2003 roku nie wystąpiáy wybuchy pyáu wĊglowego.
Ostatnie zdarzenia wybuchu pyáu wĊglowego miaáy miejsce w 2002 roku w KWK "Jas
- Mos" ( wypadek zbiorowy - 10 Ğmiertelnych, jeden ciĊĪki i jeden lekki) oraz w KWK
"Ryduátowy" (wypadek zbiorowy - trzy wypadki Ğmiertelne, piĊü ciĊĪkich i dwa lekkie).
ZagroĪenie wyrzutami gazów i skaá
ZagroĪenie wyrzutami gazów i skaá to naturalna skáonnoĞü do wystĊpowania zjawisk
gazogeodynamicznych w postaci wyrzutu gazów i skaá lub nagáego wypáywu gazów
z górotworu do wyrobiska.
ZagroĪenie wyrzutowe jest zagroĪeniem bardzo niebezpiecznym dla ruchu zakáadu
górniczego. ZasiĊg wyrzuconych mas skalnych do wyrobisk jest ograniczony ich
gabarytami, natomiast metan wydzielony podczas wyrzutu moĪe przyczyniü siĊ do
powstania w wyrobiskach mieszaniny wybuchowej lub atmosfery niezdatnej do
oddychania na drodze odprowadzania powietrza do szybu wydechowego.
Schodzenie z eksploatacją na coraz wiĊksze gáĊbokoĞci wiąĪe siĊ ze wzrostem
metanonoĞnoĞci pokáadów, co przy jednoczesnym obniĪeniu siĊ przepuszczalnoĞci
gazowej wĊgla przyczynia siĊ do wzrostu tego zagroĪenia. ZagroĪeniem tym
objĊtych jest szereg pokáadów w trzech kopalniach GórnoĞląskiego ZagáĊbia
WĊglowego, tj. KWK: „Pniówek”, „Zofiówka” i „Brzeszcze”, a takĪe czĊĞü záoĪa soli
w Kopalni Soli „Káodawa”.
W 2004 i 2003 roku nie wystąpiáy wyrzuty gazów i skaá.

16

Ostatni wyrzut metanu i skaá zaistniaá w 2002 roku w przodku wyrobiska
KWK "Pniówek" - bez wypadku.
ZagroĪenie wodne
ZagroĪenie wodne – to moĪliwoĞü wdarcia lub niekontrolowanego dopáywu wody,
solanki, áugów albo wody z luĨnym materiaáem do wyrobisk, stwarzająca
niebezpieczeĔstwo dla ruchu zakáadu górniczego lub jego pracowników.
W ostatnich dziesiĊciu latach wdarcia wody w zakáadach górniczych miaáy charakter
incydentalny.
W 2004 i 2003 roku nie odnotowano zdarzeĔ związanych z tym zagroĪeniem.
Ostatni wypáyw wody miaá miejsce w 2002 roku w KGHM w czasie gáĊbienia szybu.
2.1.2. Górnictwo odkrywkowe
ZagroĪenie wodne
W związku z warunkami hydrogeologicznymi wystĊpującymi w záoĪu oraz
z intensywnymi opadami atmosferycznymi zagroĪenie wodne stanowi istotny problem
w kopalniach wĊgla brunatnego. ZagroĪenie to wystĊpuje na mniejszą skalĊ
w kopalniach

surowców

skalnych,

najczĊĞciej

w

sytuacji,

gdy

eksploatacja

prowadzona jest w sąsiedztwie powierzchniowych zbiorników wodnych oraz na nowo
udostĊpnianych, zawodnionych poziomach jak równieĪ w przypadkach, gdy
wyrobiska górnicze poáoĪone są na niskich partiach zlewni o duĪej powierzchni.
W 2004 i 2003 roku nie wystąpiáy zdarzenia związane z zagroĪeniem wodnym.
Ostatnie zdarzenie odnotowano w 2002 roku w Kopalni Dolomitu "Radkowice", gdzie
w wyniku intensywnych opadów deszczu zostaá zalany III poziom eksploatacyjny.
Zdarzenie to nie stworzyáo zagroĪenia dla ludzi, maszyny i urządzenia z tego
poziomu zostaáy wycofane poza strefĊ zagroĪenia.
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ZagroĪenie osuwiskowe i obrywaniem siĊ skaá
ZagroĪenie osuwiskowe wystĊpuje gáównie w kopalniach wĊgla brunatnego,
w mniejszym zaĞ stopniu dotyczy kopalĔ eksploatujących kruszywa naturalne i iáy
ceramiczne. W kopalniach surowców skalnych powodują je zjawiska krasowe.
Obrywanie siĊ skaá ze Ğcian eksploatacyjnych naleĪy do typowych zagroĪeĔ
wystĊpujących w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. ZagroĪenie to
związane jest z powstawaniem nawisów skalnych, spĊkaĔ i szczelin wskutek
stosowania do urabiania záoĪa techniki strzelniczej, a takĪe z budową geologiczną –
zaleganiem záoĪa, tektoniką, zjawiskami krasowymi oraz przyjĊtymi kierunkami
eksploatacji.
W 2004 roku wystąpiáy trzy osuwiska, które miaáy wpáyw na prowadzenie ruchu
w zakáadach górniczych: w Kopalni Diabazu „NiedĨwiedzia Góra”, Kopalni Bazaltu
„Gracze” i w Kopalni „Suków”.
ZagroĪenie wstrząsami sejsmicznymi
ZagroĪenie to wystĊpuje tylko w Kopalni WĊgla Brunatnego „Beáchatów”. Związane
jest z budową geologiczną záoĪa, systematycznym odwadnianiem górotworu oraz
wybieraniem i zwaáowaniem duĪych mas skalnych.
W 2004 roku w KWB „Beáchatów” wystąpiáo 17 wstrząsów sejsmicznych, z których
najsilniejszy miaá energiĊ E=2,99 x 109 J o magnitudzie M = 4,04.
Wstrząsy te nie spowodowaáy zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa ludzi oraz ruchu
zakáadu górniczego, a takĪe nie wyrządziáy szkód w obiektach budowlanych kopalni
oraz poáoĪonych poza terenem zakáadu górniczego.
W 2003 roku w KWB „Beáchatów” wystąpiáo siedem wstrząsów, z których najsilniejszy
miaá energiĊ 7,9 x 107 J o magnitudzie M = 3.21.
Wstrząsy te nie spowodowaáy zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa ludzi oraz ruchu
zakáadu górniczego, a takĪe nie wyrządziáy szkód w obiektach budowlanych kopalni
oraz poáoĪonych poza terenem zakáadu górniczego.
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ZagroĪenie poĪarowe
W 2004 roku zaistniaá jeden poĪar w odkrywkowym zakáadzie górniczym tj. w Kopalni
i PraĪalni Dolomitu „ĩelatowa”. Byá to poĪar koparki, który nie spowodowaá wypadku.
W 2003 roku miaáy miejsce trzy poĪary w odkrywkowych zakáadach górniczych
wydobywających wĊgiel brunatny, tj. w:


KWB „Turów” poĪar koparki,



KWB „Adamów „ poĪar rozrusznika przenoĞnika taĞmowego,



KWB „Beáchatów” poĪar zwaáowarki.

W wyniku ww. poĪarów nie zaistniaáy wypadki przy pracy.
W górnictwie odkrywkowym zagroĪenie poĪarami endogenicznymi wystĊpuje gáównie
w kopalniach wĊgla brunatnego na staáych, dáugo odsáoniĊtych skarpach i zboczach,
zawierających wkáadki wĊgla, rzadziej na poziomach wĊglowych.
W 2004 i 2003 roku nie odnotowano poĪaru endogenicznego w odkrywkowych
zakáadach górniczych.
W 2002 roku wystąpiá jeden poĪar - koparki w Zakáadzie Górniczym Cementowni
"Nowiny" wydobywającym kopalinĊ pospolitą. W wyniku poĪaru nie byáo wypadku
przy pracy.
2.1.3. Górnictwo otworowe
ZagroĪenie erupcyjne
ZagroĪenie

to

wystĊpuje

szczególnie

w

czasie

prowadzenia

wierceĔ

poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym na lądzie i morzu podczas
przewiercania poziomów o wysokich gradientach ciĞnieĔ záoĪowych. W czasie
eksploatacji

zagroĪenie

to

moĪe

wystąpiü

w

przypadku

uszkodzenia

napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu.
DziĊki wprowadzeniu nowoczesnych urządzeĔ wiertniczych, aparatury kontrolnopomiarowej, wysokociĞnieniowych gáowic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych
zagroĪenie

to,

w

aspekcie

technicznym,

jest

w

coraz

wiĊkszym

stopniu

monitorowane. Szczególne nasilenie zagroĪenia erupcyjnego wystĊpuje w rejonach
najwiĊkszych odkryü záóĪ ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Gorzowa
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Wielkopolskiego (záoĪa Barnówko-Mostno-Buszewo, Zielin, RóĪaĔsko), MiĊdzychodu
(Grotów, Lubiatów, Sieraków) i Pomorza Zachodniego (Sáawoborze).
W 2004 i 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarzeĔ
związanych z tym zagroĪeniem.
W 2002 roku w Podziemnym Magazynie Gazu "Wierzchowice" Oddziaáu ZZGNiG
w Zielonej Górze wystąpiáa erupcja i samozapáon gazu ziemnego, co doprowadziáo
do zniszczenia urządzenia zainstalowanego na tym otworze i spowodowaáo poĪar.
ZagroĪenie siarkowodorowe
ZagroĪenie siarkowodorowe jest zagroĪeniem naturalnym wystĊpującym przy
wierceniach poszukiwawczych za ropą naftową i gazem ziemnym, szczególnie
podczas przewiercania poziomów perspektywnych permu - dolomitu gáównego
i czerwonego spągowca w rejonach zachodniej i póánocno-zachodniej czĊĞci kraju.
WystĊpuje takĪe przy otworowej eksploatacji ropy i gazu, zarówno w fazie wáaĞciwej
eksploatacji, jak teĪ w fazie magazynowania i transportu kopaliny. Stanowi jedno
z najpowaĪniejszych zagroĪeĔ w przemyĞle naftowym, a przede wszystkim
w wiertnictwie. Związane jest z wysoce szkodliwym oddziaáywaniem toksycznym na
organizmy Īywe oraz korozyjnym na elementy urządzeĔ wiertniczych.
W otworowych kopalniach siarki zagroĪenie to wystĊpuje gáównie w obrĊbie sterowni
eksploatacyjnych na polu górniczym, gdzie istnieje moĪliwoĞü emisji siarkowodoru
z otwartych zbiorników siarki páynnej. Dla minimalizacji tego zagroĪenia stosuje siĊ
na

sterowniach

eksploatacyjnych

aparaturĊ

do

chemisorpcji

siarkowodoru

wydzielającego siĊ z páynnej siarki.
W 2004 i 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarzeĔ
związanych z tym zagroĪeniem.
ZagroĪenie zapadliskami
ZagroĪenie to wystĊpuje gáównie podczas wydobywania soli otworami wiertniczymi
metodą áugowania, w szczególnoĞci przy eksploatacji záóĪ typu pokáadowego.
W 2004 i 2003 roku nie zanotowano wystąpienia zapadlisk.
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ZagroĪenie poĪarowe
WystĊpuje zwáaszcza w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego w miejscach
gromadzenia i magazynowania produktów áatwopalnych, podczas wykonywania
pomiarów, prac spawalniczych oraz w czasie wyáadowaĔ atmosferycznych.
W 2004 i 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarzeĔ
związanych z tym zagroĪeniem. Ostatnie zdarzenie miaáo miejsce w 2002 roku
w ZZGNiG w Zielonej Górze na wiertni Buszewo-9, gdzie wystąpiá poĪar w wyniku
rozszczelnienia rurociągu gazu opaáowego.
ZagroĪenie wybuchem
WystĊpuje w miejscach, gdzie w procesie technologicznym mogą nastąpiü
nagromadzenia gazów o stĊĪeniu wybuchowym. Do miejsc takich naleĪy miĊdzy
innym zaliczyü podbudowĊ i wieĪĊ wiertniczą, zbiorniki magazynowe ropy naftowej,
gazoliniarnie i táocznie ropy i gazu oraz rejon gáowic eksploatacyjnych na odwiertach
ropnych i gazowych. ZagroĪenie wystĊpuje szczególnie podczas prac związanych
z wywoáywaniem przypáywu páynu záoĪowego oraz w czasie obróbki odwiertu.
W 2004 i 2003 roku nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarzeĔ
związanych z tym zagroĪeniem.

2.2. ZagroĪenia techniczne
ZagroĪenia techniczne wystĊpują we wszystkich zakáadach górniczych i związane są
ze stosowanymi maszynami i urządzeniami technicznymi, których eksploatacja
stwarza nastĊpujące zagroĪenia:


mechaniczne,



elektryczne,



termiczne,



haáasem,



drganiami mechanicznymi,



promieniowaniem,
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a takĪe wynikające z niezachowania zasad ergonomii na etapie projektowania
i konstruowania maszyn i urządzeĔ.
Oceniając stopieĔ opanowania zagroĪeĔ technicznych, naleĪy stwierdziü, Īe
podstawowymi przyczynami wypadków związanych z tymi zagroĪeniami są:
nieprawidáowa

obsáuga

maszyn

i

urządzeĔ,

niedostateczne

przygotowanie

pracowników do wykonywania okreĞlonych czynnoĞci w ruchu zakáadu górniczego,
nieprzestrzeganie

obowiązujących

przepisów

w

zakresie

organizacyjno

–

technicznym prowadzonych prac w warunkach szczególnie niebezpiecznych oraz
brak skutecznego nadzoru nad tymi pracami. Istotne znaczenie ma tutaj równieĪ
dekapitalizacja maszyn i urządzeĔ w podziemnych zakáadach górniczych. Szacuje
siĊ, Īe niespeána 10% obudów stosowanych w przemyĞle wĊglowym zostaáo
wyprodukowanych w ostatnim dziesiĊcioleciu, a co najmniej 50% aktualnie
uĪywanych obudów wyprodukowano przed 15 laty. W ostatnim dziesiĊcioleciu
znaczną czĊĞü starych obudów poddano gáĊbokiej modernizacji, jednak w wielu
z nich znajdują siĊ elementy przekraczające wiek 15 lat, co stwarza znaczne
trudnoĞci w odtworzeniu tego istotnego dla bezpieczeĔstwa ludzi Ğrodka produkcji.
Analiza wypadkowoĞci w 2004 roku wykazaáa, Īe liczba wypadków Ğmiertelnych
i ciĊĪkich zaistniaáych w związku z tymi zagroĪeniami nadal stanowi duĪy procent
w stosunku do ogólnej liczby wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich zaistniaáych w 2004
roku. Na 14 wypadków Ğmiertelnych i 20 wypadków ciĊĪkich zaistniaáych w 2004
roku aĪ 11 wypadków Ğmiertelnych i 10 wypadków ciĊĪkich związanych byáo
z zagroĪeniami technicznymi.
Analiza przyczyn i okolicznoĞci tych wypadków wykazaáa, Īe bezpoĞrednimi
przyczynami ich zaistnienia byáy :


przebywanie pracowników na drogach transportowych w czasie ruchu Ğrodków
transportowych lub w bezpoĞrednim sąsiedztwie bĊdących w ruchu elementów
maszyn,



wykonywanie czynnoĞci konserwacyjno-obsáugowych przenoĞników bĊdących
w ruchu,



niewáaĞciwy stan Ğrodków transportu,



nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie organizacyjno –
technicznym prowadzonych prac w warunkach szczególnie niebezpiecznych
oraz brak skutecznego nadzoru nad tymi pracami.

22

2.3. ZagroĪenia przy stosowaniu Ğrodków strzaáowych
ZagroĪenie to związane jest z powszechnym uĪywaniem materiaáów wybuchowych
i Ğrodków inicjujących, które ze wzglĊdu na ich skáad chemiczny lub konstrukcjĊ,
odznaczają siĊ potencjalnym niebezpieczeĔstwem wybuchu. Gáównymi przyczynami
tego zagroĪenia są: niewáaĞciwe obchodzenie siĊ i manipulowanie Ğrodkami
strzaáowymi oraz uĪywanie tych Ğrodków niezgodnie z ustalonym zakresem ich
stosowania. W związku ze stosowaniem w zakáadach górniczych Ğrodków
strzaáowych uĪywanych do urabiania skaá zachodzi koniecznoĞü wykonywania
szeregu czynnoĞci, przy których moĪe powstaü przedmiotowe zagroĪenie.
Ogólnie iloĞü wypadków związanych ze stosowaniem Ğrodków strzaáowych maleje,
zwáaszcza w kopalniach wĊgla kamiennego, miĊdzy innymi z uwagi na ograniczenie
wykonywania robót strzaáowych, powszechne stosowanie kilku przyrządów sáuĪących
do kontroli obwodu strzaáowego w pobliĪu zaáadowanych otworów strzaáowych.
W 2004 roku zaistniaáy dwa zdarzenia związane z wykonywaniem robót strzaáowych:


w KWK „Kazimierz – Juliusz” podczas pneumatycznego nabijania otworu
strzaáowego materiaáem wybuchowym miaáa miejsce detonacja Ğrodków
strzaáowych. W związku z tym zdarzeniem wypadkowi lekkiemu ulegá górnik
strzaáowy,



w KGHM ZG „Rudna” podczas wiercenia otworów strzaáowych za pomocą wozu
SWW nawiercony zostaá niewypaá. W związku z tym zdarzeniem wypadkowi
lekkiemu ulegá operator wozu wiertniczego.

W 2003 roku zaistniaáo piĊü wypadków związanych z wykonywaniem robót
strzaáowych, gdzie wypadkom ciĊĪkim ulegáo 5 pracowników, a wypadkom lekkim 49.
W zaáączonych tabelach przedstawiono:


zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpniĊü i wypadków
w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_02.pdf


zestawienie wydobycia, wstrząsów wysokoenergetycznych, tąpniĊü i wypadków
w kopalniach rud miedzi,

Zal_03.pdf
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zestawienie zawaáów, obrywania siĊ skaá ze stropu i ociosów oraz powstaáych
wskutek tych zdarzeĔ wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego,
rud miedzi i w kopalniach soli,

Zal_04.pdf


zestawienie liczby poĪarów, ich przyczyn i spowodowanych nimi wypadków
Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_05.pdf


zestawienie miejsc powstania poĪarów endogenicznych w kopalniach wĊgla
kamiennego,

Zal_06.pdf


zestawienie

wyrzutów

gazów

i

skaá,

wdarü

wody

i

wypadków

nimi

spowodowanych w górnictwie podziemnym.
Zal_07.pdf

3.

WypadkowoĞü w górnictwie

3.1. WypadkowoĞü w latach 2003-2004 w górnictwie kopalin
podstawowych
W 2004 roku wystąpiá spadek wypadkowoĞci ogólnej, Ğmiertelnej i ciĊĪkiej.
Liczba wypadków ogóáem zmalaáa z 3277 zaistniaáych w 2003 roku do 2972
zaistniaáych w 2004 roku, co stanowi spadek o 9,3%.
W 2004 roku w górnictwie wystąpiá znaczny spadek wypadkowoĞci Ğmiertelnej z 38
wypadków Ğmiertelnych zaistniaáych w 2003 roku do 14 zaistniaáych w 2004 roku, co
stanowi spadek o 63%.
Zmniejszyáa siĊ równieĪ liczba wypadków ciĊĪkich z 46 zaistniaáych w 2003 roku do
20 zaistniaáych w 2004 roku , co stanowi spadek o 56,5%.
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W górnictwie wĊgla kamiennego w 2004 roku odnotowano spadek wypadkowoĞci
Ğmiertelnej z 28 wypadków Ğmiertelnych zaistniaáych w 2003 roku do 10 zaistniaáych
w 2004 roku i spadek wypadkowoĞci ciĊĪkiej z 34 wypadków ciĊĪkich zaistniaáych
w 2003 roku do 15 zaistniaáych w 2004 roku. Stanowi to spadek odpowiednio o 64%
wypadków Ğmiertelnych i o 56% wypadków ciĊĪkich.
W górnictwie wĊgla brunatnego w 2004 i 2003 roku nie byáo wypadków Ğmiertelnych
i ciĊĪkich.
W porównaniu do 2003 roku nastąpiá spadek wypadkowoĞci ogólnej z 67 wypadków
zaistniaáych w 2003 roku do 56 wypadków zaistniaáych w 2004 roku.
W górnictwie rud miedzi nastąpiá spadek wypadkowoĞci Ğmiertelnej i ciĊĪkiej.
W 2004 roku zaistniaáy 3 wypadki Ğmiertelne wobec 8 wypadków Ğmiertelnych
zaistniaáych w 2003 roku oraz 4 wypadki

ciĊĪkie wobec 10 wypadków ciĊĪkich

zaistniaáych w 2003 roku.
W górnictwie odkrywkowym w 2004 i 2003 roku nie byáo wypadków Ğmiertelnych
i ciĊĪkich.
W górnictwie otworowym w 2004 i 2003 roku nie byáo wypadków Ğmiertelnych
i ciĊĪkich.
W przedsiĊbiorstwach robót geologicznych w 2004 i 2003 roku nie byáo wypadków
Ğmiertelnych i ciĊĪkich.
WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
w kopalniach wĊgla kamiennego dla zaáogi wáasnej w 2004 roku wyniósá 0,09
natomiast w 2003 roku wynosiá on 0,28.
WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
w kopalniach wĊgla kamiennego dla zaáogi wáasnej z firmami usáugowymi w 2004
roku wyniósá 0,10 natomiast w 2003 roku wynosiá on 0,28.
Sumaryczny wskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego
wĊgla w kopalniach wĊgla kamiennego i brunatnego dla zaáogi wáasnej oraz dla
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zaáogi wáasnej z firmami usáugowymi w 2004 roku wyniósá 0,06, natomiast w 2003
roku wynosiá on 0,17.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego na 1000
zatrudnionych (zaáogi wáasnej) obniĪyá siĊ z 0,21 w 2003 roku do 0,07 w 2004 roku.
WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych zaáogi wáasnej obniĪyá siĊ z 15,8
w 2003 roku do 15,3 w 2004 roku.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego na 1000
zatrudnionych (zaáogi wáasnej i firm usáugowych) obniĪyá siĊ z 0,19 w 2003 roku do
0,07 w 2004 roku. WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych zaáogi
wáasnej i firm usáugowych obniĪyá siĊ z 16,3 w 2003 roku do 15,4 w 2004 roku.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach rud miedzi na 1000 zatrudnionych
(zaáogi wáasnej) obniĪyá siĊ z 0,70 w 2003 roku do 0,26 w 2004 roku. WskaĨnik
wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych zaáogi wáasnej obniĪyá siĊ z 54,9 w 2003
roku do 41,4 w 2004 roku.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach rud miedzi na 1000 zatrudnionych
(zaáogi wáasnej i firm usáugowych) obniĪyá siĊ z 0,63 w 2003 roku do 0,23 w 2004
roku. WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych zaáogi wáasnej i firm
usáugowych obniĪyá siĊ z 52,9 w 2003 roku do 42,3 w 2004 roku.

3.2. WypadkowoĞü w latach 2003 – 2004 w górnictwie
kopalin pospolitych
W zakáadach górniczych wydobywających kopaliny pospolite nastąpiá spadek
wypadkowoĞci ogólnej z 43 wypadków ogóáem zaistniaáych w 2003 roku do 32
wypadków zaistniaáych w 2004 roku.
W 2004 roku zaistniaáy trzy wypadki Ğmiertelne i jeden wypadek ciĊĪki.
W 2003 roku w górnictwie kopalin pospolitych zaistniaáy trzy wypadki Ğmiertelne.
W zaáączonych tabelach przedstawiono:
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wypadkowoĞü w górnictwie kopalin podstawowych w 2004 roku,

Zal_08.pdf


wypadkowoĞü w górnictwie kopalin podstawowych w 2003 i 2004 roku,

Zal_09.pdf


wypadkowoĞü w górnictwie kopalin pospolitych w 2004 roku,

Zal_10.pdf
Zal_11.pdf


wskaĨniki czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych,



wskaĨniki czĊstoĞci wypadków ogóáem,

Zal_12.pdf


wskaĨniki czĊstoĞci wypadków ( KWK – KWB w 2003 i 2004 roku ).

Zal_13.pdf

3.3. Statystyka wypadkowoĞci w latach 1990, 1995 - 2004
Analiza wypadkowoĞci na przestrzeni ostatnich dziesiĊciu lat przeprowadzona dla
bardziej obiektywnej oceny stanu bezpieczeĔstwa w zakáadach górniczych wykazuje,
Īe 2004 rok byá najlepszym w zakresie wypadkowoĞci w tym okresie.
Analiza wypadkowoĞci w górnictwie na przestrzeni lat 1995 - 2004 wykazaáa, Īe:


obserwując ksztaátowanie siĊ wypadkowoĞci ogóáem w latach 1995-2004,
moĪna stwierdziü, Īe liczba wypadków ogóáem systematyczne spadaáa od 13
309 zaistniaáych w 1995 roku poprzez 3110 w 2002 roku do 2972 w 2004 roku.
Wyjątek stanowi tutaj 2003 rok, gdzie wynosiáa ona 3277 i jej wzrost
w porównaniu do 2002 roku wynosiá 5,4%,



w zakresie wypadkowoĞci Ğmiertelnej na przestrzeni lat 1995-2004 nastąpiá jej
spadek z 63 wypadków zaistniaáych w 1995 roku do 14 w 2004 roku. Nie
obserwuje siĊ jednak staáej tendencji spadkowej. W analizowanym okresie
wystĊpowaáy bowiem kolejno spadki i wzrosty iloĞci wypadków Ğmiertelnych,



w zakresie wypadkowoĞci ciĊĪkiej, podobnie jak w wypadkowoĞci Ğmiertelnej,
nastąpiá jej spadek z 146 wypadków zaistniaáych w 1995 roku do 34 wypadków
zaistniaáych w 2004 roku. RównieĪ tutaj nie zaobserwowano staáej tendencji
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spadkowej w porównaniu z kolejnymi spadkami i wzrostami wypadków ciĊĪkich
w poszczególnych latach.
IloĞciową charakterystykĊ wypadkowoĞci w roku 1990 oraz latach 1995 – 2004
przedstawiono na zaáączonych wykresach:


liczby wypadków ogóáem w górnictwie kopalin podstawowych,

Zal_14.pdf


liczby wypadków Ğmiertelnych w górnictwie kopalin podstawowych,

Zal_15.pdf


liczby wypadków ciĊĪkich w górnictwie kopalin podstawowych,

Zal_16.pdf


liczby wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich w górnictwie kopalin podstawowych,

Zal_17.pdf


liczby wypadków ogóáem w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_18.pdf


liczby wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_19.pdf


liczby wypadków ciĊĪkich w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_20.pdf


liczby wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich w kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_21.pdf


wskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla

Zal_22.pdf


wskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
(wĊgiel kamienny + wĊgiel brunatny),

Zal_23.pdf
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wskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1000 zatrudnionych,

Zal_24.pdf


wskaĨnik czĊstoĞci wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych,

Zal_25.pdf


wskaĨnik

czĊstoĞci

wypadków

ogóáem

na

100

tys.

przepracowanych

roboczodniówek.
Zal_26.pdf

3.4. WypadkowoĞü w podmiotach wykonujących w zakresie
swej dziaáalnoĞci zawodowej powierzone im czynnoĞci
w ruchu zakáadu górniczego
Analiza podmiotów wykonujących w zakresie swej dziaáalnoĞci powierzone im
czynnoĞci w ruchu zakáadu górniczego w okresie ostatnich piĊciu lat wykazuje na ich
systematyczny wzrost, jak równieĪ wzrost zatrudnienia w tych podmiotach. W 2000
roku w zakáadach górniczych prace wykonywaáo 550 podmiotów, które zatrudniaáy
13 752 pracowników. W 2004 roku iloĞü tych podmiotów wynosiáa juĪ 1121
i zatrudniaáy one 23 598 pracowników. Wyjątek stanowi tutaj rok 2003, w którym
odnotowano ich spadek w porównaniu do 2002 roku o 56 podmiotów, co z kolei
związane byáo równieĪ ze spadkiem zatrudnienia w tych podmiotach ( 2 228
pracowników w porównaniu do 2002 roku ). PowyĪsza sytuacja ulegáa zmianie
w 2004 roku w którym znowu odnotowano wzrost iloĞci podmiotów w zakáadach
górniczych o 120 oraz wzrost zatrudnienia o 2715 pracowników w porównaniu do
2003 roku.
Analiza wypadkowoĞci w podmiotach w okresie piĊciu lat wskazuje, Īe od 2000 roku
do 2003 roku liczba wypadków ogóáem systematycznie rosáa od 327 wypadków
ogóáem zaistniaáych w 2000 roku do 398 wypadków w 2003 roku. W 2004 roku
nastąpiá spadek do 394 wypadków. Podobną tendencjĊ przedstawia ksztaátowanie
siĊ wypadkowoĞci ciĊĪkiej, gdzie liczba wypadków ciĊĪkich od 2000 roku
systematycznie wzrastaáa do 2003 roku, kiedy zaistniaáo siedem wypadków ciĊĪkich.
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Z kolei w 2004 roku liczba ta spadáa do 4 wypadków ciĊĪkich. W zakresie
wypadkowoĞci Ğmiertelnej najgorzej przedstawia siĊ rok 2001, zaistniaáo piĊü
wypadków wobec jednego, który miaá miejsce w 2000 roku. W 2002 i 2003 roku nie
byáo wypadków Ğmiertelnych w podmiotach, natomiast w 2004 roku zaistniaá jeden
wypadek Ğmiertelny.
PowyĪszą analizĊ przedstawiono na wykresach obejmujących lata 2000-2004 :


iloĞci firm wykonujących powierzone im czynnoĞci w ruchu zakáadu górniczego,

Zal_27.pdf


zatrudnienia w firmach wykonujących powierzone czynnoĞci w ruchu zakáadów
górniczych,

Zal_28.pdf


iloĞci wypadków ogóáem w firmach,

Zal_29.pdf


iloĞci wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich, którym ulegli pracownicy firm.

Zal_30.pdf

3.5. WypadkowoĞü w likwidowanych zakáadach górniczych
Zakres problemów związanych z likwidacją kopalĔ obejmuje zagadnienia związane
z prawidáową gospodarką záoĪem, ograniczeniem zagroĪeĔ naturalnych dla kopalĔ
sąsiednich wraz z odpowiednimi przedsiĊwziĊciami organizacyjno-technicznymi.
Likwidacja kopalĔ byáa rozpoczynana generalnie z powodu wyczerpania zasobów lub
z przyczyn ekonomicznych. Zakres prac likwidacyjnych w 2004 r. w czterech
kopalniach wĊgla kamiennego obejmowaá caákowitą likwidacjĊ tych kopalĔ.
W 2004 r. zlikwidowano piĊü szybów w czynnych kopalniach wĊgla kamiennego.
W likwidowanych kopalniach prowadzone byáy prace w zakresie likwidacji szybów,
odprowadzania wód doáowych z byáych kopalĔ, monitoringu podnoszenia siĊ lustra
wody

w

kopalniach,

prowadzenia

odmetanowania

zrobów

byáych

kopalĔ,

prawidáowoĞci utrzymania obiektów budowlanych i ich zabezpieczenia przed
dostĊpem osób postronnych, zgodnego z dokumentacją prowadzenia robót
likwidacyjnych oraz przekazywania dokumentacji mierniczo – geologicznej byáych
kopalĔ do archiwum.
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Szczególną uwagĊ poĞwiĊcaá nadzór górniczy na zagadnienia rozpoznawania
i zwalczania zagroĪeĔ związanych z likwidacją zakáadów górniczych, ochrony
Ğrodowiska i rekultywacji gruntów.
Od 2000 r. liczba likwidowanych zakáadów górniczych zmniejszyáa siĊ z 20 kopalĔ do
czterech w 2004 r. W latach 2000-2004 zaistniaáy trzy wypadki Ğmiertelne, nie
odnotowano wypadków ciĊĪkich.
W 2004 roku likwidowano cztery zakáady górnicze wydobywające wĊgiel kamienny:
1. „Waábrzych - Nowa Ruda” – SRK S.A.,
2. „Jowisz” (R-I Jowisz, R-II Andaluzja – Julian) – BSRK Sp. z o.o.,
3. „PowstaĔców ĝl. – Bytom I „ - BSRK Sp. z o.o.,
4. Zakáad KWK „1 Maja – Morcinek – Moszczenica” – SRK S.A.,
CharakterystykĊ iloĞciową wypadkowoĞci w likwidowanych zakáadach górniczych
przedstawiono poniĪej na wykresach:


wypadków Ğmiertelnych w likwidowanych kopalniach wĊgla kamiennego,

Zal_31.pdf


wypadków ciĊĪkich w likwidowanych kopalniach wĊgla kamiennego.

Zal_32.pdf

3.6. WypadkowoĞü w dni wolne od pracy
Po zaistnieniu w 2002 roku 11 wypadków Ğmiertelnych i 9 ciĊĪkich w dni wolne od
pracy Prezes WyĪszego UrzĊdu Górniczego poleciá zintensyfikowanie inspekcji w te
dni. W szczególnoĞci poleciá objąü kontrolą wáaĞciwe obáoĪenie dozoru, a takĪe
kwalifikacje pracowników. Ponadto poleciá informowaü urzĊdy górnicze o wszystkich
pracach wykonywanych w ruchu zakáadów górniczych w dni wolne od pracy.
W wyniku realizacji tego polecenia liczba wypadków zarówno Ğmiertelnych, jak
i ciĊĪkich w dni wolne od pracy ulegáa zdecydowanemu zmniejszeniu z ogólnej liczby
11 wypadków Ğmiertelnych i 9 ciĊĪkich w 2002 roku poprzez piĊü wypadków
Ğmiertelnych i dwóch ciĊĪkich w roku 2003 do trzech wypadków Ğmiertelnych
i czterech ciĊĪkich zaistniaáych w 2004 roku.
Szczegóáowe dane przedstawia tabela. Zal_33.pdf
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3.7.

Grupy

wiekowe

i

staĪowe

poszkodowanych

w wypadkach
W 2004 roku wypadkom Ğmiertelnym najczĊĞciej ulegali pracownicy w wieku powyĪej
40 lat (áącznie 9 pracowników, co stanowi ok. 64% poszkodowanych w wypadkach
Ğmiertelnych). Wypadkom Ğmiertelnym ulegali najczĊĞciej pracownicy o staĪu pracy
powyĪej 16 lat (8 pracowników, co stanowi 57 % poszkodowanych w wypadkach
Ğmiertelnych).
Wypadkom ciĊĪkim najczĊĞciej ulegali pracownicy w wieku powyĪej 31 lat (17
pracowników, co stanowi 85 % poszkodowanych w wypadkach ciĊĪkich),
o staĪu pracy powyĪej 11 lat ( 18 pracowników, co stanowi 90% wypadków ciĊĪkich).
Przytoczone powyĪej liczby wykazują, Īe najczĊĞciej wypadkom Ğmiertelnym lub
ciĊĪkim ulegali pracownicy o duĪym doĞwiadczeniu zawodowym.
LiczebnoĞü poszkodowanych w wypadkach Ğmiertelnych i ciĊĪkich w roku 2004
wedáug

przedziaáów

wiekowych

i

staĪowych

przedstawiono

na

poniĪszych

wykresach:


Liczba poszkodowanych w wypadkach Ğmiertelnych zaistniaáych w górnictwie
w 2004 roku w przedziaáach wiekowych,

Zal_34.pdf


Liczba poszkodowanych w wypadkach Ğmiertelnych zaistniaáych w górnictwie
w 2004 roku wedáug staĪu pracy,

Zal_35.pdf


Liczba poszkodowanych w wypadkach ciĊĪkich zaistniaáych w górnictwie
w 2004 roku w przedziaáach wiekowych,

Zal_36.pdf


Liczba poszkodowanych w wypadkach ciĊĪkich zaistniaáych w górnictwie
w 2004 roku wedáug staĪu pracy.

Zal_37.pdf
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4.

Gáówne przyczyny i okolicznoĞci wypadków przy
pracy

4.1. Zdarzenia powodujące wypadki Ğmiertelne i ciĊĪkie
w 2004 roku
Oprócz niewáaĞciwej oceny zagroĪeĔ naturalnych, które spowodowaáy wypadki
Ğmiertelne i ciĊĪkie, do gáównych zdarzeĔ powodujących wypadki w 2004 r. naleĪy
zaliczyü:
A. zetkniĊcie siĊ z maszynami i urządzeniami transportowymi
w ruchu - szeĞü wypadków Ğmiertelnych i jeden ciĊĪki:
A.1. przy transporcie lokomotywowym – trzy wypadki Ğmiertelne i jeden
ciĊĪki:
ZG "Polkowice-Sieroszowice" - w dniu 12 marca 2004 r. w trakcie manewru
lokomotywą akumulatorową nadjechaá z tyáu pociąg wozów pustych, który uderzyá
w lokomotywĊ, a znajdujący siĊ pomiĊdzy lokomotywami operator maszyn i urządzeĔ
pod ziemią doznaá amputacji jednej nogi i zmiaĪdĪenia drugiej.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo niekontrolowane przemieszczenie siĊ
lokomotywy stojącego pociągu, w wyniku najechania przez jadący po tym samym
torze drugi pociąg.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we
Wrocáawiu nakazaá:


Przeprowadziü nadzwyczajne komisyjne sprawdzenie stanu technicznego
lokomotywy Ld-31T nr zaká. 45.



Ponownie przeszkoliü zaáogĊ zatrudnioną w oddziaáach przewozowych
kopalnianej

kolei

podziemnej

w

zakresie

prowadzenia

ruchu

zgodnie

z zasadami okreĞlonymi w regulaminie kolei podziemnej.


Zapoznaü zaáogĊ z przyczynami i okolicznoĞciami zaistniaáego wypadku.
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W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we Wrocáawiu
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara zmianowego oddziaáu
przewozowego oraz dwóch maszynistów lokomotyw.
KWK „Wujek” - w dniu 24 czerwca 2004 r. podczas prac manewrowych w przekopie
na poziomie 680m konwojent brygady transportowej doznaá Ğmiertelnych obraĪeĔ.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo niewáaĞciwe wykonywanie konwojowania
pchanego skáadu pociągu i przechodzenie konwojenta miĊdzy pchanymi wozami na
stronĊ przejĞcia z zabudowaną sygnalizacją manewrową.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach

wydanym

zarządzeniem

nakazaá

kierownikowi

ruchu

zakáadu

górniczego:


Wstrzymaü ruch ukáadu transportowego kolei podziemnej w ObjeĨdzie 2 na
poziomie 680 m na odcinku prowadzonych prac manewrowych do czasu
dokonania szczegóáowej kontroli torów na tym odcinku oraz oceny stanu
technicznego taboru: wozu materiaáowego nr 399 i wozu urobkowego nr 752.
Ponowne oddanie do ruchu ww. ukáadu transportowego uwarunkowaá
wydaniem zezwolenia kierownika ruchu zakáadu górniczego.



Ponownie

przeszkoliü

druĪyny

manewrowe

w

zakresie

prawidáowego

wykonywania manewrów po torach kolei podziemnej zgodnie z ustaleniami
zawartymi w regulaminie.


Zapoznaü zaáogĊ kopalni z przyczynami i okolicznoĞciami zaistniaáego
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach
skierowaá do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie maszynisty lokomotywy.
K.S. "Káodawa" - w dniu 16 paĨdziernika 2004 r. podczas wykonywania manewrów
lokomotywą elektryczną w przekopie na poz. 600m konwojent dostaá siĊ pomiĊdzy
wozy doznając Ğmiertelnych obraĪeĔ.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo pochwycenie i dociĞniĊcie do ociosu
konwojenta przez lokomotywĊ EZ-40 bĊdącą w ruchu w czasie jego wsiadania do
kabiny.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Poznaniu nakazaá:
nakazaá:
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Przeszkoliü konwojentów i maszynistów lokomotyw doáowych w zakresie
prawidáowego wykonywania prac manewrowych oraz zakazu przebywania osób
w wyrobiskach, w których prowadzony jest transport szynowy.



Zapoznaü pracowników kopalni z okolicznoĞciami i przyczynami wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Poznaniu:


Ukaraá maszynistĊ lokomotywy akumulatorowej mandatem karnym oraz
wystąpiá z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej o wszczĊcie postĊpowania
w sprawie podejrzenia popeánienia przestĊpstwa spowodowania nieumyĞlnej
Ğmierci.



Na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec sztygara
zmianowego i nadsztygara specjalnoĞci górniczej.

KWK „Staszic” - w dniu 31 stycznia 2004 r. podczas zapychania rĊcznie wozu po
torze przez czterech pracowników nastąpiáo zderzenie z przejeĪdĪającym pociągiem
urobkowym, co spowodowaáo wykolejenie tego wozu, który przygniótá do obmurza
Ğlusarza.
Przyczyna wypadku ciĊĪkiego najechania pociągu wozów peánych na drzewiarkĊ
byáo wykonywanie rĊcznego transportu drzewiarki po torze kolei podziemnej bez
odpowiedniego zabezpieczenia odcinka toru na czas wykonywania tego transportu.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie: maszynisty lokomotywy,
manewrowego

obsáugującego

pomost

rozáadowczy,

Ğlusarza

przodowego,

dysponenta ruchu, sztygara zmianowego oddziaáu maszynowego i sztygara
zmianowego przewozu doáowego.
A.2. przy transporcie linowym - jeden wypadek Ğmiertelny :
KWK "ĝląsk" - w dniu 2 lutego 2004 r. podczas prowadzenia transportu kolejką
podwieszaną KSP-16 przebywający na trasie górnik zostaá uderzony liną, która
wypadáa z zespoáu krąĪników prowadzących linĊ.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo:


przebywanie poszkodowanego na trasie transportu linowego w czasie jego
prowadzenia i uderzenie poszkodowanego liną wyrwaną z trzech zespoáów
krąĪków podtrzymujących kolejki szynowej,
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eksploatowanie w nieprawidáowym stanie technicznym jezdni szynowej kolejki
polegające na braku jednego krąĪka w segmencie áukowym, co spowodowaáo
zakleszczenie zestawu transportowego,



niewáaĞciwe postĊpowanie operatora kolejki polegające na:



prowadzeniu transportu materiaáów niesprawnym ukáadem transportowym
kolejki,



nieprzestrzeganiu ustaleĔ instrukcji i regulaminu transportu przy prowadzeniu
transportu i uwalnianiu zakleszczonego zestawu transportowego,



niewáaĞciwa praca nadgórnika polegająca na braku naleĪytego nadzoru
i kontroli nad prowadzonymi pracami transportowymi, a zwáaszcza:
a) tolerowanie niebezpiecznych metod pracy stosowanych przez operatora
kolejki,
b) tolerowanie prowadzenia transportu niesprawnym ukáadem transportowym,
c) nieprzestrzeganie ustaleĔ instrukcji i regulaminu transportu.

W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej eksploatacji kolejki
podwieszanej KSP-16 w upadowej poáudniowej i dowierzchni badawczej 1 na
poziomie 1050 m do czasu doprowadzenia jej do zgodnoĞci z DTR producenta.



Przeszkoliü ponownie pracowników brygad transportowych w zakresie zasad
bezpieczeĔstwa

przy

prowadzeniu

transportu

kolejkami

podwieszanymi

z napĊdem linowym.


Omówiü z dozorem i zaáogą kopalni przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie górnika(operatora kolejki),



zakazaá

nadgórnikowi

oddziaáu

robót

przygotowawczych

wykonywania

czynnoĞci osoby niĪszego dozoru górniczego w ruchu podziemnego zakáadu
górniczego na okres jednego roku.

A.3.

przy

transporcie

przenoĞnikiem

taĞmowym – dwa wypadki

Ğmiertelne.
ZGE Sobieski - Jaworzno - w dniu 4 lutego 2004 r. podczas obsáugi przenoĞnika
taĞmowego Gwarek-1200 górnik zdjąá osáonĊ boczną dla wyczyszczenia wysiĊgnika
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z urobku i zostaá pochwycony przez taĞmĊ oraz wciągniĊty na bĊben wysiĊgnikowy
pod zgarniacz.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo zdjĊcie osáony bocznej i czyszczenie
wysiĊgnika w czasie ruchu przenoĞnika.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Tychach nakazaá:


Wstrzymaü eksploatacjĊ przenoĞnika taĞmowego nr T-5 typu Gwarek-1200 J
w przecince áączącej w poká. 207, na poz. 215 m w oddz. GT do czasu
oczyszczenia z urobku wysiĊgnika, zabudowania osáon oraz zgarniaczy.
Uruchomienie przenoĞnika uzaleĪniá od dokonania jego komisyjnego odbioru
technicznego przez KomisjĊ powoáaną przez kierownika ruchu zakáadu
górniczego i uzyskania ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu.



Przeprowadziü doraĨne szkolenie pracowników zatrudnionych przy obsáudze
przenoĞników taĞmowych w zakresie ich bezpiecznej obsáugi.



Omówiü przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku z zaáogą zakáadu
górniczego.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Tychach po
przeprowadzeniu badaĔ powypadkowych nie zastosowaá sankcji.
KWK „Mysáowice” - w dniu 5 sierpnia 2004 r. w czasie wymiany gumy na
zgarniaczu bĊbna wysypowego przenoĞnika taĞmowego w budynku páuczki
ziarnowej nastąpiáo uruchomienie przenoĞnika i wciągniĊcie pracownika pod
konstrukcjĊ zgarniacza.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo wykonywanie czynnoĞci związanych
z wymianą gumy w zgarniaczu czoáowym przez pracowników przebywających
w przesypie przenoĞników taĞmowych przy braku:
a) zabezpieczenia przenoĞników przed ich uruchomieniem,
b) sprawnej sygnalizacji ostrzegawczej poprzedzającej uruchomienie przenoĞnika,
na którym przebywali pracownicy,
c) uzgodnienia prac przy zgarniaczu czoáowym z osobą dozoru ruchu, dyspozytorem
i pracownikiem obsáugującym przenoĞnik.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach

wydanym

zarządzeniem

górniczego:
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nakazaá

kierownikowi

ruchu

zakáadu



Wstrzymaü ruch przenoĞników taĞmowych nr 121a i 701 w Zakáadzie "B"
Przeróbki Mechanicznej WĊgla na poziomie + 9,6 m do czasu:

a) doprowadzenia do zgodnoĞci z dokumentacją techniczną zabudowy zgarniacza
czoáowego bĊbna wysypowego przenoĞnika nr 121a oraz przesypu na przenoĞnik
nr 701,
b) naprawy

sygnalizacji

ostrzegawczej

i

zapewnienia

sáyszalnoĞci

sygnaáu

ostrzegawczego poprzedzającego uruchomienie przenoĞnika nr 701.
Ponowne uruchomienie przenoĞników taĞmowych nr 121a i 701 uzaleĪniá od
przeprowadzenia komisyjnego odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia
kierownika ruchu zakáadu górniczego na oddanie ich do ruchu.


Przeprowadziü kontrolĊ stanu technicznego maszyn i urządzeĔ w Zakáadzie "B"
Przeróbki Mechanicznej WĊgla, w tym urządzeĔ sygnalizacji i zabezpieczenia
ruchu.



Ponownie

przeszkoliü

wszystkich

pracowników

obsáugujących

maszyny

i urządzenia oraz utrzymujących ich ruch w zakresie sposobów prawidáowego
ich zabezpieczenia przed uruchomieniem w czasie remontów, konserwacji
i napraw.


Zapoznaü zaáogĊ i osoby dozoru ruchu z przyczynami i okolicznoĞciami
zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach:


skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie konserwatora maszyn
obsáugującego zbiornik kamienia, obsáugującego przenoĞnik, dyspozytora
zakáadu przeróbczego,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec zastĊpcy
kierownika dziaáu przeróbki mechanicznej oraz sztygara zmianowego oddziaáu
przeróbki mechanicznej.

B.

zetkniĊcie

siĊ

z

maszynami

i

urządzeniami

mechanicznymi

w ruchu - dwa wypadki Ğmiertelne i cztery ciĊĪkie.
KWK "Wesoáa" - w dniu 9 marca 2004 r. na stacji pomp wysokociĞnieniowych,
w wyniku otwarcia zaworu kulowego z niezabezpieczonym trójnikiem, nastąpiá
gwaátowny wypáyw emulsji pod ciĞnieniem 26 Mpa i odrzucenie trójnika z króüca
zaworu, który uderzyá Ğlusarza.
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Przyczyną

wypadku

Ğmiertelnego

byáo

otwarcie

przez

Ğlusarza

zaworu

zabudowanego na rurociągu bĊdącym pod ciĞnieniem 26 MPa - z naáoĪonym
i niezabezpieczonym trójnikiem gniazdowym.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach nakazaá :


Wstrzymaü eksploatacjĊ stacji agregatów pompowych w przekopie taĞmowym
A-D w pokáadzie 510 do czasu dokonania:
a) kontroli stanu technicznego urządzeĔ i instalacji wysokociĞnieniowej stacji,
b) komisyjnego odbioru technicznego zabudowanych w stacji pomp i urządzeĔ
oraz ponownego oddania stacji do ruchu w obowiązującym trybie.



Podjąü dziaáania organizacyjne mające na celu wyeliminowanie moĪliwoĞci
przebywania i wykonywania czynnoĞci w stacji agregatów pompowych zasilania
hydraulicznego przez pracowników do tego nieupowaĪnionych.



Zapoznaü osoby dozoru ruchu i zaáogĊ kopalni z okolicznoĞciami i przyczynami
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach:


skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie dozorcy oraz sztygara
oddziaáowego oddziaáu mechanicznego,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec nadsztygara
mechanicznego.

KWK "Makoszowy" - w dniu 8 maja 2004 r. w czasie kontroli regulacji koáowrotu
EKO D-30 Ğlusarz uderzony zostaá w gáowĊ ábem Ğruby M-16 áączącej poáówki
pierĞcienia parabolicznego.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo uderzenie poszkodowanego w gáowĊ
záączem Ğrubowym M16 áączącej poáówki pierĞcienia parabolicznego, zabudowanego
na bĊbnie koáowrotu EKO-D30. Przyczyna ta byáa nastĊpstwem uruchomienia
koáowrotu w czasie, kiedy gáowa poszkodowanego (najprawdopodobniej bez heámu
ochronnego)

znajdowaáa

siĊ

w

otworze

technologicznym

osáony

bĊbna

w bezpoĞrednim sąsiedztwie lin ø 18 mm.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá :


wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej eksploatacji ukáadu
transportu materiaáów kolejką linową podwieszaną typu KSP-16 z napĊdem
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koáowrotem EKO-D30, zabudowanym w pochylni Bi05 i chodniku i56 w poká.
405/2 z poz. 660 m, do czasu:
a) doprowadzenia ww. ukáadu do zgodnoĞci z dokumentacją techniczno-ruchową
producenta,
b) poprawienia i uzupeánienia dokumentacji ukáadu transportowego zatwierdzonej
przez kierownika ruchu zakáadu górniczego w lipcu 2003 r.,
c) dokonania ponownego odbioru technicznego przez komisjĊ powoáaną przez
kierownika ruchu zakáadu górniczego,


przeszkoliü

ponownie

pracowników

w

zakresie

zasad

bezpiecznego

wykonywania prac remontowych i kontroli przy napĊdach kolejek typu KSP,


zapoznaü zaáogĊ zakáadu górniczego z okolicznoĞciami i przyczynami
zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie nadsztygara mechanicznego ds.
urządzeĔ przodkowych, sztygara oddziaáowego i dwóch sztygarów zmianowych
oddziaáu mechanicznego.
KS „Káodawa” – w dniu 20 stycznia 2004 r. w czasie zgarniania urobku solnego
zgarniaczem operator zostaá pochwycony przez linĊ nawijającą siĊ na bĊben i doznaá
záamania otwartego podudzia i amputacji stopy.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo pochwycenie stopy prawej nogi przez linĊ odciągową
nawijającą siĊ na bĊben koáowrotu linowego LS-100. Wg ustaleĔ noga poszkodowanego
zostaáa pochwycona przez wolne koĔce związanych na wĊzeá odcinków lin. Przyczyną
poĞrednią byáo uszkodzenie dolnej osáony bĊbna koáowrotu.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Poznaniu nakazaá:


Wstrzymaü ruch zgarniacza skrzyniowego w komorze solnej KS-25/690.



Dokonaü oceny stanu technicznego zgarniacza skrzyniowego przez komisjĊ
powoáaną przez kierownika ruchu zakáadu górniczego.



Przeszkoliü

ponownie

wszystkich

operatorów

zgarniaczy

skrzyniowych

w zakresie bezpiecznej obsáugi koáowrotów linowych.


Zapoznaü zaáogĊ zakáadu górniczego z przyczynami i okolicznoĞciami wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Poznaniu
ukaraá mandatem karnym sztygara oddziaáu górniczego.
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ZG "Polkowice-Sieroszowice” – w dniu 8 paĨdziernika 2004 r. górnik - operator
siedzący w kabinie áadowarki áyĪkowej doznaá amputacji podudzia lewej nogi na
skutek przyciĞniĊcia drzwiami kabiny.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo przygniecenie nogi poszkodowanego do ociosu
kabiną áadowarki na skutek samoczynnego jej stoczenia siĊ na nachylonym spągu
wyrobiska.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
we Wrocáawiu nakazaá wstrzymaü ruch áadowarki áyĪkowej TORO 400 LP do czasu
sprawdzenia jej stanu technicznego przez wáaĞciwą jednostkĊ atestacyjną.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we Wrocáawiu
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie gáównego inĪyniera ds. maszyn
doáowych, sztygara oddziaáowego i dwóch sztygarów zmianowych .
ZG "Rudna" – w dniu 18 paĨdziernika 2004 r. przejeĪdĪająca áadowarka àK-2
uderzyáa áyĪką w metalowe drzwi od szafy do przechowywania butli z gazami
technicznymi, które uderzyáy Ğlusarza spawacza przebywającego w pomieszczeniu
przechowalni sprzĊtu spawalniczego.
Przyczyną

wypadku

ciĊĪkiego

byáo

uderzenie

w

drzwi

naroĪem

áyĪki

podjeĪdĪającej áadowarki typu àK-2C.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we
Wrocáawiu wstrzymaá ruch áadowarki typu àK-2C nr zakáadowy 1 do czasu
przeprowadzenia badaĔ jej stanu technicznego przez jednostkĊ upowaĪnioną.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we Wrocáawiu
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie gáównego inĪyniera, sztygara
oddziaáowego i sztygara zmianowego specjalnoĞci mechanicznej oraz operatora
áadowarki .
ZG „Raciszów II” – w dniu 23 listopada 2004 r. podczas áączenia stalową liną
spycharki z áyĪką koparki operator spycharki zostaá potrącony áyĪką koparki, doznając
urazu gáowy i klatki piersiowej.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo dociĞniĊcie operatora spycharki áyĪką koparki
do páuga spycharki.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Kielcach nakazaá:


Wstrzymaü ruch koparki UB 1233 oraz spycharki T-170 do czasu:
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a) doprowadzenia stanu technicznego tych maszyn do peánej sprawnoĞci
technicznej, zgodnej z dokumentacją techniczno-ruchową,
b) odbioru komisyjnego i ponownego dopuszczenia ich do ruchu przez
kierownika ruchu zakáadu górniczego,
c) powiadomienia Dyrektora OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Kielcach
o zamiarze dopuszczenia ich do ruchu.


Wycofaü z uĪytku uszkodzoną linĊ stosowaną do holowania maszyn.



Zapoznaü zainteresowanych pracowników z okolicznoĞciami i przyczynami
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Kielcach
ukaraá mandatami karnymi kierownika ruchu zakáadu górniczego, osobĊ dozoru
Ğredniego, osobĊ dozoru niĪszego oraz operatora koparki.
C. oberwanie siĊ skaá ze stropu i ociosów – jeden wypadek Ğmiertelny
i trzy ciĊĪkie.
KWK „ĝląsk” – w dniu 28 paĨdziernika 2004 r. podczas rabowania obudowy
chodnikowej za frontem Ğciany nastąpiá obwaá skaá stropowych i zasypaá górnika
rabunkarza.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo przygniecenie elementami obudowy
i gruzowiskiem skalnym górnika przodowego, wykonującego prace związane
z rabowaniem obudowy.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej eksploatacji Ğciany 6
w pokáadzie 417 partia L do czasu dokonania ustaleĔ w zakresie organizacji
i prowadzenia robót w chodniku 7 na odcinku od linii frontu ww. Ğciany do linii
zrobów zawaáowych, mających na celu zapewnienie prawidáowej stabilnoĞci
i podpornoĞci obudowy chodnikowej w związku z prowadzoną likwidacją tego
chodnika.



Dokonaü weryfikacji znajomoĞci przepisów i zasad bezpiecznego prowadzenia
robót związanych z rabowaniem obudowy przez górników rabunkarzy
zatrudnianych przy likwidacji wyrobisk chodnikowych. Weryfikacja powinna byü
przeprowadzona przez komisjĊ powoáaną przez kierownika ruchu zakáadu
górniczego.
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Przeszkoliü osoby dozoru ruchu w specjalnoĞci górniczej i górników rabunkarzy
w zakresie zasad bezpiecznego prowadzenia robót związanych z likwidacją
wyrobisk chodnikowych.



Zapoznaü pracowników z okolicznoĞciami i przyczynami zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara zmianowego oddziaáu
górniczego i górnika rabunkarza.
KWK „Szczygáowice” – w dniu 28 stycznia 2004 r. podczas wiercenia otworu
strzaáowego odspojona z przodka bryáa skalna o wym. 1,65x0,37x0,3m przygniotáa
górnikowi nogĊ do stacji zwrotnej przenoĞnika (amputacja).
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo niewáaĞciwe zabezpieczenie czoáa przodka przed
oberwaniem siĊ bryá.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazaá :


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej drąĪenia rozcinki
Ğcianowej 30 w pokáadzie 415/2 na poz. 650/850 m do czasu:
a) prawidáowego zabezpieczenia czoáa przodka przed obrywaniem siĊ bryá,
b) przeszkolenia zaáogi zatrudnionej w drąĪonym wyrobisku w zakresie prawidáowego
i bezpiecznego wykonywania robót.



Zapoznaü zainteresowanych pracowników zakáadu górniczego z przyczynami
i okolicznoĞciami zaistniaáego wypadku ciĊĪkiego.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara oddziaáowego oddziaáu
górniczego, sztygara zmianowego oddziaáu górniczego oraz nadsztygara górniczego,
na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wnioski
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec kierownika robót
górniczych i gáównego mechanika ds. urządzeĔ doáowych.
KWK „Mysáowice” – w dniu 2 wrzeĞnia 2004 r. podczas wycinania piáą hydrauliczną
stropnicy obudowy w Ğcianie przechodzącej frontem przez skoĞną upadową odspoiáa
siĊ bryáa wĊgla, która uderzyáa máodszego górnika w gáowĊ.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo:


wykonywanie w polu przyociosowym Ğciany prac związanych z przecinaniem
i usuwaniem obudowy chodnikowej podsadzonej upadowej 3b, przy braku
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skutecznego oberwania oraz zabezpieczenia obudową odsáoniĊtego stropu
i ociosu Ğciany,


prowadzenie prac w polu przyociosowym Ğciany podczas ruchu przenoĞnika
Ğcianowego,



zatrudnienie przy przecinaniu i usuwaniu odrzwi obudowy upadowej 3b
pracowników niedoĞwiadczonych i bez wymaganych upowaĪnieĔ do obsáugi
przecinarki hydraulicznej oraz braku wyznaczenia przodowego zespoáu.

Ponadto stwierdzono, Īe po zaistniaáym zdarzeniu nadsztygar górniczy nie
spowodowaá zabezpieczenia miejsca wypadku w strefie zagroĪenia lecz poleciá
usunąü áuk ociosowy obudowy upadowej 3b w rejonie sekcji nr 81.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach nakazaá:


Wstrzymaü dalszy postĊp Ğciany 2502a w pokáadzie 501/II do czasu
zabezpieczenia ociosu i stropu Ğciany na odcinku upadowej 3b w sposób
okreĞlony

przez

kierownika

ruchu

zakáadu

górniczego,

uwzglĊdniający

wytworzone warunki górnicze oraz w sposób ustalony:
a) w technologii prowadzenia Ğciany 2502a w pokáadzie 501/II warstwa, poziom
500 m przy przechodzeniu przez upadową 3b - zatwierdzonej w dniu
26.03.2004 r. przez kierownika dziaáu robót górniczych,
b) w technologii prowadzenia Ğciany 2502a w pogorszonych warunkach
stropowych zatwierdzonej w dniu 19.03.2004 r. przez kierownika dziaáu
robót górniczych.


Do robot górniczych w wyĪej wymienionym odcinku Ğciany, tj. od sekcji nr 68 do
nr 90 zatrudniaü doĞwiadczonych pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
pod bezpoĞrednim nadzorem osoby wyĪszego dozoru ruchu górniczego.



W trakcie dalszego prowadzenia Ğciany jej front usytuowaü w taki sposób, aby
w ociosie odsáoniü upadową 3b na jak najkrótszym odcinku.



Do prac związanych z usuwaniem elementów obudowy stalowej upadowej 3b
(odsáanianej w ociosie Ğciany) kierowaü pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejĊtnoĞciach, z przodowym o kwalifikacjach rabunkarza.



Przeprowadziü szkolenie osób dozoru ruchu i obsady Ğcianowej w zakresie
zasad i Ğrodków bezpieczeĔstwa obowiązujących przy przechodzeniu frontem
Ğciany 2502a przez upadową 3b.



Zapoznaü zaáogĊ i osoby dozoru ruchu z przyczynami i okolicznoĞciami
zaistniaáego wypadku.
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W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach:


zakazaá nadsztygarowi górniczemu wykonywania czynnoĞci osoby wyĪszego
dozoru górniczego w ruchu zakáadu górniczego na okres jednego roku,



skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara oddziaáu
górniczego.

KWK „Jankowice” – w dniu 26 wrzeĞnia 2004 r. podczas przykrĊcania pokrywy
dolnego ukáadu trakcyjnego kombajnu Ğcianowego spomiĊdzy stropnic sekcji 122
i 123 odspoiáy siĊ bryáy kamienia, uderzając Ğlusarza w heám, przez co
poszkodowany odruchowo uderzyá twarzą w nadstawkĊ przenoĞnika Ğcianowego.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego - urazu oka - byáo uderzenie poszkodowanego
twarzą o nadstawkĊ przenoĞnika Ğcianowego w odruchowej reakcji na wysypanie siĊ
rumoszu skalnego z przestrzeni miĊdzysekcyjnej.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku nakazaá:


Przed wznowieniem ruchu Ğciany doprowadziü stan techniczny kombajnu
Ğcianowego i przenoĞnika Ğcianowego do zgodnoĞci z DTR i obowiązującymi
przepisami.



Wytransportowaü

zbĊdne

materiaáy

górnicze

ze

Ğciany

i

chodnika

nadĞcianowego Z-6, utrudniające bezpieczne poruszanie siĊ zaáogi.


Zapoznaü zainteresowaną zaáogĊ kopalni z okolicznoĞciami i przyczynami
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Rybniku po
przeprowadzeniu badaĔ powypadkowych nie zastosowaá sankcji.
D. spadniĊcie, wywrócenie obudowy lub jej elementów – jeden
wypadek Ğmiertelny i dwa wypadki ciĊĪkie :
ZG „Bytom II" - w dniu 27 lutego 2004 r. podczas wymiany przedáuĪacza stojaka
obudowy FAZOS-19/35-PozA nastąpiáo niekontrolowane przewrócenie siĊ sekcji na
ocios chodnika technologicznego Ğciany i uderzenie nią Ğlusarza.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo uderzenie i przyciĞniĊcie Ğlusarza do spągu
przewracającą siĊ sekcją obudowy.
Przyczyna ta byáa nastĊpstwem:
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stosowania niebezpiecznych metod pracy, polegających na niezastosowaniu
technicznych Ğrodków bezpieczeĔstwa na stanowisku pracy, co doprowadziáo
do przewrócenia siĊ sekcji obudowy,



wykonywania pracy niezgodnie z ustaleniami instrukcji wymiany stojaka
hydraulicznego, przedáuĪacza mechanicznego stojaka hydraulicznego lub
obejmy dzielonej wraz z tuleją zabezpieczającą w zestawie obudowy
zmechanizowanej, co polegaáo na zatrudnieniu przy wymianie przedáuĪaczy
mechanicznych stojaków hydraulicznych dwóch Ğlusarzy zamiast operatora
obudowy zmechanizowanej, Ğlusarza hydraulika i przodowego górnika,



niewáaĞciwej pracy osób kierownictwa i dozoru ruchu, polegającej na:
a) prowadzeniu robót górniczych związanych z likwidacją Ğciany niezgodnie
z ustaleniami

projektu

technicznego

wraz

z

dokumentacją

ukáadu

transportowego i technologii rabowania sekcji obudowy zmechanizowanej,
b) nieustaleniu sposobu bezpiecznej wymiany przedáuĪaczy mechanicznych
stojaków hydraulicznych w sekcji obudowy znajdujących siĊ w chodniku
technologicznym Ğciany,
c) nieprzeprowadzeniu
zatrudnionych

przy

instruktaĪu
wymianie

stanowiskowego
przedáuĪaczy

dla

pracowników

mechanicznych

stojaków

hydraulicznych w sekcji obudowy.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej likwidacji Ğciany 557/1
w pokáadzie 507 do czasu opracowania bezpiecznej technologii ustawienia
przewróconej sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-19/35-PozA
w chodniku technologicznym Ğciany 557/1 w pokáadzie 507.



Ponownie przeszkoliü pracowników zatrudnionych przy demontaĪu obudowy
zmechanizowanej w likwidowanej Ğcianie w zakresie bezpiecznego sposobu
prowadzenia wybudowy przedáuĪaczy mechanicznych stojaków hydraulicznych
w sekcjach obudowy zmechanizowanej.



Omówiü przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku z pracownikami zakáadu
górniczego.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


zakazaá

sztygarowi

zmianowemu

i

oddziaáowemu

oddziaáu

górniczego

wykonywania czynnoĞci osoby Ğredniego dozoru górniczego w ruchu
podziemnego zakáadu górniczego na okres 6 miesiĊcy,
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skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie kierownika robót górniczych,
nadsztygara górniczego, sztygara oddziaáowego oddziaáu górniczego, sztygara
zmianowego oddziaáu górniczego oraz Ğlusarza przodowego,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec nadsztygara
maszyn i urządzeĔ doáowych.

KWK „Brzeszcze” – w dniu 5 maja 2004 r. w czasie nadzorowania prac związanych
z wymianą stojaka na 89 sekcji obudowy Glinik 066/16 Poz wypadkowi ulegá stojący
przy sekcji 89 dozorca oddziaáu mechanicznego nadzorujący tĊ pracĊ. Podczas
przesuwania sekcji 88 nastąpiáo przyciĞniĊcie dozorcy stojakiem obudowy do
urządzenia gáoĞnomówiącego.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo dociĞniĊcie poszkodowanego podporą sekcji
obudowy zmechanizowanej do urządzenia gáoĞnomówiącego.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Krakowie
nakazaá:


Wymieniü przednią podporĊ sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik066/16-Ozk nr 89, zabudowaną w Ğcianie nr 804 w pokáadzie 352.



Ponownie przeszkoliü zaáogĊ zatrudnioną w oddziale G-1 w zakresie
bezpiecznego wykonywania robot związanych z wymianą podpór w sekcjach
obudowy zmechanizowanej.



Niezwáocznie

zapoznaü

zaáogĊ

zakáadu

górniczego

z

przyczynami

i okolicznoĞciami zaistniaáego wypadku.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Krakowie:


zakazaá osobie dozoru niĪszego oddziaáu mechanicznego wykonywania
czynnoĞci osoby dozoru ruchu zakáadu górniczego na okres dwóch miesiĊcy,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec Ğlusarza
hydrauliki.

ZG „Bytom III” – w dniu 27 maja 2004 r. w czasie przesuwania sekcji, stopa górnika
zostaáa dociĞniĊta spągnicą sekcji do páytoprzystawki z napĊdu przedniego
przenoĞnika Ğcianowego.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo przebywanie poszkodowanego w rejonie
dosuwanej sekcji.
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W związku ze zmianą kwalifikacji wypadku, dochodzenie związane z zaistniaáym
wypadkiem ciĊĪkim OkrĊgowy Urząd Górniczy w Gliwicach przeprowadziá w oparciu
o oglĊdziny miejsca wypadku wykonane przez zespóá powypadkowy zakáadu
górniczego.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


skierowaá do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie górnika przodowego
oddziaáu górniczego,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wnioski
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec nadgórnika
oddziaáu górniczego.

E. upadek, potkniĊcie siĊ, wpadniĊcie lub spadniĊcie osób – jeden
wypadek ciĊĪki :
KWK „Bielszowice” – w dniu 5 maja 2004 r. podczas przechodzenia przez tamĊ
wentylacyjną, gdzie prĊdkoĞü powietrza wynosiáa 14,3 m/s, metaniarz poĞlizgnąá siĊ
i uderzyá gáową o spąg wyrobiska.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo uderzenie poszkodowanego gáową o spąg lub
tymczasową konstrukcjĊ tamy regulacyjnej w wyniku niezachowania naleĪytej
ostroĪnoĞci podczas poruszania siĊ drogami wentylacyjnymi.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazaá omówiü
przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku ciĊĪkiego z pracownikami zakáadu
górniczego.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach nie
zastosowaá sankcji.
F. poraĪenie prądem elektrycznym – wypadek zbiorowy: jeden wypadek
ciĊĪki i jeden lekki :
KWK „Bielszowice” - w dniu 26 kwietnia 2004 r. podczas podáączania kabla
zasilającego silnik filtra tarczowego na páuczce miaáowej, w czasie zakáadania
bezpieczników noĪowych nastąpiáo poparzenie áukiem elektrycznym elektromontera.
Przyczyną wypadku zbiorowego:


ciĊĪkiego - poparzenia áukiem elektrycznym i oparzenia páomieniem palącej siĊ
odzieĪy

roboczej

-

byáo

zwarcie
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miĊdzyfazowe

spowodowane

przez

elektromontera

podczas

zakáadania

bezpieczników

obwodów

gáównych

zasilania silników tarczy i mieszadáa filtra tarczowego.


lekkiego - oparzenia páomieniem palącej siĊ odzieĪy roboczej - byáo gaszenie
palącej siĊ odzieĪy roboczej na poszkodowanym w wypadku ciĊĪkim.

W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej eksploatacji
stycznikowni 500 V S XIX oraz ukáadu zasilania mieszadáa 43152 i tarczy 43153
filtra tarczowego próĪniowego w oddziale páuczki miaáowej PWZ/471 do czasu:
a) doprowadzenia do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną stycznikowni
i ukáadu zasilania filtra próĪniowego,
b) dokonania odbioru technicznego przez komisjĊ powoáaną przez kierownika
ruchu zakáadu górniczego,
c) uzyskania zezwolenia na oddanie do ruchu.



Przeszkoliü

elektromonterów

zatrudnionych

w

zakáadzie

przeróbki

mechanicznej wĊgla w zakresie bezpiecznych zasad obsáugi i wykonywania
prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych.


Omówiü przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku z pracownikami
i osobami dozoru ruchu oddziaáów elektrycznych.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


skierowaá do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie sztygara zmianowego
oddziaáu urządzeĔ elektrycznych,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o

zastosowanie

Ğrodków

oddziaáywania

wychowawczego

wobec

elektromontera.
G. nieuĪywanie Ğrodków ochrony indywidualnej - dwa wypadki ciĊĪkie:
KWK „Jankowice” - w dniu 5 lutego 2004 r. w czasie urabiania kombajnem
w Ğcianie, kombajnista zostaá uderzony odáamkiem urobku w oko.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo uderzenie poszkodowanego w oko odáamkiem urobku
wyrzuconym przez pracujący organ urabiający kombajnu Ğcianowego. Przyczyna ta wynikáa
z niestosowania przez poszkodowanego okularów ochronnych.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku wydaá decyzjĊ, w której
nakazaá:

49



Ponownie przeprowadziü szkolenia oraz doraĨne kontrole na stanowiskach
pracy w zakresie stosowania ochron osobistych, w tym okularów ochronnych,
stosownie do wymogów zarządzenia KRZG nr 48/2001.



Zweryfikowaü

instrukcjĊ

zarządzania

bezpieczeĔstwem

IZB-TG/16/2003

o jednoznaczne stwierdzenia, nakazujące stosowanie okularów ochronnych.


Zapoznaü zainteresowaną zaáogĊ kopalni z okolicznoĞciami i przyczynami
wypadku

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Rybniku po
przeprowadzeniu badaĔ powypadkowych nie zastosowaá sankcji.
KWK „Staszic” - w dniu 21 czerwca 2004 r. podczas obsáugi sekcji obudowy
zmechanizowanej w Ğcianie górnik, który zdjąá okulary w celu ich oczyszczenia zostaá
uderzony odpryskiem w oko.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego uderzenia górnika w oko wĊglem lub kamieniem
byáo przesuwanie sekcji obudowy zmechanizowanej w bezpoĞrednim sąsiedztwie
urabiającego kombajnu bez stosowania okularów ochronnych.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach nakazaá kierownikowi ruchu zakáadu górniczego:


Ponownie pouczyü zaáogĊ o obowiązku ciągáego stosowania okularów
ochronnych.



Zapoznaü zaáogĊ kopalni z przyczynami i okolicznoĞciami zaistniaáego
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach
na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wnioski
o zastosowanie

Ğrodków

oddziaáywania

wychowawczego

wobec

sztygara

zmianowego i kombajnisty.
H. upadek z wysokoĞci – jeden wypadek Ğmiertelny i dwa ciĊĪkie:
KWK "Borynia" - w dniu 10 marca 2004 r. podczas wymiany osiatkowania
przedziaáu drabinowego w szybie wentylacyjnym Ğlusarz - przodowy brygady
szybowej spadá do szybu na podporĊ staáą rurociągu odmetanowania znajdującą siĊ
20m poniĪej miejsca pracy.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo spadniĊcie przodowego brygady szybowej
do szybu podczas demontaĪu siatki przedziaáu drabinowego.
Przyczyna ta wynikáa:
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z niestosowania przez poszkodowanego osobistego sprzĊtu chroniącego przed
upadkiem z wysokoĞci,



ze

stosowania

niebezpiecznych

metod

pracy

oraz

nieprzestrzegania

obowiązujących instrukcji i technologii wykonywania robót,


braku wáaĞciwego nadzoru ze strony osoby dozoru.

W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Rybniku wydaá decyzjĊ, w której nakazaá kierownikowi ruchu zakáadu górniczego:


W oparciu o technologiĊ zatwierdzoną przez KRZG usunąü opadniĊtą do szybu
III podczas wypadku siatkĊ z przedziaáu drabinowego.



Wstrzymaü

jazdĊ

ludzi

szybem

III

do

czasu

udroĪnienia

przedziaáu

drabinowego, tj. uzupeánienia brakujących oraz wymiany skorodowanych siatek,
zabezpieczających przedziaá drabinowy.


Ponownie przeszkoliü dozór i pracowników brygad szybowych w zakresie:
a) zasad bezpieczeĔstwa oraz oceny ryzyka zawodowego przy robotach
w szybach, ze szczególnym uwzglĊdnieniem robót związanych z wymianą
elementów przedziaáu drabinowego,
b) znajomoĞci i bezwzglĊdnego przestrzegania ustaleĔ obowiązujących
instrukcji i technologii,
c) obowiązku stosowania odpowiedniego sprzĊtu chroniącego miejsce pracy
oraz osobistego sprzĊtu chroniącego przed upadkiem z wysokoĞci przy
pracach szybowych.



Opracowaü nową instrukcjĊ prowadzenia robót szybowych w szybie III oraz
spójną z nią, szczegóáową technologiĊ wymiany elementów przedziaáu
drabinowego w szybie III.



Zapoznaü dozór oraz pracowników kopalni z przyczynami i okolicznoĞciami
zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Rybniku:


zakazaá sztygarowi oddziaáu górniczego wykonywania czynnoĞci osoby
Ğredniego dozoru mechanicznego oraz nadsztygarowi wykonywania czynnoĞci
osoby dozoru wyĪszego specjalnoĞci mechanicznej w ruchu podziemnego
zakáadu górniczego na okres 6 miesiĊcy,



skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie gáównego mechanika,
nadsztygara mechanicznego oraz trzech pracowników brygady szybowej,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
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o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec maszynisty
wyciągowego, sztygara oddziaáowego oddziaáu szybowego i sygnalisty
szybowego, kierownika robót górniczych, nadsztygara górniczego, sztygara
oddziaáowego oddziaáu górniczego, sztygara zmianowego oddziaáu górniczego
oraz Ğlusarza przodowego.

ZG "Lubin”- w dniu 30 paĨdziernika 2004 r. podczas uzupeániania páynu w cháodnicy
Ğlusarz mechanik znajdujący siĊ na obudowie silnika áadowarki TORO "650-D" utraciá
równowagĊ i spadá na betonowe podáoĪe z wysokoĞci 1,5m.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo spadniĊcie poszkodowanego na spąg
wyrobiska z wysokoĞci okoáo 1,5 m i uderzenie plecami o betonowe podáoĪe
spowodowane niewáaĞciwą organizacją pracy i nieuwagą poszkodowanego.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we
Wrocáawiu

nakazaá

przeszkoliü

przeglądowo-naprawczych

pracowników

górniczych

maszyn

zatrudnionych
samojezdnych

w

komorach

w

zakresie

bezpiecznego wykonywania prac zapoznaü zaáogĊ z przyczynami i okolicznoĞciami
wypadku.
W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego we Wrocáawiu
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara oddziaáowego oraz
dozorcy oddziaáu mechanicznego.
KWK "Staszic"- w dniu 9 listopada 2004 r. pracownik firmy "EMES MINING"
podczas wymiany uszkodzonych okáadzin Īelbetowych przy obudowie V-25/10 na
dworcu osobowym spadá z pomostu roboczego zabudowanego na wys. 1m.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáa utrata równowagi i upadek na spąg wyrobiska
podczas pracy prowadzonej z nieprawidáowo wykonanego pomostu roboczego.
Do zaistnienia wypadku przyczyniáa siĊ nieprawidáowa praca osoby dozoru ruchu
górniczego polegająca na:


skierowaniu

do

wymiany

uszkodzonych

okáadzin

Īelbetowych

dwóch

pracowników bez kwalifikacji i umiejĊtnoĞci, zamiast trzech o kwalifikacjach
górnika i co najmniej máodszego górnika,


niepoinformowaniu pracowników o przepisach i zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy, w tym niezapoznaniu z ich instrukcją stanowiskową.

W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Katowicach nakazaá:
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Do czasu zapewnienia wykonywania prac zgodnie z ustaleniami zawartymi
w instrukcji Nr 160/TG/GG/2003 z dnia 22.05.2003 roku zatwierdzonej przez
I-szego

zastĊpcĊ

KRZG

KWK

"Staszic"

wstrzymaü

dalszą

wymianĊ

uszkodzonych okáadzin Īelbetowych w wyrobisku Dworzec Osobowy na
poziomie 690 m.


Zabudowaü dwa ostatnie odrzwia obudowy ostatecznej àP-V25/10 w chodniku
dojĞciowym do podszybia szybu 2 oraz uzupeániü brakujące okáadziny
Īelbetowe w czĊĞci stropowej wyrobiska i wypeániü przestrzeĔ miĊdzy
obudową, a wykonanym wyáomem.



Prace związane z wybieraniem nagromadzonego urobku w wyrobisku Dworzec
Osobowy na poziomie 690 m prowadziü systematycznie, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Projekcje technicznym wyrobiska.



Zapoznaü zaáogĊ kopalni i zatrudnionych firm obcych z przyczynami
i okolicznoĞciami wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Katowicach
zakazaá sztygarowi oddziaáu górniczego wykonywania czynnoĞci osoby dozoru
górniczego w ruchu zakáadu górniczego na okres póátora roku.
I. inne – cztery wypadki Ğmiertelne oraz cztery ciĊĪkie:
KWK "Budryk" - w dniu 19 lutego 2004 r. podczas demontaĪu kruszarki Ğlusarz
wszedá pomiĊdzy ocios chodnika a kruszarkĊ ustawioną niestabilnie na spągu
i zostaá przygnieciony nią do ociosu.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo przygniecenie poszkodowanego do ociosu
koáem zamachowym kruszarki spowodowane wejĞciem poszkodowanego w miejsce
zagroĪone przygnieceniem bez zachowania elementarnych zasad bezpieczeĔstwa.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü

ruch

zakáadu

górniczego

w

czĊĞci

dotyczącej

demontaĪu

i transportu kruszarki DLB-1000 w chodniku Cz-3 w poká. 358/1 do czasu:
a) opracowania i zatwierdzenia przez kierownika ruchu zakáadu górniczego
szczegóáowej

technologii

bezpiecznego

wykonania

tych

prac

z uwzglĊdnieniem zagroĪeĔ wystĊpujących w miejscu pracy,
b) zapoznania pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu tych prac oraz
osób dozoru ruchu wyznaczonych do ich nadzoru z wyĪej wymienioną
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technologią. Osoby te powinny wáasnorĊcznym podpisem zapoznaü siĊ z tą
technologią
c) wytransportowania zalegających materiaáów i urządzeĔ na spągu chodnika
Cz-3 w poká. 358/1 na trasie transportu kruszarki.


Omówiü przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku z zaáogą kopalni.



Kierownikowi ruchu zakáadu górniczego wystąpiü do Prokuratora Rejonowego
z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia sekcji zwáok i badania na
zawartoĞü alkoholu etylowego we krwi poszkodowanego.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


zakazaá sztygarowi zmianowemu oddziaáu mechanicznego wykonywania
czynnoĞci osoby Ğredniego dozoru górniczego w ruchu podziemnego zakáadu
górniczego na okres jednego roku,



skierowaá do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie górnika,



na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy wniosek
o zastosowanie Ğrodków oddziaáywania wychowawczego wobec Ğlusarza
hydrauliki.

KWK „Budryk” – w dniu 13 maja 2004 r. w czasie dojazdu klatki z przebywającymi
na czwartym piĊtrze trzema pracownikami i sztygarem do poziomu zrĊbu szybu,
luĨno uáoĪony na piĊtrze klatki prĊt zostaá pochwycony pomiĊdzy dĨwigar a czwarte
piĊtro klatki, w wyniku czego drugi koniec prĊta uderzyá w gáowĊ górnika-sygnalistĊ
szybowego.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo uderzenie poszkodowanego koĔcem Īerdzi
wiertniczej pochwyconej pomiĊdzy belkĊ podtrzonową a przemieszczające siĊ do
góry piĊtro klatki. Przyczyna ta byáa nastĊpstwem pozostawienia w czasie jazdy na
zrąb szybu wystającej poza obrys piĊtra Īerdzi wiertniczej.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


wstrzymaü ruchu zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej montaĪu rurociągu
obciekowego ø 150 mm w szybie VI po stronie póánocnej przedziaáu
póánocnego klatki poáudniowej do czasu:
-

opracowania i zatwierdzenia bezpiecznej technologii montaĪu rurociągu
obciekowego,

-

zapoznania z technologią pracowników wykonujących prace związane
z montaĪem ww. rurociągu,
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-

przeszkolenia zespoáów szybowych w zakresie bezpiecznego wykonywania
prac z zastosowaniem pomostów roboczych,



omówiü z zaáogą zakáadu górniczego i obcych podmiotów gospodarczych
zatrudnionych w ruchu zakáadu górniczego przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor UrzĊdu Górniczego do BadaĔ Kontrolnych
UrządzeĔ

Energomechanicznych

zakazaá

sztygarowi

oddziaáu

szybowego

wykonywania czynnoĞci osoby dozoru w ruchu zakáadu górniczego na okres jednego
roku oraz na podstawie art. 41 Kodeksu wykroczeĔ skierowaá do przedsiĊbiorcy
wniosek

o

Ğrodków

zastosowanie

oddziaáywania

wychowawczego

wobec

przodowego.
KWK

„Halemba”

–

w

dniu

24

lipca

2004

r.

podczas

transportowania

zdemontowanego organu urabiającego kombajnu Ğcianowego nastąpiáo wypiĊcie siĊ
áaĔcucha zabezpieczającego czĊĞciowo podniesionego organu, co spowodowaáo
przygniecenie nogi górnika do rynny przenoĞnika.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo przygniecenie poszkodowanego do rynny
przenoĞnika i stojaka SHC-40 NZ9 przewracającym siĊ, zdemontowanym organem
urabiającym kombajnu.
Przyczyna byáa nastĊpstwem:


przebywania poszkodowanego w bezpoĞrednim sąsiedztwie niedostatecznie
zabezpieczonego przed przemieszczeniem siĊ organu,



stosowania niebezpiecznych i niezgodnych z ustaleniami metod pracy,



braku szczegóáowych ustaleĔ w zakresie wykorzystania sekcji obudowy
zmechanizowanej w Ğcianach do podnoszenia elementów maszyn i urządzeĔ.

W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Gliwicach nakazaá:


Wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w czĊĞci dotyczącej wykonywania prac
remontowo-naprawczych

przy

kombajnie

Ğcianowym

EDW-230/2L/2W

w Ğcianie nr 4 w pokáadzie 405/1 na poz. 1030m do czasu opracowania zasad
organizacji prac uwzglĊdniających wystĊpujące zagroĪenia oraz stosowną
technologiĊ prac związanych z wymianą organu urabiającego i innych
elementów kombajnu.


Kierownikowi ruchu zakáadu górniczego dokonaü:
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a) weryfikacji

ustaleĔ

kierownika

dziaáu

robót

górniczych

w

zakresie

dotyczącym zabezpieczenia stropu i ociosu w rejonie kombajnu w Ğcianie do
prac remontowych ujĊtych w instrukcjach obowiązujących dla Ğciany nr 4
w pokáadzie 405/1,
b) weryfikacji i uzupeánienia instrukcji dotyczącej wykonywania napraw
i remontów

kombajnów

wĊglowych

w

wyrobiskach

Ğcianowych

zatwierdzonej przez KRZG w zakresie dotyczącym sposobu podnoszenia
i opuszczania elementów kombajnu, z uwzglĊdnieniem odpowiednich
zawiesi i sposobu sterowania urządzeĔ dĨwignicowych i przesuwających.


Ponownie zapoznaü pracowników wykonujących prace remontowo-naprawcze
przy

kombajnach

oraz

wykonujących

zabezpieczenie

stropu

i

ociosu

w miejscach pozostawienia kombajnu w Ğcianie do prac remontowych
z warunkami zawartymi w stosownych technologiach, instrukcjach i ustaleniach.


Omówiü z pracownikami kopalni przyczyny i okolicznoĞci zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Gliwicach:


zakazaá sztygarowi górniczemu wykonywania czynnoĞci osoby Ğredniego
dozoru górniczego w ruchu zakáadu górniczego na okres jednego roku,



skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara zmianowego
oddziaáu mechanicznego i przodowego zespoáu transportowego.

KWK "Ryduátowy” – w dniu 15 wrzeĞnia 2004 r. w czasie prac związanych
z biaákowaniem przebudowanego odcinka komory rozdzielni 6kV na poziomie 1000m
elektromonter doznaá zachlapania oczu mlekiem wapiennym.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo oblanie twarzy i oczu elektromontera mlekiem
wapiennym w trakcie prowadzonych przez niego prac malarskich.
Przyczyna ta wynikáa z niezachowania przez poszkodowanego naleĪytej ostroĪnoĞci
oraz stosowania niewáaĞciwych okularów ochronnych. Poszkodowany miaá zaáoĪone
okulary przeciwodpryskowe, które nie stanowiáy dostatecznej ochrony przed
zalaniem oczu cieczą.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Rybniku wydaá decyzjĊ,
w której nakazaá:


Zweryfikowaü Zarządzenie KRZG nr 5/RA/2004 w sprawie zasad stosowania
i kontroli indywidualnych ochron oczu w zakresie wáaĞciwego doboru typu
okularów

ochronnych

w zaleĪnoĞci

stanowiskach pracy.
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od

zagroĪeĔ

wystĊpujących

na



Ponownie przeprowadziü szkolenia oraz doraĨne kontrole na stanowiskach
pracy w zakresie stosowania ochron osobistych, w tym okularów ochronnych,
stosownie do wymogów zweryfikowanego Zarządzenia KRZG nr 5/RA/2004.



Zapoznaü zainteresowaną zaáogĊ kopalni z okolicznoĞciami i przyczynami
zaistniaáego wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Rybniku po
przeprowadzeniu badaĔ powypadkowych nie zastosowaá sankcji.
Zakáad Górniczy „Rusocice Gary” – w dniu 18 lutego 2004 r. po wymianie
zgarniaka na chwytak, podczas manewrowania koparką operator wjechaá nią do
wyrobiska – basenu eksploatacyjnego.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo podjechanie w kierunku brzegu zbiornika
i manewrowanie koparką przez poszkodowanego, wskutek czego doszáo do
oberwania siĊ skarpy wyrobiska i obsuniĊcia jej wraz z koparką do basenu
eksploatacyjnego.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Krakowie nakazaá:


wstrzymaü ruch zakáadu górniczego w rejonie wypadku do czasu wydobycia
koparki,



powiadomiü OUG w Krakowie o terminie planowanego wydobycia koparki,



wszelkie prace związane z wydobyciem z basenu eksploatacyjnego koparki KU
1207 prowadziü zgodnie z ustaleniami i pod nadzorem kierownika ruchu
zakáadu górniczego.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Krakowie
skierowaá do Sądu Rejonowego wnioski o ukaranie operatora koparki, przedsiĊbiorcy
firmy obcej zatrudnionej w ruchu zakáadu górniczego, przedsiĊbiorcy górniczego oraz
kierownika ruchu zakáadu górniczego.
Zakáad Górniczy ”Czuáczyce” - w dniu 19 sierpnia 2004 r. w czasie samowolnego
zaáadunku piasku koparka „WaryĔski” stoczyáa siĊ z dwumetrowej skarpy,
przygniatając operatora.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo prowadzenie przez poszkodowanego
wydobycia i zaáadunku piasku przy nieprawidáowym usytuowaniu koparki wzglĊdem
skarpy i niezachowaniu bezpiecznej odlegáoĞci od jej krawĊdzi.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie:


Wystąpiá do organu koncesyjnego o cofniĊcie koncesji.
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Wystąpiá do UrzĊdu Gminy Sawin o wstrzymanie dziaáalnoĞci wydobywczej
w zakáadzie górniczym „Czuáczyce – dz. nr 169” do czasu dostosowania jej do
wymogów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

W związku z wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie nie zastosowaá sankcji.
Zakáad Górniczy „Skowracz” - w dniu 25 sierpnia 2004 r. podczas zaáadunku
kruszywa na samochód kierowca przebywający na skrzyni áadunkowej zostaá
przysypany urobkiem.
Przyczyną wypadku Ğmiertelnego byáo samowolne wejĞcie poszkodowanego na
skrzyniĊ áadunkową samochodu podczas trwania zaáadunku kruszywa.
W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Poznaniu nakazaá:


Wstrzymaü zaáadunek sortymentów kruszywa do czasu ustalenia przez KRZG
bezpiecznych

zasad

zaáadunku

kruszywa

na

samochody

ciĊĪarowe,

z uwzglĊdnieniem wspóápracy operatora áadowarki i kierowcy samochodu
odbierającego kruszywo, w szczególnoĞci w zakresie:
a) zasad poruszania siĊ po terenie zakáadu górniczego,
b) zgáaszania do operatora áadowarki przyjazdu kierowcy i uzgodnienia miejsca
zaáadunku
c) miejsca przebywania kierowcy podczas zaáadunku,
d) obowiązujących

sygnaáów

porozumiewania

siĊ

operatora

áadowarki

z kierowcami samochodów.


Przeszkoliü zaáogĊ zakáadu górniczego w zakresie bezpiecznego zaáadunku
kruszywa.



Informowaü na bieĪąco kierowców przyjeĪdĪających po odbiór kruszywa
o zasadach poruszania siĊ po zakáadzie górniczym i zasadach zaáadunku
kruszywa.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Poznaniu
ukaraá mandatami karnymi przedsiĊbiorcĊ, kierownika ruchu zakáadu górniczego oraz
kierownika zakáadu.
ZG KRUSZ-GEO - w dniu 31 maja 2004 r. podczas próby udroĪnienia zsypu,
spadający kamieĔ uderzyá w áom, którego koniec uderzyá operatora koparki w oko.
Przyczyną wypadku ciĊĪkiego byáo uderzenie poszkodowanego stalowym áomem
podczas udroĪnienia zsypu.
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W związku z zaistniaáym wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego
w Poznaniu nakazaá:


Wstrzymaü ruch kosza zasypowego do czasu dokonania oceny jego stanu
technicznego przez komisjĊ powoáaną przez KRZG i wydania pisemnego
zezwolenia na jego uruchomienie.



Dokonaü weryfikacji dokumentu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia w zakresie
oceny

ryzyka

zawodowego

oraz

podjąü

dziaáania

mające

na

celu

wyeliminowanie zagroĪeĔ wystĊpujących w miejscu pracy poszkodowanego.


Zapoznaü pracowników zakáadu górniczego z przyczynami i okolicznoĞciami
wypadku.

W związku z wypadkiem Dyrektor OkrĊgowego UrzĊdu Górniczego w Poznaniu po
przeprowadzeniu badaĔ powypadkowych nie zastosowaá sankcji.

4.2. Gáówne przyczyny zaistniaáych zdarzeĔ i wypadków
w 2004 roku
1)

Stosowanie przez pracowników niebezpiecznych metod pracy.

2)

Nieprzestrzeganie przez pracowników ustaleĔ zawartych w instrukcjach,
regulaminach i technologiach.

3)

NiewáaĞciwa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu polegająca na:
a) tolerowaniu niebezpiecznych metod pracy,
b) prowadzeniu robót niezgodnie z ustaleniami dokumentacyjnymi lub braku
dokumentacji.

4)

Zatrudnianie pracowników bez stosownych kwalifikacji i upowaĪnieĔ.

5)

NiewáaĞciwy stan techniczny maszyn i urządzeĔ.

6)

Niestosowanie Ğrodków ochrony indywidualnej lub niewáaĞciwy ich dobór.

7)

NiewáaĞciwa profilaktyka przeciwpoĪarowa.

5.

Higiena pracy w górnictwie

ChociaĪ nie ma precyzyjnej definicji pojĊcia higiena pracy, jej znaczenie i wymowa
w odczuciu powszechnym nie budzi Īadnych wątpliwoĞci i jest oczywista.
OczywistoĞü ta wynika stąd, Īe intuicyjnie pojĊcie higieny rozumiane jest jako „obraz”
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ksztaátowania siĊ pewnych zjawisk, które powszechnie pojmowane są jako „mierniki”
stanu higieny pracy. Gáównymi takimi „miernikami”, które pozwalają na oszacowanie
stanu higieny pracy w górnictwie, są takie zjawiska, jak:


warunki pracy,



czynniki szkodliwe i uciąĪliwe wystĊpujące w Ğrodowisku pracy;



stan zachorowalnoĞci na choroby zawodowe;



liczba zaistniaáych zgonów naturalnych.

Przy ocenie stanu higieny pracy w górnictwie naleĪy zawsze uwzglĊdniaü charakter
czasowy tego zjawiska. Ta czasowoĞü sprawia, Īe oczekiwanie na efekty
podejmowanych obecnie dziaáaĔ moĪe trwaü wiele lat, a równoczeĞnie aktualnie
obserwowane zjawiska są wynikiem dziaáaĔ podejmowanych przed laty. Dodatkowo
przy ocenie higieny pracy w górnictwie powinno siĊ uwzglĊdniaü przebieg
realizowanych obecnie procesów restrukturyzacji finansowej. Procesy te, z uwagi na
upraszczanie modelu zakáadów górniczych oraz zwiĊkszanie koncentracji wydobycia,
powodują zmiany w ksztaátowaniu siĊ Ğrodowiska pracy, co moĪe w wieloletnim
wymiarze implikowaü zmiany w ksztaátowaniu siĊ higieny pracy w górnictwie.

5.1. Warunki pracy w górnictwie
Warunki pracy to zespóá czynników wystĊpujących w Ğrodowisku pracy wynikających
z procesu pracy oraz czynników związanych z wykonywaniem pracy. Warunki pracy
wpáywają w znacznym stopniu na samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników,
są one wiĊc istotnym elementem higieny pracy, gdyĪ w duĪym stopniu determinują
komfort Īycia i zdrowie spoáeczeĔstwa.
Na Ğrodowisko pracy skáadają siĊ czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne
i psychofizyczne wystĊpujące na obszarze miejsca pracy. Niektóre z nich mają
charakter szkodliwy dla zdrowia, a poniewaĪ wystĊpują w Ğrodowisku pracy,
powodują

okreĞlone

w przypadku,

gdy

zagroĪenie.

istniejący

Z

wpáyw

zagroĪeniem
na

tym

pracownika

mamy

do

szkodliwych

czynienia
czynników

wystĊpujących w procesie pracy przybiera takie wartoĞci, Īe ich stĊĪenie lub
natĊĪenie przekracza obowiązujące NDS (najwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie) i NDN
(najwyĪsze dopuszczalne natĊĪenie), polskie normy lub inne normy higieniczne.
Przez zagroĪenie związane z uciąĪliwoĞcią pracy naleĪy rozumieü szkodliwy wpáyw
na pracownika czynnoĞci roboczych wykonywanych w wymuszonej pozycji ciaáa,
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w warunkach

ciĊĪkiego

wysiáku

fizycznego

lub

w

warunkach

szczególnej

uciąĪliwoĞci.
SzkodliwoĞci Ğrodowiska pracy wystĊpujące w górnictwie mają wyjątkowo agresywny
charakter, są powszechne, a czĊsto dziaáanie ich jest kumulowane poprzez
wystĊpowanie kilku czynników szkodliwych równoczeĞnie, powodując stan, w którym
wiĊkszoĞü zatrudnionych w górnictwie pracuje w warunkach zagroĪenia.

5.2. Czynniki szkodliwe w Ğrodowisku pracy
Niebezpieczne i szkodliwe czynniki Ğrodowiska pracy wystĊpujące w górnictwie
w zaleĪnoĞci od przyczyny i charakteru ich dziaáania, dzieli siĊ na nastĊpujące grupy:
1)

fizyczne,

2)

chemiczne,

3)

biologiczne,

4)

psychofizyczne.

5.2.1. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne wystĊpujące
w górnictwie
Gáówne czynniki fizyczne stanowiące zagroĪenie Ğrodowiska pracy zakáadów
górniczych to:


zapylenie,



haáas ,



radiacja ,



wibracja ,



warunki mikroklimatu ,



oĞwietlenie.

Zapylenie
W 2004 roku w kopalniach wĊgla kamiennego czynnych byáo 146 wyrobisk
eksploatacyjnych w tym: 143 Ğciany, 1 ubierka ( w ZG "Siltech" ), oraz dwie podbierki
( w KWK "Kazimierz Juliusz" ). NajwiĊcej Ğcian przewietrzanych byáo w ukáadzie na
"U" - 70,3%, a w dalszej kolejnoĞci na "Y" - 23,9% oraz na "Z" - 5,8%.
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W tym czasie prowadzono drąĪenie 246 wyrobisk korytarzowych :


38,6% wĊglowych,



33,3% wĊglowo-kamiennych,



11,0% kamienno-wĊglowych,



17,1% kamiennych.

Wyrobiska te przewietrzane byáy wentylacją odrĊbną, przy czym :


43,5% ssącą,



29,7% táoczącą,



26,8% kombinowaną.

Zdecydowana wiĊkszoĞü kombajnów Ğcianowych wyposaĪona byáa w ukáady
zraszania wewnĊtrznego - 84,4 %, natomiast niekorzystna sytuacja miaáa miejsce
w zakresie kombajnów chodnikowych, gdzie w ukáady zraszania wewnĊtrznego
wyposaĪonych byáo 6,9% kombajnów.
Zarówno

na

stanowiskach

pracy

w

wyrobiskach

eksploatacyjnych,

jak

i korytarzowych prowadzone byáy pomiary stĊĪenia zapylenia w zakresie pyáów
wdychanych i respirabilnych, jak równieĪ oznaczana byáa procentowa zawartoĞü
wolnej krystalicznej krzemionki. W oparciu o uzyskane wyniki prowadzono dobór
odpowiedniej klasy Ğrodków ochrony indywidualnej dróg oddechowych. Warto
podkreĞliü, Īe w związku z pismem Prezesa WyĪszego UrzĊdu Górniczego L.dz.
OWP/650/0002/03/CK/12669 z dnia 27.10.2003 r. skierowanym do przedsiĊbiorców
w zakáadach górniczych, wprowadzono zawarte w piĞmie zalecenie polegające na
stosowaniu w wyrobiskach podziemnych kopalĔ wĊgla kamiennego póámasek
filtrujących klasy co najmniej P2, jak równieĪ stosowanie wyáącznie sprzĊtu
filtrującego klasy ochronnej P3 w przodkach Ğcianowych na stanowiskach pracy:


kombajnisty,



sekcyjnego,



w górnej wnĊce (wylot powietrza ze Ğciany).

Wedáug stanu na dzieĔ 1.12.2004 roku dla ww. stanowisk pracy, na mocy
uregulowaĔ wewnĊtrznych zakáadów górniczych, z reguáy wymagano stosowania
sprzĊtu wyĪszej klasy ochronnej, aniĪeli wynikaáo to z doboru, co ilustruje poniĪsza
tabela :
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Klasa wynikająca z doboru

Klasa obowiązująca

P-1

P-2

P-3

P-1

P-2

P-3

Kombajnista

11,3 %

56,0 %

32,7 %

0,7 %

19,9 %

79,4 %

Sekcyjny

19,1 %

56,7 %

24,2 %

0,0 %

25,5 %

74,5 %

Górna wnĊka

13,5 %

57,4 %

29,1 %

0,0 %

21,3 %

78,7 %

Analogiczna tabela w odniesieniu do wyrobisk korytarzowych przedstawia siĊ
nastĊpująco :

Klasa wynikająca z doboru

Klasa obowiązująca

P-1

P-2

P-3

P-1

P-2

P-3

Kombajnista

29,8 %

60,0 %

9,8 %

1,2 %

77,6 %

21,2 %

Pomocnik

37,4 %

53,1 %

8,6 %

1,6 %

80,2 %

17,3 %

kombajnisty

W zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków procentowa zawartoĞü wolnej
krystalicznej krzemionki na w/w. stanowiskach pracy zawieraáa siĊ w granicach
2-10%, natomiast Ğrednie i maksymalne wartoĞci stĊĪenia zapylenia byáy
nastĊpujące:
ĝciany
StĊĪenie zapylenia [mg/m3]:
Kombajnista
Sekcyjny
Górna wnĊka

ĝrednie

Maksymalne

Pyá wdychany

37,9

78,6

Pyá respirabilny

11,1

34,4

Pyá wdychany

33,2

75,2

Pyá respirabilny

10,0

30,3

Pyá wdychany

35,2

79,4

Pyá respirabilny

10,6

30,9

Wyrobiska korytarzowe :
StĊĪenie zapylenia [mg/m3]:
Pyá wdychany
Kombajnista
Pyá respirabilny
Pomocnik
Pyá wdychany
Kombajnisty
Pyá respirabilny

ĝrednie
24,4
7,8
21,63
6,96
63

Maksymalne
78,5
25,2
78,1
30,7

Operator
wiertarki

Pyá wdychany
4,17
Pyá respirabilny 1,43

34,2
13,8

W kopalniach rud miedzi oraz cynku i oáowiu najbardziej naraĪonymi na dziaáanie
pyáów szkodliwych dla zdrowia byli operatorzy maszyn podczas wiercenia
i zaáadunku urobku. W wiĊkszoĞci przypadków w kopalniach rud na najbardziej
zagroĪonych podziemnych stanowiskach pracy obowiązuje stosowanie póámasek
przeciwpyáowych o klasie ochronnej wyĪszej, aniĪeli klasa wynikająca z procedury
doboru, w zdecydowanej wiĊkszoĞci przypadków są to póámaski klasy P-2.
WartoĞci stĊĪeĔ pyáów w powietrzu zaleĪą od intensywnoĞci procesów produkcyjnych
oraz

skutecznoĞci

prowadzonych

dziaáaĔ

profilaktycznych.

Bardzo

istotnym

elementem mającym wpáyw na poziom zapylenia podczas urabiania jest skutecznoĞü
ukáadów zraszających, a w szczególnoĞci stosowanie kombajnów wyposaĪonych
w ukáady zraszania wewnĊtrznego.
Dodatkowo, w celu zwiĊkszenia skutecznoĞci zraszania w wiĊkszoĞci kopalĔ wĊgla
kamiennego stosowane byáy Ğrodki chemiczne powodujące zmniejszanie napiĊcia
powierzchniowego wody. Wedáug stanu na 1 grudnia 2004 roku w 23 kopalniach
stosowano preparat CaBo, natomiast w 16 kopalniach preparat Zwilkop, przy czym
w 9 kopalniach stosowano obydwa ww. preparaty.
Haáas
Technologie stosowane w górnictwie zawsze bĊdą siĊ charakteryzowaü znaczną
emisją haáasu. Procesy takie jak; uĪywanie materiaáów wybuchowych, urabianie,
áadowanie, transport oraz sortowanie urobku, powodując zagroĪenie akustyczne
Ğrodowiska pracy są przewaĪnie Ĩródáem nadmiernego haáasu,.
Maszyny i urządzenia stosowane w górnictwie podziemnym, odkrywkowym
otworowym posiadają coraz wiĊkszą moc, elementy ruchome pracują w wiĊkszoĞci
na zasadzie ruchu obrotowego, a znaczne iloĞci urobku muszą byü szybko
przemieszczone, czĊsto na duĪą odlegáoĞü. W górnictwie podziemnym dodatkowymi
Ĩródáami haáasu są: wentylatory gáównego przewietrzania, pompy gáównego
odwadniania, oraz róĪnorodne urządzenia pomocnicze, a efekty akustyczne
dodatkowo wzmacniają odbicia dĨwiĊku w wyrobiskach podziemnych.
W górnictwie naftowym i górnictwie gazu ziemnego haáas jest najczĊĞciej
wystĊpującym czynnikiem szkodliwym w Ğrodowisku pracy. ħródáem haáasu w czasie
64

eksploatacji urządzeĔ wiertniczych są: agregaty prądotwórcze, pompy páuczkowe,
sita wibracyjne, mieszalniki páuczki, stóá wiertniczy itp. Niektóre z tych urządzeĔ,
a zwáaszcza agregaty prądotwórcze, są Ĩródáami haáasu o duĪym natĊĪeniu co moĪe
nawet powodowaü zakáócenia w Ğrodowisku przyrodniczym. Haáas ten jest uciąĪliwy
i stanowi gáówne zagroĪenie dla pracowników, gdyĪ jest emitowany caáodobowo.
Uszkodzenia sáuchu wywoáane haáasem powodują chorobĊ zawodową o nazwie
obustronny trwaáy ubytek sáuchu typu Ğlimakowego spowodowany haáasem. Ponadto
pracownicy naraĪeni na silny haáas czĊĞciej zapadają na róĪnorodne schorzenia,
szczególnie ukáadu krąĪenia, ukáadu dróg oddechowych oraz ukáadu trawiennego.
Uszkodzenia sáuchu wywoáane haáasem stanowią wiĊc powaĪny problem medyczny
i spoáeczny. Zbyt czĊsto pracownicy naraĪeni są na zbyt duĪy poziom ekspozycji na
haáas, co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia sáuchu i odchodzenia
pracowników na renty inwalidzkie.
O skali problemu Ğwiadczy fakt, Īe w latach 2000-2004 u 1302 pracowników (lub
byáych pracowników) górnictwa, stwierdzono chorobĊ zawodową objawiającą siĊ
trwaáym ubytkiem sáuchu. SkalĊ zagroĪenia haáasem w zakáadach górniczych
przedstawia poniĪsza tabela.

ZagroĪenie nadmiernym haáasem

OUG

Liczba naraĪonych

Liczba inspekcji

Liczba dni

problemowych

inspekcyjnych

Gliwice

9551

31

39

Katowice

1054

20

36

Kraków

2020

4

17

Lublin

937

0

12

Rybnik

5904

2

9

Tychy

2948

7

66

Kielce

318

0

16

Krosno

390

3

24

PoznaĔ

1031

3

6

Warszawa

350

11

19

Wrocáaw

5288

0

0
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520

0

46

30311

81

290

W celu ograniczenia naraĪenia pracowników na haáas stosuje siĊ szereg Ğrodków
technicznych i administracyjno-organizacyjnych takich, jak:


eliminacja Ĩródáa haáasu lub zmniejszenie natĊĪenia haáasu;



ograniczenie rozprzestrzeniania siĊ haáasu;



zmniejszanie czasu ekspozycji na haáas.

W przypadku gdy nie jest moĪliwe ograniczenie haáasu, stosuje siĊ powszechnie
odpowiednie Ğrodki ochrony indywidualnej.
W górnictwie wĊgla kamiennego powstaáy specjalne programy kompleksowego
zapobiegania uszkodzeniom sáuchu. Programy te są sukcesywnie z powodzeniem
wdraĪane w kopalniach wĊgla kamiennego.
Radiacja
Kontrola naraĪenia górników na promieniowanie jonizujące jest systematycznie
prowadzona przez sáuĪby kopalniane. W wyrobiskach podziemnych zakáadów
górniczych pobierane są próbki dla okreĞlenia wielkoĞci poszczególnych wskaĨników
naraĪenia, które nastĊpnie są poddawane odpowiednim badaniom przez Laboratoria
Radiometrii Gáównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oraz Instytut Medycyny
Pracy w àodzi.
Kontroli podlegają wartoĞci nastĊpujących wskaĨników zagroĪenia:


stĊĪenia energii potencjalnej alfa krótkoĪyciowych produktów rozpadu radonu,



moc dawki promieniowania gamma,



stĊĪenia izotopów radu w wodach,



aktywnoĞü wáaĞciwa izotopów radu w osadach.

NajwiĊksza liczba zatrudnionych pod ziemią podlega oddziaáywaniu energii
potencjalnej alfa krótkoĪyciowych produktów rozpadu radonu. KontrolĊ wartoĞci
wskaĨnika tego naraĪenia przeprowadza siĊ poprzez pomiary dawek indywidualnych
za pomocą dawkomierzy naheámowych noszonych przez wybrane reprezentatywne
grupy górników w cyklach miesiĊcznych oraz poprzez pomiary Ğrodowiskowe na
stanowiskach pracy za pomocą radiometrów oraz przystawek alfa mocowanych na
pyáomierzach.
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W 2004 roku w caáym górnictwie podziemnym wykonano 7765 pomiarów stĊĪenia
energii potencjalnej alfa krótkoĪyciowych produktów rozpadu radonu, z tego
w kopalniach wĊgla kamiennego 3963 pomiary.
Liczba górników naraĪonych na promieniowanie gamma lub na przenikniĊcie do
organizmu drogą pokarmową lub oddechową izotopów radu jest nieporównywalnie
mniejsza.

W

2004

roku

wykonano

w

caáym

górnictwie

2063

pomiarów

Ğrodowiskowych promieniowania gamma, z tego 987 w kopalniach wĊgla
kamiennego. Ponadto w kopalniach surowców mineralnych wykonano 1154
pomiarów dawek indywidualnych promieniowania gamma.
W 2004 r. wykonano 979 analiz radiochemicznych wód doáowych i odprowadzanych
na powierzchniĊ do Ğrodowiska oraz 534 analizy spektrometryczne osadów
wytrąconych z tych wód. SpoĞród 39 czynnych kopalĔ wĊgla kamiennego tylko
w trzech, tj. w KWK Jankowice, Chwaáowice oraz Silesia stwierdzono wyrobiska,
w których wystĊpowaáo zagroĪenie radiacyjne na najniĪszym poziomie, tj. klasy B.
Nie stwierdzono wystĊpowania wyrobisk zaliczonych do wyĪszej klasy zagroĪenia.
W kopalniach rud metali nieĪelaznych, surowców chemicznych i mineralnych
stwierdzono wystĊpowanie 29 wyrobisk zaliczonych do klasy A zagroĪenia
radiacyjnego. Wyniki pomiarów wskazują, Īe we wszystkich podziemnych zakáadach
górniczych okoáo 99% zatrudnionych górników otrzymaáo dawki poniĪej 1 mSv / rok ,
a tylko 1 % byáo w klasie B, tj. w granicach od 1 do 6 mSv .
UrzĊdy górnicze prowadziáy kontrolĊ zagroĪenia radiacyjnego powodowanego
naturalnymi substancjami promieniotwórczymi w podziemnych zakáadach górniczych
w ramach inspekcji problemowych. W trakcie tych inspekcji przeprowadzono 24
pomiary energii potencjalnej alfa w prądach wylotowych powietrza ze Ğcian
eksploatacyjnych oraz 6 pomiarów mocy dawki promieniowania gamma.
Uzyskane w trakcie tych pomiarów wyniki nie odbiegaáy od wyników pomiarów
prowadzonych przez sáuĪby kopalniane.
Wibracja
Maszyny,

urządzenia

i

pojazdy

stosowane

w

górnictwie

podziemnym

i powierzchniowym posiadają elementy ruchome pracujące w wiĊkszoĞci na zasadzie
ruchu obrotowego. Z ruchem obrotowym związane są drgania, niekiedy ich skala
przekracza dopuszczalne wielkoĞci drgaĔ o oddziaáywaniu miejscowym.
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W wyniku dáugotrwaáego oddziaáywania drgaĔ mechanicznych wnikających do
organizmu dochodzi u ludzi do nieodwracalnych zmian w róĪnych narządach
i ukáadach. Wystąpienie zespoáu tych zmian oraz udokumentowana ekspozycja na
dziaáanie drgaĔ przekraczających wartoĞci dopuszczalne dla organizmu stanowi
podstawĊ rozpoznania choroby zawodowej zwanej zespoáem wibracyjnym.
Wibracja mĊczy, zmniejsza zdolnoĞü koncentracji, a poniewaĪ jest poáączona
przewaĪnie z nadmiernym haáasem, utrudnia spostrzegawczoĞü i wrĊcz uniemoĪliwia
skupienie uwagi. Nie do koĔca są poznane objawy szkodliwego dziaáania wibracji na
sferĊ psychiczną. Wprawdzie zagroĪenie to obejmuje okoáo 2% ogóáu pracowników
w górnictwie, jednakĪe naleĪy podkreĞliü, Īe zmiany chorobowe w postaci
zaawansowanej choroby wibracyjnej są nieodwracalne, a leczenie sprowadza siĊ
gáównie do rehabilitacji sanatoryjnej.
Profilaktyka stosowana w górnictwie polega gáównie na zmniejszaniu propagacji
drgaĔ poprzez instalowanie, tam gdzie jest to moĪliwe, podestów i siedzisk
antywibracyjnych

stosuje

siĊ,

táumiki

drgaĔ

lub

rĊkawice

antywibracyjne.

W przypadkach gdy nie udaje siĊ uzyskaü dopuszczalnych wartoĞci drgaĔ
mechanicznych na zagroĪonych stanowiskach stosuje siĊ rotacjĊ pracowników,
a takĪe skraca siĊ czas pracy celem ograniczania dziennej lub tygodniowej dawki
oddziaáywania tego naraĪenia. SkalĊ zagroĪenia wibracją w zakáadach górniczych
przedstawia poniĪsza tabela.

ZagroĪenie wibracją

OUG

Liczba naraĪonych

Liczba inspekcji

Liczba dni

problemowych

inspekcyjnych

Gliwice

421

11

11

Katowice

58

6

11

Kraków

138

0

8

Lublin

16

0

12

Rybnik

117

2

9

Tychy

21

10

58

Kielce

67

0

11

Krosno

9

3

24

68

PoznaĔ

219

3

6

Warszawa

225

11

19

Wrocáaw

2100

0

0

biuro Waábrzych

321

0

46

3712

46

215

RAZEM

O skali problemu Ğwiadczy fakt, Īe w latach 2000-2004 u 223 pracowników (lub
byáych pracowników) górnictwa, stwierdzono chorobĊ zawodową uznaną za zespóá
wibracyjny. W związku z upowszechnianiem tzw. „urządzeĔ maáej mechanizacji”
w najbliĪszych latach moĪna oczekiwaü pewnego wzrostu wystĊpowania tego
zagroĪenia w górnictwie.
Warunki klimatyczne
Warunki Ğrodowiska pracy z nadmierną temperaturą powietrza, nadmierną
wilgotnoĞcią i zbyt maáą intensywnoĞcią cháodzenia, są Ĩródáem zagroĪenia
okreĞlanego jako zagroĪenie klimatyczne. ZagroĪenie klimatyczne wystĊpuje gáównie
w podziemnych zakáadach górniczych, ze szczególną intensywnoĞcią w kopalniach
gáĊbokich wĊgla kamiennego i wszystkich kopalniach rud miedzi. PodwyĪszone
parametry klimatyczne w miejscach pracy spowodowane są gáównie prowadzeniem
robót górniczych w górotworze charakteryzującym siĊ wysoką temperaturą pierwotną
skaá przy duĪej wilgotnoĞci powietrza.
Ponadto istnieją teĪ czynniki technologiczne zwiĊkszające zagroĪenie klimatyczne.
Do najwaĪniejszych zaliczyü naleĪy koncentracjĊ wydobycia oraz wzrost mocy
instalowanych maszyn urabiających i urządzeĔ odstawczych.
Okoáo 60% wydobycia kopalĔ wĊgla kamiennego, a 100% wydobycia w kopalniach
rud miedzi pochodzi z rejonów, w których wystĊpuje zagroĪenie klimatyczne.
W 2004 roku w 30 zakáadach górniczych (27 kopalĔ wĊgla kamiennego i trzy
kopalnie rud miedzi) ze wzglĊdu na przekroczoną temperaturĊ powietrza suchego
powyĪej 280 C lub gdy intensywnoĞü cháodzenia byáa niĪsza od 11 katastopni
wilgotnych, prowadzono roboty górnicze w wyrobiskach w skróconym czasie pracy.
SkalĊ zagroĪenia klimatycznego w zakáadach górniczych przedstawia poniĪsza
tabela.
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ZagroĪenie mikroklimatem
Liczba inspekcji

Liczba dni

problemowych

inspekcyjnych

12123

73

99

Katowice

70

3

9

Kraków

0

0

0

Lublin

1370

0

12

Rybnik

1382

3

10

Tychy

9980

4

5

Kielce

0

0

0

Krosno

1581

3

0

PoznaĔ

0

0

0

Warszawa

0

0

0

Wrocáaw

1376

0

0

biuro Waábrzych

275

0

46

28157

86

181

Liczba naraĪonych
Gliwice

RAZEM

Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej zagroĪonych kopalniach polegaáa
na zwiĊkszaniu intensywnoĞci przewietrzania, stosowaniu lokalnych urządzeĔ
cháodniczych, klimatyzacji stanowiskowej, a takĪe na uruchamianiu instalacji
centralnej klimatyzacji. Coraz powszechniej ograniczano strumieĔ ciepáa emitowany
z górotworu poprzez termoizolacjĊ gáównych wyrobisk, szczególnie tych, którymi
doprowadzane byáo ĞwieĪe powietrze. Ograniczano równieĪ nawilĪanie powietrza
poprzez hermetyzowanie ujĊü wody. W kopalniach rud miedzi preferowano systemy
eksploatacyjne z najmniejszą moĪliwą powierzchnią odsáoniĊcia górotworu.
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OĞwietlenie
Wzrok jest podstawowym zmysáem obronnym czáowieka umoĪliwiającym odbiór
bodĨców zewnĊtrznych, co bezpoĞrednio wiąĪe siĊ ze stanem wypadkowoĞci
i szeroko pojĊtym obrazem higieny pracy. Nie ulega jednak wątpliwoĞci Īe wpáyw
oĞwietlenia na zachowania ludzkie jest oczywisty. Na stanowiskach pracy powinno
siĊ zapewniü oĞwietlenie, najlepiej naturalne, czĊsto jednak jest to niemoĪliwe, jak to
ma miejsce w górnictwie lub niewskazane z uwagi na stosowaną technologiĊ.
W wykazie chorób zawodowych jest wyszczególniona jednostka chorobowa o nazwie
choroby zawodowe ukáadu wzrokowego, jednak dotyczy to chorób wywoáanych
innymi czynnikami (fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi). Nie notuje siĊ
w górnictwie

niebezpiecznych

zdarzeĔ

lub

chorób

zawodowych,

których

bezpoĞrednią przyczyną byáo niedostateczne oĞwietlenie miejsc pracy. OĞwietlenie
wpáywa bezsprzecznie w sposób zasadniczy na wiele elementów ludzkich zachowaĔ.
W tym tych szczególnie waĪnych dla bezpieczeĔstwa w górnictwie, jak: szybkoĞü
reakcji, prawidáowoĞü oceny sytuacji, rozpoznawanie zagroĪeĔ.
Dobre oĞwietlenie to lepsza obserwacja stropu i ociosów, pracy maszyn, stanu
obudowy szerokoĞci przejĞü, stanu podáoĪa i ewentualnych przeszkód. Z tej teĪ
przyczyny z zadowoleniem naleĪy przyjmowaü pojawiające siĊ nowe konstrukcje
w zakresie lamp naheámowych oraz opraw oĞwietlenia miejscowego. RównieĪ coraz
powszechniej stosuje siĊ elementy oĞwietlenia biernego, jak: nalepki odblaskowe,
farby fluorescencyjne, malowanie urządzeĔ jaskrawymi kolorami, czy bielenie
wyrobisk.
WáaĞciwe oĞwietlenie to nie tylko polepszenie komfortu i wydajnoĞci pracy, ale
równieĪ, z uwagi na niekwestionowany wpáyw oĞwietlenia na zwiĊkszenie
bezpieczeĔstwa, istotny element higieny pracy.
5.2.2. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki chemiczne
Niektóre substancje chemiczne wykorzystywane w górnictwie podczas róĪnorodnych
procesów produkcyjnych mogą powodowaü szkodliwe efekty dla Īycia i zdrowia.
Substancje te mogą wystĊpowaü w postaci gazów, par, aerozoli, cieczy lub ciaá
staáych. Ich toksyczne dziaáanie moĪe zachodziü przez drogi oddechowe, skórĊ lub
przewód pokarmowy. SzkodliwoĞü dziaáania moĪe objawiaü siĊ w róĪny sposób np.:
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podraĪnienie, uczulenie, upoĞledzenie ostroĞci wzroku, zawroty i ból gáowy,
niepewnoĞü dziaáania itp.
Coraz szerzej wykorzystuje siĊ w górnictwie róĪnorodne substancje, jak: kleje
poliuretanowe do wzmacniania górotworu, farby, tynki i emulsje oraz piany izolacyjne
i piany uszczelniające. W górnictwie wystĊpują teĪ wyjątkowo trujące gazy, jak tlenek
wĊgla, wystĊpujący w czasie robót strzaáowych, czy czĊsto spotykany w kopalniach
siarkowodór.
Szkodliwy wpáyw na zdrowie pracowników i stan Ğrodowiska naturalnego mają nie
tylko materiaáy, kopaliny i odpady związane dziaáalnoĞcią górniczą, ale równieĪ
odpady obce (gáównie odpady energetyczne) zagospodarowane w podziemiach
kopalĔ a takĪe gospodarka wodno-Ğciekowa zakáadów górniczych. W zakáadach
górniczych wykorzystywane są odpady obce, pochodzące spoza górnictwa. Są to
gáównie odpady energetyczne stosowane przede wszystkim w górnictwie wĊgla
kamiennego.
Problem odpadów i gospodarki wodno-Ğciekowej wystĊpuje równieĪ przy eksploatacji
záóĪ ropy naftowej i gazu ziemnego. W pracach wiertniczych i eksploatacyjnych na
záoĪach ropy i gazu w polskim szelfie Morza Baátyckiego zagroĪeniem dla Ğrodowiska
jest ropa naftowa i jej pochodne.
DuĪe zagroĪenie chemiczne stanowią kopalnie siarki. Prowadzona eksploatacja
otworowa metodą podziemnego wytapiania powoduje zmiany w Ğrodowisku;
szczególnie niebezpieczne są awaryjne samowypáywy gorących wód záoĪowych na
powierzchniĊ tzw. erupcje.
W

związku

i zamierzeniami
ostatecznego

z

postĊpem

technicznym,

wykorzystywania
skáadowania

stosowaniem

podziemnych

odpadów

wyrobisk

niebezpiecznych

w

nowych

technologii

kopalnianych
najbliĪszych

do

latach

zagroĪenie czynnikami chemicznymi moĪe wzrastaü.
5.2.3. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki biologiczne
Istnieją takie mikro i makroorganizmy, które oddziaáują negatywnie na organizm
ludzki. W przypadku gdy organizmy te, stanowiące biologiczne niebezpieczeĔstwo
wystĊpują w Ğrodowisku pracy, gdzie mogą byü przyczyną zagroĪenia chorobami,
wtedy choroby te w wyniku postĊpowania bĊdą uznane za choroby zawodowe.
ZakaĪenie szkodliwymi czynnikami biologicznymi moĪe siĊ odbywaü drogą
powietrzną poprzez oskrzela i pĊcherzyki páucne, przez spojówkĊ, nabáonek nosowo72

gardáowy oraz przez skórĊ w wyniku skaleczeĔ lub ugryzienia przez zwierzĊta,
a takĪe poprzez ukáucia owadów lub stawonogów.
W niektórych kopalniach wĊgla kamiennego istnieje duĪe zagroĪenie biologiczne
bĊdące nastĊpstwem wystĊpowania gryzoni, które mogą byü nosicielami wielu
chorób zakaĨnych.
W 2002 roku zanotowano przy wydobyciu ropy i gazu dwa przypadki choroby
zakaĨnej pochodzenia zawodowego spowodowanej czynnikami biologicznymi.
Chorobą tą byáa borelioza – choroba przenoszona przez kleszcze. ZagroĪenie to
dotyczy pracowników zakáadów górniczych umiejscowionych na terenach otwartych
i leĞnych. W związku z przewidywanym wzrostem zagroĪenia ukąszeniami kleszczy
w niektórych zakáadach górniczych, a dotyczy to pracowników zatrudnionych
w górnictwie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przy podziemnym magazynowaniu
gazu, dokonano profilaktycznych szczepieĔ przeciwko boreliozie.
W ostatnich latach nie stwierdzano w górnictwie chorób zawodowych okreĞlanych
jako choroby zakaĨne lub pasoĪytnicze, jednakĪe nie powinno to powodowaü
zmniejszania intensywnoĞci staáej kontroli zagroĪenia czynnikami biologicznymi.
5.2.4.
Niebezpieczne
zagroĪenia.
W zaleĪnoĞci

od

i

szkodliwe

prezentowanej

budowy

czynniki

fizycznej,

psychofizyczne

tĊĪyzny i muskulatury

poszczególni pracownicy róĪnie odbierają nadmierne obciąĪenia fizyczne. Podobnie
dzieje siĊ w przypadku czynników psychicznych. Jednostki o tzw. silnej psychice,
obciąĪenia nerwowo-psychiczne traktują niekiedy jak wyzwanie, podczas gdy inni
mogą reagowaü symptomami stresu np.: niepokojem, bezsennoĞcią, objawami
depresji oraz innymi objawami somatycznymi.
ObciąĪenia fizyczne to zagroĪenie wystĊpujące podczas wykonywania prac
wymagających duĪego wydatku energetycznego. Wynikają gáównie z przeciąĪeĔ
statycznych i dynamicznych wywoáanych przez wymuszone, szkodliwe pozycje ciaáa
podczas pracy. Prowadzą do dolegliwoĞci, a nawet urazów ukáadu miĊĞniowoszkieletowego, wyczerpania zasobów energetycznych i metabolicznych zaburzenia
czynnoĞci percepcyjnych, w tym koordynacji wzrokowo-ruchowej i obniĪenia
sprawnoĞci umysáowej.
Zwykle są one spowodowane záą organizacją i stanowiskiem pracy zaprojektowanym
niezgodnie z zasadami ergonomii.
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ObciąĪenia psychofizyczne wystĊpują zawsze w Ğrodowisku pracy. W ostatnich
latach mamy jednak do czynienia z nowym zagroĪeniem o charakterze obciąĪenia
emocjonalnego, wynikającym z oddziaáywania procesów restrukturyzacji górnictwa
na ĞwiadomoĞü pracowników. Jednym z jego objawów jest odchodzenie od pracy
w górnictwie w stosunkowo krótkim okresie, doĞü znacznej iloĞci doĞwiadczonej
kadry

pracowników.

To

nowe

zagroĪenie

moĪna

obserwowaü

nie

tylko

w likwidowanych, lecz we wszystkich zakáadach górniczych. Jego istnienie objawia
siĊ miĊdzy innymi reakcjami polegającymi na wykonywaniu robót i czynnoĞci
w warunkach nietolerowanego ryzyka.
NaleĪy sądziü, Īe w najbliĪszym czasie zagroĪenia psychofizyczne, ze szczególnym
nasileniem obciąĪeĔ emocjonalnych związanych z procesami reformy górnictwa,
bĊdą wzrastaü. Dodatkowym nowym zjawiskiem którego symptomów moĪna siĊ
spodziewaü w najbliĪszej przyszáoĞci, bĊdą zagroĪenia związane z uĪywaniem
Ğrodków psychotropowych. Toczona obecnie dyskusja nad ich legalizacją moĪe
zaowocowaü

nowym,

niedostatecznie

jeszcze

rozpoznanym

zagroĪeniem

w górnictwie.
Jedynym sposobem przeciwdziaáania zagroĪeniom psychofizycznym jest ich
poznawanie i kreowanie wáaĞciwej kultury organizacyjnej w zakáadach górniczych.

5.3. Choroby zawodowe
NaraĪenie zawodowe pracowników na czynniki Ğrodowiska pracy jest intuicyjnie
rozumiane jako prawdopodobieĔstwo nabycia przez konkretnego pracownika
choroby

zawodowej

spowodowanej

szkodliwym

oddziaáywaniem

czynników

fizycznych, chemicznych, biologicznych lub psychofizycznych w Ğrodowisku pracy.
Za chorobĊ zawodową uwaĪa siĊ chorobĊ okreĞloną w wykazie chorób zawodowych,
o którym mowa w art. 237 §1 pkt 2 Kodeksu pracy, jeĪeli zostaáa spowodowana
dziaáaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wystĊpujących w Ğrodowisku pracy
lub sposobem wykonywania pracy. Kodeks pracy w art. 237 naáoĪyá na Ministerstwo
Zdrowia obowiązek okreĞlenia w drodze rozporządzenia utworzenia i prowadzenia
rejestru chorób zawodowych, okreĞlenia zasad postĊpowania w procesie ich
orzekania oraz sposobu dokumentowania chorób zawodowych i ich skutków.
Wykonaniem tych delegacji są odpowiednie rozporządzenia, które ujmują w jednolity
system caáoĞü zagadnieĔ związanych z chorobami zawodowymi oraz zobowiązują
Instytut Medycyny Pracy w àodzi do utworzenia i prowadzenia Centralnego Rejestru
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Chorób Zawodowych. Dane o chorobach zawodowych zawarte w tym rejestrze
stanowią podstawĊ, na której oparto niniejsze opracowanie.
Przedstawione w tabeli 1 dane odzwierciedlają rozmiar problemu zapadalnoĞci na
choroby zawodowe w Polsce na przestrzeni ostatnich piĊciu lat.

Tabela 1.
LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE

Liczba chorób zawodowych
Liczba chorób zawodowych
na 100 tys. Zatrudnionych

2000

2001

2002

2003

2004

7339

6007

4915

4365

3790

73,9

63,2

53,6

46,6

41

W 2004 roku stwierdzono w Polsce 3790 przypadków chorób zawodowych wĞród
pracowników gospodarki narodowej, a wspóáczynnik zachorowalnoĞci na 100 tys.
zatrudnionych wyniósá 40,97
W górnictwie stwierdzono w 2004 roku 655 chorób zawodowych, co stanowi 17,3 %
wszystkich chorób zawodowych w Polsce.
Wspóáczynnik zachorowalnoĞci na 100 tys. zatrudnionych wyniósá 328,88 i jest okoáo
osiem razy wiĊkszy niĪ w caáej gospodarce narodowej.
Nieco inna jest teĪ w górnictwie struktura zachorowaĔ, gdyĪ przewaĪają pylice páuc
oraz uszkodzenia sáuchu wywoáane dziaáaniem haáasu, stanowiąc razem 87%
wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w górnictwie.
Zgodnie z zasadami obowiązującymi w dziedzinie patologii zawodowej za choroby
zawodowe mogą byü uznane tylko takie choroby, które w wyniku dochodzenia
epidemiologicznego

w

Ğrodowisku

pracy,

bezspornie

lub

z

wysokim

prawdopodobieĔstwem zostaáy spowodowane przez warunki pracy.
Ksztaátowanie siĊ zachorowalnoĞci zawodowej w górnictwie na przestrzeni ostatnich
lat przedstawiono w tabeli 2.
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Tabela 2.
LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH
W GÓRNICTWIE

Liczba chorób zawodowych
Liczba chorób zawodowych
na 100 tys. Zatrudnionych

2000

2001

2002

2003

2004

1031

860

751

774

655

403,0

387,3

348,5

372,5

328,9

Przedstawione w tabeli 2 dane przedstawiają rozmiar zjawiska zapadalnoĞci na
choroby zawodowe w górnictwie na przestrzeni ostatnich piĊciu lat. W latach 1997 –
1999 stwierdzano w górnictwie rocznie okoáo 2000 chorób zawodowych, z wyraĨnie
zauwaĪalną tendencją wzrostową, jednak od 2000 roku notuje siĊ w górnictwie
wyraĨny spadek liczby stwierdzanych chorób zawodowych.
StrukturĊ zapadalnoĞci na choroby zawodowe w górnictwie w zaleĪnoĞci od
jednostek chorobowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.
STRUKTURA ZAPADALNOĝCI NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE

2000

2001

2002

2003

2004

Pylice páuc

467

458

414

495

448

Trwaáy ubytek sáuchu

468

291

217

194

132

Zespóá wibracyjny

36

49

69

38

31

Astma oskrzelowa

14

22

10

9

-

Inne choroby zawodowe

46

40

41

38

44

1031

860

751

774

655

RAZEM
Z tabeli 3 wynika Īe:


razem w górnictwie stwierdzono w 2004 roku 655 przypadków chorób
zawodowych,
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struktura zachorowalnoĞci na poszczególne jednostki chorobowe stwierdzone
w 2004 roku jest nastĊpująca:
 pylice páuc (448 – 68%),
 trwaáy ubytek sáuchu (132 - 20%),
 zespóá wibracyjny ( 31– 5%),
 inne choroby zawodowe (44 – 7%) .



pierwsze dwie jednostki chorobowe (zawodowe uszkodzenie sáuchu oraz pylice
páuc) obejmują okoáo 90 % wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych
w górnictwie,



pylice páuc wciąĪ stanowią powaĪny problem medyczny i spoáeczny,
a stwierdzanie

corocznie

ponad

400

przypadków

zachorowaĔ

jest

w najwyĪszym stopniu niepokojące,


w stosunku do lat ubiegáych w 2004 r. nastąpiá dalszy spadek zachorowalnoĞci,
w iloĞci stwierdzonych zawodowych uszkodzeĔ sáuchu,



utrzymuje siĊ w kolejnym roku podobny stan zachorowalnoĞci zawodowej
w zespole wibracyjnym.

ZachorowalnoĞü zawodowa w górnictwie jest powaĪnym problemem higienicznym
i spoáecznym. Jej przyczyna nie tkwi w braku wiedzy o chorobach zawodowych, ale
wynika w duĪej mierze ze specyfiki Ğrodowiska pracy w górnictwie, a takĪe jest
nastĊpstwem

niewáaĞciwie

prowadzonej

i

nieefektywnej

profilaktyki

chorób

zawodowych. Specyfika górniczego Ğrodowiska pracy zawsze bĊdzie mocno
ograniczaü uzyskanie caákowicie bezpiecznych warunków pracy, ale równoczeĞnie
czynnikiem utrudniającym walkĊ z zachorowalnoĞcią zawodową jest ciągle jeszcze
zbyt maáa sprawnoĞü poszczególnych ogniw sáuĪb medycyny pracy.
Wieloletnie obserwacje wskazują Īe naraĪenie zawodowe, czyli ryzyko nabycia
choroby zawodowej w Ğrodowisku pracy zaleĪy przede wszystkim od takich
czynników, jak:


stĊĪenie czynnika szkodliwego,



czas naraĪenia,



cechy osobnicze skáadające siĊ na indywidualną odpornoĞü organizmu.

JeĞli przyjmie siĊ okoáo 10 letni okres ujawniania siĊ choroby zawodowej, sytuacja
obecna obrazuje stan naraĪenia, jaki miaá miejsce w koĔcu lat 90-tych, a obecnie
realizowane dziaáania profilaktyczne bĊdą dopiero widoczne po roku 2015.
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PoniĪsza tabela przedstawia zapadalnoĞü na choroby zawodowe w górnictwie
w ostatnich piĊciu latach.

ZAPADALNOĝû NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*
* Dane wedáug Instytutu Medycyny Pracy.

GÓRNICTWO WĉGLA
Pylice páuc
Trwaáy ubytek sáuchu
Zespóá wibracyjny
Astma oskrzelowa
Inne choroby zawodowe
RAZEM

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

2004
431
114
30
40
615

2000
18
10
2
1
31

2001
8
17
2
2
29

2002
14
11
1
4
30

2003
8
7
3
18

2004
9
13
3
25

2000

2001

2002

2003

2004

2
1
1
4

-

1
1
2
4

3
3

-

2000
10
16
5
2
5
38

2001
8
12
4
2
2
28

2002
7
8
2
2
3
22

2003
6
11
1
2
20

2004
8
5
1
1
15

2000
467
468
36
14
46
1031

2001
458
291
49
21
41
860

2002
414
217
69
10
41
751

2003
495
194
38
9
38
774

2004
448
132
31
44
655

GÓRNICTWO RUD METALI
Pylice páuc
Trwaáy ubytek sáuchu
Zespóá wibracyjny
Astma oskrzelowa
Inne choroby zawodowe
RAZEM

WYDOBYCIE ROPY I GAZU
Pylice páuc
Trwaáy ubytek sáuchu
Zespóá wibracyjny
Astma oskrzelowa
Inne choroby zawodowe
RAZEM

POZOSTAàE GÓRNICTWO
Pylice páuc
Trwaáy ubytek sáuchu
Zespóá wibracyjny
Astma oskrzelowa
Inne choroby zawodowe
RAZEM

OGÓàEM GÓRNICTWO
Pylice páuc
Trwaáy ubytek sáuchu
Zespóá wibracyjny
Astma oskrzelowa
Inne choroby zawodowe
RAZEM
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5.4. Zgony naturalne
Zgonem naturalnym nazywamy Ğmiertelne zejĞcie czáowieka bez udziaáu czynników
zewnĊtrznych. Wpáyw na wystĊpowanie zgonów naturalnych ma szereg elementów
związanych niewątpliwie ze stylem Īycia, sposobem odĪywiania, paleniem tytoniu,
piciem alkoholu oraz odpornoĞcią na sytuacje stresowe. Nie moĪna równieĪ
wykluczyü, Īe wpáyw na wystĊpowanie zgonów bez udziaáu czynników zewnĊtrznych
mają czynniki Ğrodowiska pracy. Statystyka rejestrowanych w górnictwie zgonów
naturalnych wskazuje, Īe gáówną ich przyczyną jest nagáe zatrzymanie krąĪenia, czyli
gwaátowne przerwanie obiegu krwi w ukáadzie naczyniowym. Stan ten najczĊĞciej
spowodowany jest chorobą wieĔcową zwaną równieĪ chorobą niedokrwienną serca,
która jest obecnie najczĊstszą przyczyną zgonów i inwalidztwa we wszystkich
spoáeczeĔstwach krajów uprzemysáowionych.
W latach 1995-2004 zarejestrowano w górnictwie 166 przypadków zgonów
naturalnych. Analiza przyczyn zgonów naturalnych wykazaáa, Īe gáówną przyczyną
okoáo 95% zgonów naturalnych w górnictwie byá zawaá miĊĞnia sercowego
i zatrzymanie akcji serca.
LiczbĊ zgonów naturalnych w górnictwie na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono
na zaáączonym rysunku. Zal_38.pdf
Liczba zgonów naturalnych w górnictwie na przestrzeni ostatnich
lat.
Z przedstawionych danych wynika takĪe, Īe w liczbie zgonów naturalnych
w górnictwie znaczny udziaá ma górnictwo wĊgla kamiennego (w 2004 r 92%).
Porównanie danych z lat 1995-2004 wskazuje jednak na spadek ogólnej liczby
zgonów

naturalnych

w

górnictwie.

JednakĪe

w

ostatnich

czterech

latach

zaobserwowano pewien zwrot i nieznaczną tendencjĊ wzrostową liczby zgonów,
szczególnie w górnictwie wĊgla kamiennego.
Analiza grup wiekowych pracowników, u których stwierdzono zgon naturalny
wykazaáa, Īe w grupie 41-50 lat wystĊpuje najwiĊksza umieralnoĞü wĞród
pracowników górnictwa. KaĪdorazowo pracownicy posiadali aktualne badania
lekarskie umoĪliwiające dalszą pracĊ na dotychczasowym stanowisku. NiezbĊdne
w tej sytuacji byáo zainicjowanie stosownych dziaáaĔ, w tym przeprowadzenie
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niezbĊdnych konsultacji i rozmów ze sáuĪbą medycyny pracy, realizującej badania
okresowe pracowników. Ta sytuacja spowodowaáa natychmiastową reakcjĊ Prezesa
WyĪszego UrzĊdu Górniczego, który w dniu 12.08.2004r. zwróciá siĊ pismem do
przedsiĊbiorców aby dla ograniczenia skali tego zjawiska podjĊli dziaáania w celu
podniesienia wymogów w zakresie stanu zdrowia dla pracowników zatrudnianych
w ruchu podziemnych zakáadów górniczych.
Problem zgonów naturalnych dotyka poĞrednio równieĪ kilku doĞü istotnych
elementów dziaáalnoĞci sáuĪb medycyny pracy takich, jak: udzielanie pierwszej
pomocy, sprawnoĞci badaĔ okresowych oraz skutecznoĞci szeroko pojĊtej
profilaktyki medycznej w miejscu pracy.
Przedstawiony stan higieny pracy w górnictwie naleĪy traktowaü jako obraz
oddziaáywania nadzoru górniczego w 2004 roku na proces, który ma charakter
wieloletni. W takim procesie skutki dziaáaĔ tegorocznych i bieĪących mogą byü
obserwowane dopiero za kilka lat, a obecny stan jest wynikiem dziaáaĔ nadzoru
górniczego w latach poprzednich. To wyrywkowe spojrzenie, pomimo pewnej
uáomnoĞci, ma jednak jedną podstawową zaletĊ. Jest nią stworzenie moĪliwoĞci
natychmiastowego reagowania w przypadku zauwaĪenia nowych niekorzystnych
zjawisk w dziedzinie higieny pracy, a ponadto moĪliwoĞü bieĪącej kontroli
skutecznoĞci stosowanych Ğrodków profilaktycznych.
Tak rozumiany, przedstawiony stan higieny pracy w górnictwie w 2004 roku
wskazuje na poprawĊ stanu higieny pracy w polskim górnictwie. Wydaje siĊ jednak,
Īe tempo tej poprawy jest niewystarczające i Ğwiadczy o istniejących jeszcze
rezerwach w zakresie nadzoru sprawowanego przez urzĊdy górnicze w obszarze
higieny pracy w górnictwie.
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6.

Gáówne

dziaáania

bezpieczeĔstwa

i

dla
higieny

podniesienia
pracy

w

stanu

górnictwie,

bezpieczeĔstwa powszechnego i ochrony Ğrodowiska
Stan

bezpieczeĔstwa

prewencyjnych

w

nadzoru

2004

roku

górniczego,

byá

wynikiem

przedsiĊbiorców,

skumulowanych
zaplecza

dziaáaĔ

naukowo

–

badawczego, spokoju spoáecznego oraz splotu szczĊĞliwych okolicznoĞci.
Istotne znaczenie miaáy tutaj dziaáania urzĊdów górniczych, które w 2004 roku
realizowane byáy miĊdzy innymi poprzez oddziaáywanie na przedsiĊbiorców i ich
sáuĪby.
W wyniku narad z gáównymi inĪynierami ds. bezpieczeĔstwa i higieny pracy kopalĔ
wĊgla kamiennego spowodowano zwiĊkszenie kontroli stanowisk pracy przez sáuĪby
BHP. PowyĪsze wynikaáo ze zwiĊkszonej liczby zatrzymanych robót i naáoĪonych
mandatów przez urzĊdy górnicze potwierdzających záy stan opanowania zagroĪeĔ,
a tolerowany w okresie, gdy nie przeprowadzano inspekcji.
W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli w 2004 roku pracownicy urzĊdów
górniczych przeznaczyli 36139 dni na inspekcje w zakáadach górniczych, w tym
15193 w podziemnych wyrobiskach górniczych. W wyniku przeprowadzonych
inspekcji, ze wzglĊdu na podwyĪszony stan ryzyka zagroĪeniami naturalnymi
i stwierdzone w czasie inspekcji nieprawidáowoĞci w ruchu zakáadów górniczych,
wstrzymano w 2632 przypadkach ruch urządzeĔ i prowadzenie robót górniczych
stanowiących zagroĪenie dla zatrudnionych pracowników, w tym:
Przy wykonywaniu robót górniczych w kopalniach wĊgla kamiennego:
1)

Wstrzymano postĊp 147 Ğcian, gdzie stwierdzono :


w 80 przypadkach brak lub niewáaĞciwy stan obudowy,



w 23 - zagroĪenie metanowe,



22 przypadki niewáaĞciwego zabezpieczenia przed wybuchem pyáu
wĊglowego,



w 4 - niewáaĞciwą profilaktykĊ tąpaniową,



w 18 przypadkach inne przyczyny związane z wykonywaniem robót
w Ğcianach.

2)

Wstrzymano postĊp 179 chodników, gdzie stwierdzono :


105 przypadków braku lub niewáaĞciwego stanu obudowy,
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17 - zagroĪenia metanowego,



12 przypadków niewáaĞciwego zabezpieczenia przed wybuchem pyáu
wĊglowego,



w 5 - niewáaĞciwą profilaktykĊ tąpaniową,



w 40 przypadkach inne przyczyny związane z wykonywaniem robót
w chodnikach.

3)

Ponadto wstrzymano wykonywanie 192 innych robót górniczych.

W KGHM „Polska MiedĨ” S.A. wstrzymano 88 robót górniczych.
W górnictwie rud cynku i oáowiu wstrzymano 34 roboty górnicze.
W zakresie urządzeĔ energomechanicznych wstrzymano ruch 1501 urządzeĔ, w tym:


2 urządzenia wyciągowe,



72 maszyny do urabiania,



334 urządzenia transportu pochyáego,



208 urządzeĔ transportu poziomego,



376 przenoĞników taĞmowych,



157 przenoĞników zgrzebáowych,



226 urządzeĔ elektrycznych,



126 innych urządzeĔ energomechanicznych.

àączne straty w wydobyciu wĊgla kamiennego wyniosáy 37.345 ton.
W

zakáadach

górniczych

wydobywających

kopaliny

pospolite

wstrzymano

wykonywanie 342 robót, w tym :


25 wykonywanych w Ğcianach,



151 innych robót,



114 urządzeĔ mechanicznych,



28 elektrycznych,



22 innych energomechanicznych.

Oprócz dziaáalnoĞci inspekcyjnej organy nadzoru górniczego w 2004 roku prowadziáy
bieĪące i okresowe oceny stanu bezpieczeĔstwa w oparciu o:


analizĊ przyczyn i okolicznoĞci zaistniaáych wypadków i zdarzeĔ,



stwierdzone w czasie inspekcji nieprawidáowoĞci i zaniedbania,



analizĊ przyczyn zatrzymanych robót górniczych, maszyn i urządzeĔ
z uwzglĊdnieniem zagadnieĔ technicznych i organizacji pracy.
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W wyniku podjĊtych dziaáaĔ i osiągniĊtych efektów, pomimo powoáania przez
Prezesa WUG „Zespoáu”, którego zadaniem byáo przeprowadzanie doraĨnych,
niezapowiedzianych inspekcji w zakáadach górniczych wydobywających wĊgiel
kamienny, „Zespóá” ten nie musiaá podejmowaü dziaáalnoĞci.
W wyniku przeprowadzanych ocen podejmowane byáy dziaáania w zakresie
ograniczania wystĊpujących zagroĪeĔ.
Dla ograniczenia zagroĪenia tąpaniami w podziemnych zakáadach górniczych
prowadzono nastĊpujące dziaáania:
1)

JuĪ na etapie projektowania, dla zmniejszenia oddziaáywania na siebie
równoczeĞnie

prowadzonych

frontów

eksploatacyjnych,

egzekwowano

wáaĞciwą koordynacjĊ robót górniczych w kopalniach jak teĪ pomiĊdzy nimi,
w odniesieniu do:


kompleksowych projektów eksploatacji pokáadów zagroĪonych tąpaniami
dla

kopalĔ

"Bielszowice",

"Halemba",

"Szczygáowice",

"Marcel",

"Ryduátowy-Anna", "Zofiówka", "Jankowice" i "Jas-Mos",


aneksów

do

kompleksowych

projektów

eksploatacji

dla

kopalĔ

"Mysáowice", "Centrum", "Pokój", "Piekary", "Polska-Wirek" i "Makoszowy".
2)

Wprowadzono dodatkowe rygory technologiczne i organizacyjne, jak.:


ograniczenie postĊpu Ğcian w kopalniach "Wesoáa" i "Ryduátowy-Anna",



ograniczenie do niezbĊdnego minimum zatrudnienia w wyznaczonych
strefach

szczególnego

zagroĪenia

tąpaniami

oraz

prawidáowego

oznakowania tych stref w kopalniach "Polska-Wirek" i "Wieczorek".
3)

Udziaá w posiedzeniach zespoáu koordynującego prowadzenie eksploatacji
w pokáadzie 510 w KWK "Wesoáa", który opiniowaá wprowadzenie dodatkowych
rygorów dla eksploatacji, w celu zmniejszenia oddziaáywania wstrząsów
wysokoenergetycznych na obiekty powierzchniowe.

4)

JuĪ na etapie projektowania kompleksowych i szczegóáowych projektów
eksploatacji záoĪa w warunkach zagroĪenia tąpaniami egzekwowano wáaĞciwą
koordynacjĊ robót górniczych oraz zakres profilaktyki tąpaniowej w zakáadach
eksploatujących

rudĊ

miedzi

dla

O/ZG

"Lubin",

"Rudna",

"Polkowice-

Sieroszowice".
5)

W „KGHM Polska MiedĨ” S.A. wdroĪono dziaáania zmierzające do :


sukcesywnego

wprowadzenia

samojezdnych maszyn górniczych,
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wzmocnionych

kabin

operatorów



ograniczenia iloĞci pracowników zatrudnionych bezpoĞrednio w strefach
zagroĪenia (postĊpująca automatyzacja robót związanych z obrywką skaá
stropowych i ociosów oraz robót związanych z wykonywaniem obudowy
kotwowej),



prowokowania górotworu robotami strzaáowymi w celu uzyskiwania
wstrząsów wysokoenergetycznych.

Dla zmniejszenia zagroĪenia zawaáowego i obrywania siĊ skaá kontynuowano
szereg dziaáaĔ organizacyjno-technicznych takich, jak:
1)

Wprowadzenie w szerokim zakresie stosowania skrajnych sekcji w Ğcianie,
gwarantujących natychmiastowe zabezpieczenie stropu.

2)

Pismem Prezesa WUG zwrócono przedsiĊbiorcom uwagĊ, Īe:


obudowa wyrobisk korytarzowych o dáugim okresie uĪytkowania jest silnie
skorodowana, a miejscami sperforowana,



kierownictwo i osoby dozoru ruchu górniczego kontrolują stan obudowy
wizualnie, nie dokonując pomiarów stopnia jej skorodowania,



harmonogramy przebudów nie uwzglĊdniają wszystkich miejsc, w których
obudowa wymaga przebudowy,



iloĞü zatrudnionej zaáogi na przebudowach jest za maáa w stosunku do
potrzeb wystĊpujących w tym zakresie.

3)

W piĞmie Prezesa WUG do dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych
polecono prowadzenie na bieĪąco szczegóáowych i wnikliwych kontroli
doraĨnych ukierunkowanych na zagroĪenie związane z nadmierną korozją
obudowy wyrobisk dáugotrwaáych, jak równieĪ polecono, aby w wydawanych
decyzjach zobowiązywaü przedsiĊbiorcĊ do sumiennej i wnikliwej kontroli stanu
obudowy

przez

odpowiednie

sáuĪby

kopalniane,

zweryfikowania

harmonogramów przebudów oraz ich uintensywnienia.
4)

W ramach wspóápracy z zapleczem naukowo - badawczym wprowadzono nowe
rozwiązania

zabudowy

przecinek

Ğcianowych

w

obudowie

kotwowo-

podporowej.
5)

W ramach bieĪących kontroli OUG w Rybniku ujednolicono KsiąĪki Obudowy
w nadzorowanych przez ten Urząd kopalniach.
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Dla poprawy stanu bezpieczeĔstwa w nadzorowanych zakáadach górniczych
w związku z wystĊpującym zagroĪeniem metanowym, poĪarowym, wybuchem
pyáu wĊglowego, podejmowano nastĊpujące dziaáania:
1)

W ramach prowadzonych inspekcji okrĊgowe urzĊdy górnicze sprawdziáy stan
przygotowania do prowadzenia akcji przeciwpoĪarowych we wszystkich
podziemnych zakáadach górniczych.

2)

Nadzorowano wszystkie akcje przeciwpoĪarowe oraz brano udziaá w nadzorze
nad planowanymi 90 akcjami polegającymi na otwarciu, przewietrzeniu
i penetracji czasowo otamowanych wyrobisk.

3)

Wspóápracowano z zapleczem naukowo-badawczym - Zakáadem Aerologii
Górniczej GIG w Katowicach w zakresie opracowywania nowych instrukcji
dotyczących zwalczania zagroĪenia poĪarowego oraz z GIG - KD "Barbara"
w Mikoáowie w celu opracowania znowelizowanych zasad prowadzenia Ğcian
w warunkach zagroĪenia metanowego.

4)

Realizując wnioski Komisji powoáanej dla zbadania przyczyn i okolicznoĞci
zapalenia i wybuchu metanu, poĪaru i wypadku zbiorowego zaistniaáego w dniu
7.11.2003 r. w KWK "SoĞnica" w Gliwicach, skierowano do legislacji propozycje
wprowadzenia

zmian

w

rozporządzeniu

Ministra

Gospodarki

z

dnia

28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoĪarowego w podziemnych
zakáadach w zakresie ograniczenia stosowania niekorzystnych systemów
przewietrzania
odmetanowania

Ğcian

i

koniecznoĞci

górotworu

w

zastosowania

warunkach

wysokowydajnego

ekstremalnego

zagroĪenia

metanowego.
5)

W związku z wydáuĪającymi siĊ drogami dojĞcia zaáogi do przodków
wydobywczych

prowadzone

byáy

dziaáania

mające

na

celu

wymianĊ

powszechnie stosowanego, maáo skutecznego w zakresie ochrony dróg
oddechowych sprzĊtu oczyszczającego na aparaty ucieczkowe izolujące.
Aparaty AU są sukcesywnie wycofywane z kopalĔ z uwagi na ich zuĪycie
techniczne, a aparaty RAT/4-60,SR100A z uwagi na utratĊ waĪnoĞci
dopuszczenia (ostatnie aparaty wycofane zostaną w roku 2006). Kopalnie rud
miedzi z KGHM „Polska MiedĨ” S.A. posiadają na wyposaĪeniu tylko aparaty
ucieczkowe izolujące w iloĞci 8454 szt. Aparaty, które utraciáy certyfikat, są
sukcesywnie wymieniane. Zakupiono juĪ 6664 szt. nowych aparatów OXY K 50
Wymiana aparatów potrwa dwa lata. Spowodowano, Īe w rejonach kopalĔ
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o najwyĪszych stopniach i kategoriach zagroĪeĔ pracownicy wyposaĪani są
aparaty ucieczkowe izolacyjne. Proces wymiany sprzĊtu oczyszczającego na
sprzĊt ucieczkowy izolujący prowadzony jest na podstawie ustalonych przez
przedsiĊbiorców

harmonogramów,

których

realizacja

jest

kontrolowana

w czasie bieĪących inspekcji przez urzĊdy górnicze.
6)

Opracowano projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od
osób kierownictwa i specjalistów zatrudnionych w podmiotach zawodowo
trudniących siĊ ratownictwem górniczym.

7)

Na

bieĪąco

kontrolowano

organizacjĊ

i

wáaĞciwe

wyposaĪenie

sáuĪb

ratownictwa górniczego. Zabezpieczenie kopalĔ stanowi 5772 ratowników
zgrupowanych

w

kopalnianych

druĪynach

i

jednostkach

ratownictwa

górniczego. W związku z przeprowadzoną kontrolą w KWK „Ryduátowy-Anna”
w zakresie
ratowniczej,

przygotowania
która

zakáadu

wykazaáa

górniczego

niesprawne

do

dziaáanie

prowadzenia
izolującego

akcji

aparatu

ucieczkowego RAT/4-60, SR-100A oraz aparatu roboczego W-70 Prezes WUG
pismem skierowanym do dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych poleciá,
aby podczas przeprowadzania próbnych alarmów przeciwpoĪarowych objąü
szczególną kontrolą stan techniczny ucieczkowego i roboczego sprzĊtu ochrony
ukáadu oddechowego znajdującego siĊ na wyposaĪeniu kopalĔ. Ponadto
poleciá,

aby

w

przypadku

stwierdzenia

jakichkolwiek

nieprawidáowoĞci

niesprawny aparat wraz z trzema innymi aparatami z tej samej serii przekazaü
specjalistycznej

jednostce

nieprawidáowoĞciach

do

niezwáocznie

badaĔ

kontrolnych,

poinformowaü

a

o

zaistniaáych

Departament

Górnictwa

WUG.
8)

Wykorzystano praktyczne wnioski ze szkolenia w Austrii zorganizowanego
przez VOEST-ALPINE Technika Górnicza i Tunelowa Spóáka z o.o.
w Katowicach nt. nowoczesnego systemu zraszania zapobiegającego zapaleniu
metanu zastosowanego w kombajnach chodnikowych oraz przez VOESTALPINE Bergtechnik - Düsseldorf (Niemcy) nt. systemów zraszania, do prac
przygotowawczych przy zastosowaniu systemu zraszającego wodno-mgáowego
dla drąĪenia wyrobisk w warunkach KWK "Pniówek" w Pawáowicach.

9)

UrzĊdy górnicze byáy wspóáorganizatorami MiĊdzynarodowych Zawodów
ZastĊpów Ratowniczych, które odbyáy siĊ w dniach 3-5.06.2004r. w Gáogowie.
Gáówną konkurencją byáo prowadzenie symulowanej akcji ratowniczej. We
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wszystkich konkurencjach zwyciĊĪyli ratownicy z Jednostki Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego KGHM „Polska MiedĨ” S.A.
10) Prowadzono szkolenia osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakresie profilaktyki
przeciwpoĪarowej.
11) W zakresie zagroĪenia metanowego, w związku z zapaleniem metanu w KWK
„Budryk” oraz katastrofami, które miaáy miejsce w 2004 roku w kopalniach
wĊgla w Chinach, Rosji i na Ukrainie dyrektorzy okrĊgowych urzĊdów
górniczych otrzymali informacje o zaistniaáych zdarzeniach, jak równieĪ
otrzymali polecenia Prezesa WUG, aby w podczas bieĪących kontroli
dokonywaü bardzo wnikliwej analizy tego zagroĪenia, jak równieĪ zwiĊkszyü ich
czĊstotliwoĞü dla rejonów o najwyĪszym zagroĪeniu.
12) W zakresie zagroĪenia wybuchem pyáu wĊglowego po przeprowadzonym
rozeznaniu w zakresie zabezpieczania kopalĔ wĊgla kamiennego w pyá
kamienny, które wykazaáo w wielu przypadkach braki odpowiednich zapasów
pyáu, jak równieĪ spadek zuĪycia pyáu w porównaniu do roku poprzedniego
Prezes WUG wystąpiá do dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych
z poleceniem,

aby

podczas

bieĪących

inspekcji

dokonywaü

oceny

wystĊpującego zagroĪenia oraz egzekwowaü stosowanie wáaĞciwej profilaktyki
w celu jego zwalczania. Istotnym elementem kaĪdej inspekcji rejonu
eksploatowanej

Ğciany

lub

drąĪonego

wyrobiska

byáa

kontrola

zapór

przeciwwybuchowych, zapasów pyáu oraz zawartoĞci czĊĞci niepalnych
w strefach

zabezpieczających

przed

przeniesieniem

siĊ

wybuchu

pyáu

wĊglowego.

Gáówne zadania realizowane w 2004 roku zmierzające do poprawy stanu
bezpieczeĔstwa pracy w zakáadach górniczych w związku ze stosowaniem
Ğrodków strzaáowych polegaáy na:
1)

Dla poprawy stanu bezpieczeĔstwa związanego ze stosowaniem Ğrodków
strzaáowych kontynuowane byáy dziaáania związane z kontrolą tych Ğrodków
oraz sposobu ich uĪywania podczas kaĪdej inspekcji rejonu, gdzie byáy one
uĪywane. Ponadto w związku z dziaáaniami podjĊtymi po ustaleniach Komisji
powoáanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okolicznoĞci zdarzenia
z dnia 6.02.2002 r. w KWK "Jas-Mos" kontynuowane byáy cykliczne szkolenia
koĔczone egzaminami sprawdzającymi, dla osób dozoru ruchu i osób mających
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dostĊp do materiaáów wybuchowych w zakresie bezpiecznego wykonywania
robót strzaáowych. NaleĪy zaznaczyü, Īe nie wszyscy uczestnicy szkoleĔ
pozytywnie przeszli przez egzamin sprawdzający, a tym samym nie uzyskali
stosownych uprawnieĔ. W kopalniach wĊgla kamiennego egzekwowano wymóg
staáej obecnoĞci osoby dozoru podczas wykonywania robót strzaáowych
w kopalniach wĊgla kamiennego.
2)

W oparciu o wyniki prac Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoĞci poĪaru
ruchomego skáadu materiaáów wybuchowych oraz wypadku zbiorowego
zaistniaáego w 2003 roku w O/ZG "Lubin" podjĊte zostaáy odpowiednie dziaáania
mające na celu poprawĊ stanu bezpieczeĔstwa w KGHM „Polska MiedĨ” S.A.
takie, jak: wprowadzenie nowych ruchomych skáadów MW budowy moduáowej
wyposaĪonych

w

sygnalizacjĊ

temperatury

w

komorach

skáadowych,

zaostrzenie procedur kontroli dotychczas uĪywanych ruchomych skáadów MW
z wáączeniem do tych kontroli rzeczoznawców. Zainspirowano opracowanie
projektu nowych pojazdów sáuĪących do bezpiecznego transportu materiaáów
wybuchowych, które speánią warunki ustalone we wnioskach Komisji.
3)

W związku z dostosowaniem prawa polskiego do prawa obowiązującego w UE
po 1.05.2004 r. materiaáy wybuchowe przestaáy byü dopuszczane do
stosowania w zakáadach górniczych przez Prezesa WUG. Materiaáy wybuchowe
przechodzą tylko procedury oceny zgodnoĞci. Wobec powyĪszego, w celu
dostosowania procedur dziaáania urzĊdów górniczych do zmienionej sytuacji na
szkoleniu dla urzĊdów górniczych, ustalono zasady postĊpowania związane
z wydawaniem

przez

dyrektorów

OUG

pozwoleĔ

na

nabywanie

i przechowywanie oraz uĪywanie materiaáów wybuchowych oraz zezwoleĔ na
przechowywanie

i

uĪywanie

sprzĊtu

strzaáowego.

Wspóáuczestniczono

w prowadzeniu szkolenia z zakresu nadzoru rynku dla OUG, na którym
omówiono opracowaną w WyĪszym UrzĊdzie Górniczym procedurĊ kontroli
speániania przez materiaáy wybuchowe zasadniczych wymagaĔ.
4)

W okresie od 1.05.2004 r. wykonując zadania wynikające ze sprawowania
przez Prezesa WUG funkcji wyspecjalizowanego organu nadzoru rynku,
przeprowadzono 2 kontrole w zakáadzie górniczym oraz 2 kontrole u producenta
materiaáów wybuchowych. Po zaistniaáym wypadku strzaáowym w KWK
"Kazimierz-Juliusz" w wyniku prowadzonych dziaáaĔ, uwzglĊdniając wyniki
badaĔ powypadkowych przeprowadzonych przez KD "Barbara", doprowadzono
do wycofania z zakáadów górniczych partii lontu detonującego, która nie
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speániaáa wymagaĔ normy. Celem zapewnienia bezpieczeĔstwa uĪytkownikom
Ğrodków strzaáowych, wykorzystując uprawnienia wyspecjalizowanej jednostki
nadzoru rynku, wyrywkowo pobrano próbki lontu detonującego u producenta
i skierowano je do badaĔ w uprawnionej jednostce celem sprawdzenia
speániania przez wyrób wymagaĔ zasadniczych. Przeprowadzone badania nie
potwierdziáy wczeĞniej stwierdzonych nieprawidáowoĞci. Podczas kontroli
u producenta przedstawiono kierownictwu zakáadu propozycje usprawnienia
elementów kontroli wewnĊtrznej procesu produkcyjnego zapobiegającego
powstawaniu

w

przyszáoĞci

nieprawidáowoĞci

stwierdzonych

przez

KD

"Barbara".
5)

Podczas inspekcji przeprowadzanych w zakáadach górniczych inspirowano
sáuĪby pyáowe kopalĔ do wprowadzenia przyrządów umoĪliwiających szybkie
okreĞlenie zawartoĞci czĊĞci niepalnych w pyle kopalnianym w miejscu jego
powstawania (fotopylox i przyrząd RDM). Akcja ta zaowocowaáa zakupem tych
przyrządów w kilku zakáadach górniczych.

6)

Po zamachu terrorystycznym w Hiszpanii wystosowano do dyrektorów
okrĊgowych urzĊdów górniczych pisma zobowiązujące ich do podjĊcia
szczególnych dziaáaĔ prowadzących do eliminowania moĪliwoĞci przedostania
siĊ górniczych materiaáów wybuchowych do rąk osób nieupowaĪnionych
i uĪycia ich do innych celów niĪ są przeznaczone. W maju 2004 roku
przeprowadzono szkolenie dla osób nadzoru górniczego w zakresie stosowania
dziaáaĔ

prewencyjnych

zapobiegających

przedostawaniu

siĊ

materiaáów

wybuchowych do rąk osób nieupowaĪnionych. W ramach wspóápracy ze ĝląską
Wojewódzką Komendą Policji w szkoleniu braá udziaá jej przedstawiciel, który
zaprezentowaá

temat

transportu

materiaáów

wybuchowych

po

drogach

publicznych. TematykĊ powyĪszą omawiano takĪe na naradach inĪynierów
strzaáowych Kompanii WĊglowej S.A. i Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A.
W zakresie górnictwa odkrywkowego w ramach dziaáaĔ profilaktycznych
zmierzających do ograniczania wystĊpujących zagroĪeĔ zwracano szczególną
uwagĊ na wáaĞciwą pracĊ kopalnianych zespoáów do rozpoznawania i zapobiegania
zagroĪeniom naturalnym, prowadzenie robót górniczych w oparciu o opracowaną
technologiĊ

eksploatacji

w

rejonach

wystĊpowania

zagroĪeĔ

naturalnych,

uwzglĊdniającą bezpieczeĔstwo pracy sprzĊtu w rejonie górnej i dolnej krawĊdzi
skarpy eksploatacyjnej. Analizowano stan bezpieczeĔstwa pracy w warunkach
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wystĊpujących zagroĪeĔ osuwiskowych i związanych z obrywaniem siĊ skaá
w aspekcie

dostosowania

sprzĊtu

technologicznego

áadowarki)

(koparki,

do

parametrów wyrobisk (wysokoĞü Ğcian, szerokoĞü poziomów i póáek), jak równieĪ
stanu nadzoru i kontroli przez osoby kierownictwa i dozoru w warunkach
wystĊpowania zagroĪeĔ naturalnych.
W

zakresie

górnictwa

otworowego

i

wiertnictwa

w

celu

ograniczenia

i minimalizacji ryzyka wystĊpującego w trakcie wykonywania záoĪonych procesów
technologicznych

w

warunkach

wystĊpowania

ekstremalnych

zagroĪeĔ,

priorytetowym zadaniem byáa kontrola realizacji i wdroĪenia wniosków Komisji
powoáanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okolicznoĞci erupcji otwartej
i poĪaru gazu ziemnego na otworze WM-B6H w PMG „Wierzchowice”. W ramach
realizacji wniosków ww. Komisji w 2004 r. wdroĪono do stosowania urządzenie do
zdalnego erozyjnego ciĊcia rur i konstrukcji stalowych.
Zagadnienia

migracji

páynu

záoĪowego

w

przestrzeniach

pierĞcieniowych

i pozarurowych otworów i odwiertów wiertniczych byáy przedmiotem inspekcji,
w wyniku których okreĞlono skalĊ zjawiska oraz ustalono kierunki dziaáaĔ ze strony
przedsiĊbiorców i jednostek naukowo-badawczych.
DziaáalnoĞü profilaktyczna w roku 2004 koncentrowaáa siĊ równieĪ na:


kontroli

organizacyjnego

i

technicznego

przygotowania

zakáadu

górniczego przy dowiercaniu i eksploatacji záóĪ ropy naftowej i gazu
ziemnego, w szczególnoĞci w przypadku wystĊpowania zagroĪeĔ
erupcyjnych i siarkowodorowych,


analizie, ocenie i wáaĞciwym dokumentowaniu ryzyka w przypadku
ujawnienia siĊ zagroĪenia,



egzekwowaniu

prawidáowej

techniki

i

technologii

rurowania

i cementowania rur w otworach wiertniczych dla uzyskania skutecznej
izolacji poziomów produktywnych oraz zapobieganiu migracji gazu
z przestrzeni pierĞcieniowej,


w

górnictwie

otworowym

siarki

-

egzekwowaniu

dziaáalnoĞci

dla

eliminowania zagroĪeĔ toksycznych i erupcyjnych,


w górnictwie otworowym soli - egzekwowaniu przestrzegania zasad
technologii áugowania komór oraz dokonywania okresowych pomiarów
geometrii komór,
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w zakresie ratownictwa górniczego w zakáadach górnictwa naftowego
i zakáadach górnictwa siarki na kontroli wyposaĪenia sáuĪb ratownictwa
w sprzĊt i Ğrodki niezbĊdne do prowadzenia akcji ratowniczej oraz
propagowaniu nowoczesnych rozwiązaĔ technicznych podczas prac
profilaktycznych i akcji ratowniczych.

W zakresie eliminowania prowadzenia podpoziomowej eksploatacji pokáadów
wĊgla kamiennego prowadzone byáy inspekcje w zakresie zgodnoĞci prowadzenia
robót górniczych poniĪej poziomu udostĊpnienia. Kontrolowano sposób realizacji
rygorów dotyczących bezpiecznego prowadzenia tych robót.
W związku z przeprowadzoną analizą prowadzonych robót górniczych poniĪej
poziomu udostĊpnienia podjĊto nastĊpujące dziaáania:


WyĪszy Urząd Górniczy podjąá dziaáania mające na celu dokonanie zmian
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoĪarowego w podziemnych
zakáadach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) w zakresie ustalenia
wymogu uzyskania zezwolenia wáaĞciwego organu nadzoru górniczego na
uruchomienie Ğciany, której eksploatacja bĊdzie prowadzona poniĪej
poziomu udostĊpnienia,



problem

eksploatacji

poniĪej

poziomu

udostĊpnienia

szczegóáowo

przedstawiono we wrzeĞniu 2004 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Kompanii WĊglowej S.A.,


skierowano pismo do dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych,
w którym polecono: zwróciü szczególną uwagĊ na roboty projektowane
poniĪej poziomu udostĊpnienia i ograniczyü je do niezbĊdnego minimum,
a w przypadkach prowadzenia robót w warunkach wspóáwystĊpowania
najwyĪszych stopni, kategorii lub klas zagroĪeĔ naturalnych, przed ich
rozpoczĊciem stosowaü zasadĊ opiniowania tego rodzaju robót przez
KomisjĊ

ds.

ZagroĪeĔ

Atmosfery

Kopalnianej

i

Klimatyzacji

w Podziemnych Zakáadach Górniczych,


Prezes WUG wystąpiá do Gáównego Instytutu Górnictwa z pismem
o podjĊcie dziaáaĔ w zakresie opracowania zasad wykonywania robót
górniczych poniĪej poziomu udostĊpnienia, które dawaáby gwarancjĊ
bezpiecznego ich prowadzenia.
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W zakresie zagroĪeĔ technicznych dziaáania urzĊdów górniczych w 2004 roku dla
zwalczania tych zagroĪeĔ realizowane byáy poprzez:


ograniczanie oddziaáywania tzw. czynnika ludzkiego na funkcjĊ pracy
maszyn i urządzeĔ w drodze inspirowania do wdraĪania automatycznych
i samo-kontrolnych

rozwiązaĔ

konstrukcyjnych

ukáadów

sterowania,

uwzglĊdniających standardy i wymogi zawarte w dyrektywach UE,


egzekwowanie

od

przedsiĊbiorców

dokonywania

oceny

ryzyka

zawodowego na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją maszyn,
urządzeĔ i instalacji z równoczesnym obowiązkiem wdraĪania Ğrodków
profilaktycznych,


egzekwowanie

ustalonych

przez

producentów,

w

dokumentacjach

techniczno – ruchowych maszyn i urządzeĔ, wáaĞciwych warunków ich
stosowania

szczególnie

zabezpieczającego,

w

zakresie

wymaganych

technicznego

przeglądów

i

wyposaĪenia

konserwacji

oraz

dochowywania ustalonych kryteriów dopuszczalnego zuĪycia,


inspirowanie wewnĊtrznych szkoleĔ zaáóg górniczych w zakresie nowego
podejĞcia do zagadnieĔ bezpieczeĔstwa pracy, ukierunkowanych na
zdobywanie praktycznych umiejĊtnoĞci bezpiecznego wykonywania prac
w warunkach wystĊpujących zagroĪeĔ,



egzekwowanie wycofywania z ruchu zakáadów górniczych maszyn
i urządzeĔ

nadmiernie

uwzglĊdnieniem

zuĪytych

wyeksploatowanych,
fizycznie

obudów

ze

szczególnym

zmechanizowanych

stwarzających zagroĪenie dla Īycia i zdrowia pracowników.
W związku wzrostem wypadkowoĞci Ğmiertelnej i ciĊĪkiej w I kwartale 2004 roku
w zakáadach górniczych, związanych z ruchem maszyn i urządzeĔ transportowych,
Prezes WyĪszego UrzĊdu Górniczego wystąpiá do przedsiĊbiorców i samodzielnych
kopalĔ z pismami, w których zwróciá uwagĊ na powtarzającą siĊ nieprawidáowoĞü,
jaką byáo przebywanie pracowników na drogach transportowych w czasie ruchu
Ğrodków transportowych i w związku z tym poleciá podjĊcie stanowczych decyzji
zmierzających do podniesienia dyscypliny pracy związanej z ruchem maszyn
i urządzeĔ w zakáadach górniczych. W związku z ww. pismem podjĊte zostaáy przez
przedsiĊbiorców dziaáania, które gáównie ukierunkowane zostaáy na:


przeprowadzenie

kontroli

stanu

technicznego

transportowych oraz dróg transportowych,
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maszyn

i

urządzeĔ



ponowne

przeszkolenie

osób

dozoru

ruchu

nadzorujących

prace

transportowe, jak równieĪ pracowników brygad transportowych,


ponowną analizĊ oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk związanych
z eksploatacją urządzeĔ transportowych,



przeprowadzenia auditów stanowiskowych we wszystkich oddziaáach
kopalĔ przy wspóáudziale ZSIP i organizacji związkowych,



weryfikacjĊ dokumentacji dotyczących prac transportowych w zakresie
bezpieczeĔstwa wykonywania tych prac,



weryfikacjĊ obáoĪenia prowadzonych prac transportowych w zakresie iloĞci
i kwalifikacji pracowników brygad transportowych,



opracowanie harmonogramów jednoznacznie okreĞlających czas przejĞcia
zaáogi w wyrobiskach z czynnym transportem,



ponowne zapoznanie zainteresowanych pracowników z treĞcią informacji
o zaistniaáych podczas prowadzenia prac transportowych wypadkach
Ğmiertelnych i ciĊĪkich.

Przedmiotowymi dziaáaniami objĊte zostaáy równieĪ podmioty gospodarcze, które
wykonują prace w ruchu zakáadu górniczego pod ziemią.
W nawiązaniu do wniosków z analizy przyczyn i okolicznoĞci wypadku zaistniaáego
w KWK „Bielszowce”, który zaistniaá w związku z brakiem przestrzegania
podstawowych

zasad

bezpieczeĔstwa

wykonywania

prac

spawalniczych

w warunkach szczególnie niebezpiecznych, to jest przy wystĊpowaniu duĪej
koncentracji konstrukcji stalowej oraz duĪej wilgotnoĞci i zawodnieniu w miejscu
spawania Prezes WyĪszego UrzĊdu Górniczego pismem, skierowanym do
dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych i UGBKUE, poleciá wyegzekwowanie
weryfikacji obowiązujących w nadzorowanych zakáadach górniczych instrukcji
wykonywania prac spawalniczych poprzez szczegóáowe ujĊcie zasad i organizacji
wykonywania prac spawalniczych w wyrobiskach, pomieszczeniach i zbiornikach,
w których wystĊpuje znaczna koncentracja konstrukcji stalowych, duĪe zawilgocenie
i zawodnienie.
Kontynuowana byáa wspóápraca urzĊdów górniczych z zapleczem naukowobadawczym i konstrukcyjnym maszyn i urządzeĔ górniczych, celem inspirowania
dalszego udoskonalania ich budowy w oparciu o przekazywane doĞwiadczenia
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i wnioski wynikające z analizy przyczyn i okolicznoĞci zaistniaáych wypadków i innych
niebezpiecznych zdarzeĔ.
Wspierane byáy takĪe dziaáania tych jednostek, których celem byáo wdroĪenie do
praktyki ruchowej nowatorskich rozwiązaĔ technicznych, mających wpáyw na poziom
bezpieczeĔstwa eksploatacji maszyn i urządzeĔ. W ramach tych dziaáaĔ w 2004
roku do Gáównego Instytutu Górnictwa zgáoszono miĊdzy innymi propozycje
nastĊpujących tematów:


stosowanie elektrycznej trakcji przewodowej w wyrobiskach, w których
wystĊpuje pyá wĊglowy,



opracowanie nowego sposobu wielopunktowego pomiaru parametrów
atmosfery w przodkach kombajnowych,



podjĊcie prac niezbĊdnych z weryfikacją, przygotowanego przez KomisjĊ
Techniczną CEN/TC 196, projektu normy EN 1804-5 „Maszyny górnicze –
BezpieczeĔstwo”. Projekt powyĪszej normy wymaga przeprowadzenia
analizy dotyczącej przyjĊtych wspóáczynników, metodyki badawczej, jak
równieĪ poszerzenia jej o wprowadzenie metodyk badaĔ hydraulicznej
obudowy indywidualnej. PodjĊcie takich prac przyczyni siĊ do eliminacji
zagroĪeĔ

i poprawy

bezpieczeĔstwa

zaáóg

górniczych

podczas

eksploatacji obudów zmechanizowanych stosowanych w pokáadach
zagroĪonych tąpaniami,


opracowania

transceivera

radiowego

technologicznej

áącznoĞci

porozumiewawczej w Ğrodowisku zagroĪonym haáasem i wybuchem do
stosowania w przemyĞle wydobywczym,


typoszeregu

separujących

interfejsów

zapewniających

iskrobezpieczeĔstwo obwodów i systemów elektrycznych funkcjonujących
w przestrzeniach zagroĪonych wybuchem.


Zwrócono siĊ takĪe do CMG KOMAG o podjĊcie prac nad projektem:



studium wykonalnoĞci, optymalizowanej pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa,
obudowy

zmechanizowanej

oraz

poprawy

jej

oddziaáywania

na

Ğrodowisko,


instalacja hydrauliczna ukáadu zasilająco – sterującego hamulców maszyn
wyciągowych.

W celu wyeliminowania zagroĪeĔ technicznych wynikających z ruchu górniczych
wyciągów szybowych wyegzekwowano:
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1)

WyposaĪenie górniczych wyciągów szybowych w szybach kopalĔ metanowych
w iskrobezpieczne urządzenia sygnalizacji i áącznoĞci szybowej. Np. urządzenia
sygnalizacji szybowej i áącznoĞci szybowej górniczych wyciągów szybowych
zainstalowane w szybach:

2)



„Paweá” KWK „Knurów”’,



„Jan” (III) KWK „Knurów”’



II przedz. „A” KWK „Chwaáowice”.

Zastąpienie tzw. „linkowej sygnalizacji rewizji szybu” urządzeniami do
bezprzewodowego nadawania sygnaáów lub zdalnego uruchamiania maszyn
wyciągowych z naczyĔ wyciągowych, w istniejących urządzeniach sygnalizacji
i áącznoĞci

szybowej

górniczych

wyciągów

szybowych,

w

których

zidentyfikowano zagroĪenie pochwycenia pracowników kontrolujących szyb
i jego wyposaĪenie. Dotyczyáo to urządzenia sygnalizacji szybowej i áącznoĞci
szybowej górniczych wyciągów szybowych zainstalowanych w szybach:


„Karol” przedz. póán. KWK „Wesoáa”’,



I przedz. póán-wsch. KWK „Zofiówka”,



„Jas II” przedz. poáud.KWK „Jas-Mos”’



R I przedz. skipowy, R I przedz. klatkowy, R II przedz. póán., R III przedz.
skipowy i R III przedz. klatkowy O/ZG „Rudna” KGHM Polska MiedĨ S.A.

Wszystkie nowe urządzenia sygnalizacji i áącznoĞci szybowej wyposaĪa siĊ
w urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnaáów lub zdalnego
uruchamiania maszyny wyciągowej z naczyĔ wyciągowych.
3)

PrzebudowĊ agregatów sterowniczo – pompowych hydraulicznych hamulców
wszystkich eksploatowanych maszyn wyciągowych, w których wystĊpowaá brak
wáaĞciwej filtracji oleju lub redundancji spáywu oleju, koniecznej dla uzyskania
efektu hamowania maszyny wyciągowej.

4)

WyposaĪenie

wszystkich

instalacji

hydraulicznych

hamulców

maszyn

wyciągowych w urządzenia pozwalające maszyniĞcie wyciągowemu na
mechaniczne

(rĊczne)

uruchomienie

hamulców

maszyny

wyciągowej,

z pominiĊciem ukáadów sterowania hamulców.
5)

WyposaĪenie

wszystkich

maszyn

wyciągowych

w

aparaty

rejestrujące

najwaĪniejsze parametry ruchu i stan zabezpieczeĔ maszyn wyciągowych oraz
urządzeĔ

sygnalizacji

i

áącznoĞci

szybowej,

co

umoĪliwia

monitoring

bezpieczeĔstwa pracy górniczych wyciągów szybowych oraz czynnoĞci
wykonywanych przez pracowników obsáugi.
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6)

WyposaĪenie pracowników kontrolujących szyby z naczyĔ wyciągowych
w urządzenia

bezprzewodowej

áącznoĞci

fonicznej

z

maszynistami

wyciągowymi.
Z uwagi na proces restrukturyzacji górnictwa, polegający w duĪym stopniu na
zmniejszaniu zatrudnienia oraz w związku z narastaniem problemów dotyczących
zapewnienia wáaĞciwej obsady stanowisk pracy urzĊdy górnicze podczas bieĪących
inspekcji kontrolowaáy wáaĞciwe obáoĪenie robót zgodne z ustaleniami projektów
technicznych. Sprawdzane byáy kwalifikacje i umiejĊtnoĞci osób obsáugujących
maszyny i urządzenia górnicze, posiadanie przez nich odpowiednich uprawnieĔ
i upowaĪnieĔ.
W celu poprawy organizacji pracy, zmniejszenia ryzyka niewáaĞciwych zachowaĔ,
mając na uwadze fakt, Īe szkolenie pracowników jest jednym z zasadniczych
czynników wpáywających na bezpieczeĔstwo w zakáadach górniczych, w ramach
promowania

nowoczesnych

metod

szkolenia

oraz

wprowadzenia

elementu

psychologii pracy do szkoleĔ pracowników zakáadów górniczych WyĪszy Urząd
Górniczy przy wspóáudziale Gáównego Instytutu Górnictwa i Zarządu Gáównego SITG
zorganizowaá cykliczną - VI konferencjĊ naukowo – techniczną pt. „Problemy
BezpieczeĔstwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie”. Tematem konferencji,
która odbyáa siĊ w dniach 1 i 2 kwietnia 2004 roku byáo: „Szkolenie, socjologia
i psychologia pracy – czynniki ksztaátujące bezpieczeĔstwo i higienĊ pracy”.
Dla podniesienia jakoĞci prowadzonych szkoleĔ pracowników zakáadów górniczych
opracowano propozycje zmian ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo
geologiczne i górnicze – art. 74., 110 i 112 dotyczące szkoleĔ pracowników zakáadów
górniczych. Dają one moĪliwoĞci peánego sprawowania przez urzĊdy górnicze
nadzoru w przedmiotowym zakresie nad przedsiĊbiorcami oraz jednostkami
prowadzącymi szkolenia pracowników, jak równieĪ wprowadzają obowiązek
zatwierdzania przez urzĊdy górnicze programów szkoleĔ na stanowiska w ruchu
zakáadu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji. Opracowana zostaáa
równieĪ propozycja zmian do rozporządzenia Ministra Spraw WewnĊtrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakáadów
górniczych poprzez dodanie punktu pt. „Szkolenie zaáogi”.
Ponadto mając na uwadze potrzebĊ staáego doskonalenia pracowników w zakresie
posiadanych kwalifikacji, zaproponowano zmianĊ zapisu § 17 rozporządzenia MG
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z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoĪarowego w podziemnych
zakáadach górniczych, która dotyczy wprowadzenia obowiązku powtarzania co piĊü
lat okreĞlonych szkoleĔ specjalistycznych.
W

związku

ze

stwierdzanymi

w

czasie

inspekcji

rozbieĪnoĞciami

i nieprawidáowoĞciami zapisów dotyczących szkoleĔ pracowników w „Dokumentach
BezpieczeĔstwa” zakáadów górniczych opracowane zostaáy wytyczne w celu ich
ujednolicenia.
W celu promowania bezpiecznych metod pracy i znajomoĞci przepisów regulujących
bezpieczne wykonywanie robót górniczych zorganizowano trzeci konkurs wiedzy dla
74 osób dozoru ruchu niĪszego, Ğredniego i wyĪszego z kopalĔ wĊgla kamiennego,
który odbyá siĊ w dniach 7 i 14 grudnia 2004 roku.
Istotne znaczenie miaáy dziaáania urzĊdów w zakresie inicjowania przedsiĊbiorców
w zakresie

wdraĪania

podstawowym

celem

Systemów
jest

poprawa

Zarządzania
warunków

BezpieczeĔstwem,
pracy,

wyĪszego

których
poziomu

bezpieczeĔstwa i lepszej ochrony zdrowia pracowników. Obecnie posiadaczami
certyfikatów są wszystkie kopalnie Katowickiego Holdingu WĊglowego S.A., KWK
„Kazimierz – Juliusz”, KWK „Jas-Mos”, KWK „Borynia”, KWK „Zofiówka” , KWK
„Pniówek”, KWK „Pokój”, KWK „Jankowice”, KWk „Halemba”, KWK „Piast”, ZGE
„Janina”, ZG „Centrum” i KGHM Polska MiedĨ S.A. ZG „Lubin”.
W

celu

ujednolicenia

systemu

ewidencjonowania

nakáadów

na

cele

BHP

w kopalniach wĊgla kamiennego opracowany zostaá jednakowy dla wszystkich
zakáadów wĊgla kamiennego, ujmujący 26 pozycji, sposób naliczania kosztów
i obliczania wskaĨników:
W1 – nakáady poniesione na bhp w przeliczeniu na 1 tonĊ wĊgla (iloĞü wydobycia
netto, jeden raz na kwartaá),
W2 – nakáady poniesione na bhp w przeliczeniu na 1 zatrudnionego,
W3 – procentowy udziaá nakáadów na BHP w odniesieniu do kosztów produkcji.
Inną formą dziaáalnoĞci dla poprawy stanu bezpieczeĔstwa i higieny pracy
w zakáadach górniczych byáa dziaáalnoĞü 11 Komisji powoáanych przez Prezesa

97

WyĪszego UrzĊdu Górniczego, bĊdących organami opiniodawczymi i doradczymi
Prezesa WUG.
W skáad Komisji wchodzą przedstawiciele nauki, przedsiĊbiorców, praktyków
górnictwa, ratownictwa górniczego oraz urzĊdów górniczych.
Zadaniem Komisji jest przygotowywanie i przedkáadanie Prezesowi WUG opinii
i wniosków w zakresie:


stanu

bezpieczeĔstwa

i

higieny

pracy

w

zakáadach

górniczych,

funkcjonowania ratownictwa górniczego,


zagroĪenia metanowego oraz wyrzutów gazów i skaá,



obudowy wyrobisk podziemnych,



przewietrzania, klimatyzacji i zagroĪeĔ poĪarowych,



zagroĪeĔ wodnych,



zagroĪenia tąpaniami w zakáadach górniczych wydobywających rudy
miedzi,



zagroĪenia tąpaniami w zakáadach górniczych wydobywających wĊgiel
kamienny,



ochrony powierzchni,



zagroĪeĔ czynnikami Ğrodowiska pracy w zakáadach górniczych,



likwidacji zakáadów górniczych,



szkoleĔ w górnictwie,



urządzeĔ i maszyn górniczych,



obudowy wyrobisk korytarzowych.

Prace tych Komisji odegraáy znaczącą rolĊ w procesie poprawy bezpieczeĔstwa
pracy w zakáadach górniczych. Opinie Komisji byáy na bieĪąco wykorzystywane do
podejmowania decyzji przez dyrektorów okrĊgowych urzĊdów górniczych, jak
równieĪ przedsiĊbiorców.
W wyniku prac tych Komisji przedstawione zostaáy propozycje zmian do ustawy
Prawo geologiczne i górnicze mające istotny wpáyw na bezpieczeĔstwo pracy
w górnictwie.
W zakresie bezpieczeĔstwa powszechnego i ochrony Ğrodowiska organy nadzoru
górniczego prowadziáy nadzór i kontrolĊ dotyczącą rozpoznawania i dokumentowania
zagroĪeĔ naturalnych, zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa powszechnego i Ğrodowiska
oraz ochrony obiektów budowlanych. KoordynacjĊ prowadzono na etapach:
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poszukiwania i rozpoznawania zasobów záóĪ kopalin, projektowania i budowy
zakáadów górniczych, wydobywania kopaliny oraz likwidacji zakáadów górniczych.
1)

Prezes WyĪszego UrzĊdu Górnicze jako organ wspóádziaáający w procesie
koncesyjnym w zakresie uzgadniania granic obszaru i terenu górniczego
w 2004 roku rozpatrzyá 776 wniosków o uzgodnienie granic obszaru górniczego
i terenu górniczego, uzgodniá pozytywnie wielkoĞü i poáoĪenie 576 jednostek.
Dla kopalin podstawowych - 20 jednostek, dla kopalin pospolitych - 556
jednostek, w tym 376 ze starostami. Negatywnie uzgodniono 4 wnioski. 196
wniosków zwrócono do poprawy lub uzupeánienia. Od wrzeĞnia 1994 roku, tj. od
wejĞcia w Īycie ustawy Prawo geologiczne i górnicze uzgodniono áącznie:

2)



614 obszarów i terenów górniczych dla kopalin podstawowych



5 563 obszarów i terenów górniczych dla kopalin pospolitych.

W 2004 r. okrĊgowe urzĊdy górnicze na wniosek przedsiĊbiorców opiniowaáy
projekty zagospodarowania záoĪa, a na wniosek organów koncesyjnych
opiniowaáy dodatki do tych projektów, w tym 4 projektów zagospodarowania
záóĪ wĊgla (1 negatywnie) i 16 dodatków do projektów takich záóĪ. W wyniku
inspekcji w zakáadach eksploatujących kopaliny pospolite w warunkach
okreĞlonych art. 16 ust. 2a Pgg, a takĪe doĞwiadczeĔ wypáywających
z uzgadniania granic obszarów i terenów górniczych stwierdzono, Īe zwolnienie
z obowiązku sporządzania projektu zagospodarowania záoĪa dla záóĪ
o powierzchni do 2 ha jest jedną z przyczyn wpáywających na nasilenie procesu
rozdrabniania záóĪ kopalin pospolitych. Rozpoznanie tego faktu spowodowaáo
zorganizowanie przez dyrektorów OUG w Kielcach, KroĞnie, Lublinie
i Warszawie 9 narad z przedstawicielami 106 organów koncesyjnych szczebla
powiatowego i 4 szczebla wojewódzkiego. Na podstawie uzyskanych danych
sporządzono teĪ raport ze sprawowanego nadzoru nad odkrywkowymi
zakáadami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite w latach 2002–2003.
Zawarto w nim informacje i dane dotyczące szerokiego spektrum zagadnieĔ
związanych

z

funkcjonowaniem

odkrywkowych

zakáadów

górniczych

wydobywających kopaliny pospolite oraz dziaáalnoĞcią okrĊgowych urzĊdów
górniczych w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad tymi zakáadami.
3)

W okresie sprawozdawczym organy nadzoru górniczego wyraziáy w 121
przypadkach

opinie

dotyczące

studium

uwarunkowaĔ

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów objĊtych dziaáalnoĞcią
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górniczą. Z mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póĨn. zm.)
studium

sporządza

siĊ

obowiązkowo

dla

obszaru

w

granicach

administracyjnych gminy, przy czym nie jest ono aktem prawa miejscowego.
W studium uwzglĊdniane byáy w szczególnoĞci: zagroĪenia bezpieczeĔstwa
ludnoĞci

i

jej

mienia,

wystĊpowanie

obszarów

naturalnych

zagroĪeĔ

geologicznych, wystĊpowanie udokumentowanych záóĪ kopalin oraz zasobów
wód podziemnych, wystĊpowanie terenów górniczych. OkreĞlono w nich miĊdzy
innymi: obszary naraĪone na niebezpieczeĔstwo powodzi i osuwania siĊ mas
skalnych, obiekty lub obszary, dla których wyznacza siĊ w záoĪu kopaliny filar
ochronny oraz obszary wymagające przeksztaáceĔ, rehabilitacji lub rekultywacji.
4)

W roku 2004 organy nadzoru górniczego dokonaáy uzgodnieĔ 382 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. UzgodnieĔ tych dokonywano
w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póĨn. zm.). Uzgadniając projekty
miejscowych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

zwracano

w szczególnoĞci uwagĊ, aby przedkáadane rozwiązania planistyczne nie
uniemoĪliwiaáy

wykonania

przez

przedsiĊbiorcĊ

górniczego

uprawnieĔ

wynikających z koncesji na wydobywanie kopaliny oraz zapewniaáy zachowanie
warunków ochrony zdrowia, bezpieczeĔstwa ludzi i mienia na terenach objĊtych
wpáywami eksploatacji górniczej. Ponadto w roku 2004 organy nadzoru
górniczego dokonaáy uzgodnieĔ 34 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów górniczych. UzgodnieĔ tych dokonano w sposób
przewidziany art. 53 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, mając na uwadze
koniecznoĞü integracji dziaáaĔ przedsiĊbiorcy górniczego z interesami gmin
górniczych i spoáecznoĞci lokalnych. Stwierdzono, Īe w odniesieniu do
podziemnych zakáadów górniczych w dalszym ciągu nie jest realizowany
obowiązek sporządzania planów, o których mowa w przywoáanej wyĪej ustawie.
Rodzi to okreĞlone negatywne skutki w zbiegu z postanowieniami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak planu miejscowego
terenu górniczego uniemoĪliwia wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji sytuowanych na tym
terenie.
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5)

W roku 2004 wydano áącznie 3655 postanowieĔ uzgadniających decyzje
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Organy nadzoru górniczego wydaáy równieĪ 3821
informacji o warunkach geologiczno-górniczych. Celem tych uzgodnieĔ jest
zapewnienie bezpieczeĔstwa powszechnego dla obiektów wznoszonych na
terenach gmin górniczych, gáównie poprzez zastosowanie konstrukcyjnych
zabezpieczeĔ budowlanych.

6)

Wykonując ustawową funkcjĊ administracji architektoniczno - budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, organy nadzoru górniczego
wydaáy áącznie 452 decyzji budowlanych, w tym 201 o pozwoleniu na budowĊ
obiektów budowlanych zakáadu górniczego, 132 pozwolenia na rozbiórkĊ, 119
decyzji o pozwoleniu na uĪytkowanie obiektów budowlanych zakáadu
górniczego. Realizując funkcjĊ organów nadzoru budowlanego, organy nadzoru
górniczego zwracaáy szczególną uwagĊ na ustawowy obowiązek posiadania
przez inwestora planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. W trybie nadzoru
budowlanego wstrzymano w 32 przypadkach roboty budowlane prowadzone
w obiektach budowlanych zakáadu górniczego z naruszeniem przepisów prawa.
W 2004 roku miaáa miejsce 1 awaria i 1 poĪar obiektów budowlanych zakáadu
górniczego. Nie byáo natomiast zdarzeĔ o charakterze katastrof budowlanych.
W zakáadach górniczych nie odnotowano równieĪ Īadnego wypadku przy
prowadzeniu robót budowlanych. Rozpatrzono 311 zgáoszeĔ robót budowlanych
dokonanych w trybie art. 30 ust. 1 – ustawy Prawo budowlane oraz wydano 88
Ğwiadectw potwierdzających posiadanie kwalifikacji osób dozoru ruchu
w zakresie robót budowlanych.

7)

Przepisy prawa budowlanego stanowiące o obowiązku sporządzania planu
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia obowiązują juĪ od kilku lat. Znajdują one
zastosowanie przy zdecydowanej wiĊkszoĞci robót budowlanych prowadzonych
w obiektach budowlanych zakáadu górniczego. Uczestnicząc w inspekcjach
poĞwiĊconych

kontroli

prowadzenia

robót

budowlanych

(bądĨ

teĪ

przeprowadzanych przed rozpoczĊciem robót), sprawdzano prawidáowoĞü
opracowania, a takĪe realizacji planów bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia. Na
podstawie tych kontroli moĪna stwierdziü, Īe nastąpiáa dalsza poprawa jakoĞci
samych opracowaĔ. Ich zakres merytoryczny odpowiada wymaganiom
przepisów, jednakĪe niektóre zagadnienia potraktowane są zbyt pobieĪnie
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i ogólnikowo. Nieodzownym jest dalsze konsekwentne egzekwowanie zarówno
prawidáowoĞci sporządzenia planu „bioz”, jak i jego stosowania i przestrzegania
w praktyce. Generalnie, dotychczasową dziaáalnoĞü urzĊdów górniczych w tym
zakresie moĪna uznaü za jeden z podstawowych stymulatorów bezpiecznego
wykonywania robót budowlanych.
8)

Szczególnie istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru w zakresie spraw
związanych

z wydawaniem

przez

organy

pierwszej

instancji

pozwoleĔ

budowlanych mają przepisy zawarte w art. 82 b ustawy – Prawo budowlane.
Organy administracji architektoniczno-budowlanej obowiązane są prowadziü
rejestr wniosków o pozwolenie na budowĊ i rejestr decyzji o pozwoleniu na
budowĊ, a uwierzytelnione kopie tych rejestrów przekazywaü kaĪdego piątego
dnia miesiąca do organu wyĪszego stopnia. W przypadku ich nieprzekazania organ wyĪszego stopnia dokonuje kontroli rejestrów w miejscu ich prowadzenia.
Szczegóáowej analizie poddane zostaáy przekazywane comiesiĊcznie przez
okrĊgowe urzĊdy górnicze i UGBKUE kopie przedmiotowych rejestrów,
zarówno pod kątem terminowoĞci, jak i poprawnoĞci ich prowadzenia. Sposób
prowadzenia

rejestrów

byá

takĪe

przedmiotem

kontroli

problemowych

dokonanych w 2004 r. przez przedstawicieli WUG we wszystkich urzĊdach
górniczych. Podczas tych kontroli sprawdzano takĪe tryb postĊpowania
administracyjnego w wybranych sprawach z zakresu pozwoleĔ budowlanych.
9)

Dla zobrazowania stanu faktycznego wystĊpowania szkód spowodowanych
ruchem

zakáadu

górniczego,

realizacji

ich

napraw

oraz

optymalizacji

zapobiegania szkodom Ğrodkami technicznymi, budowlanymi i górniczymi
opracowano stosowny raport w sprawie usuwania szkód w 2003 roku.
W raporcie przedstawiono realizacjĊ napraw szkód w ujĊciu rzeczowym,
podając iloĞü obiektów naprawionych w rozpatrywanym czasie i iloĞü obiektów
bĊdących w toku naprawy, które nie zostaáy zakoĔczone i bĊdą kontynuowane.
Podano

równieĪ

Zestawiono

nakáady

naprawy

finansowe

szkód

w

poniesione

poszczególnych

na

wykonane

gaáĊziach

roboty.

górnictwa

w zaleĪnoĞci od rodzaju naprawianych obiektów. Dane o przebiegu napraw
szkód przedstawiono w oĞmiu gaáĊziach górnictwa w zaleĪnoĞci od rodzaju
wydobywanej kopaliny, mianowicie: wĊgla kamiennego, wĊgla brunatnego, rud
miedzi, rud cynku i oáowiu, siarki, soli – solanek – wód leczniczych, ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz surowców skalnych. Raport zawiera równieĪ
102

dane dotyczące zalegáoĞci w usuwaniu szkód. W stosunku do lat ubiegáych
tematykĊ opracowania poszerzono o sprawy związane z realizacją zadaĔ, jakie
na

organy

nadzoru

górniczego

nakáada

art. 96

Prawa

geologicznego

i górniczego.
10) Realizując koniecznoĞü zapewnienia bezpieczeĔstwa pracy dla czynnych
kopalĔ wĊgla kamiennego, znaczną czĊĞü inspekcji poĞwiĊcono zagadnieniem
wpáywu istniejących rozwiązaĔ i projektom zmian istniejących systemów
odwadniania kopalĔ w związku z prowadzoną restrukturyzacją. W wyniku
podjĊtych dziaáaĔ wyegzekwowano budowĊ pompowni gáĊbinowej w szybie
zlikwidowanej kopalni Grodziec oraz potwierdzono koniecznoĞü kontynuowanie
odwadniania zlikwidowanych w ubiegáym wieku kopalĔ cynku i oáowiu w Niecce
Bytomskiej. W związku istniejącymi próbami zmian istniejących systemów
odwadniania zlikwidowanych kopalĔ podjĊto dziaáania mające na celu
opracowanie

docelowego

modelu

odwadniania

zakáadów

górniczych

GórnoĞląskiego ZagáĊbia WĊglowego. W wyniku tych dziaáaĔ SRK S.A.
dokonaáa weryfikacji modelu zabezpieczania czynnych zakáadów górniczych
przed zagroĪeniem wodnym, a na zlecenie Ministra ĝrodowiska opracowana
zostaáa analiza techniczno-ekonomiczna optymalizacji istniejących systemów
odwadniania. W analizie tej okreĞlono wariantowo moĪliwoĞci zmian systemów
gáównego odwadniania kopalĔ póánocnej czĊĞci GZW do roku 2025.
JednoczeĞnie

mając

na

uwadze

potrzebĊ

bieĪącego

monitorowania

zachodzących zmian ksztaátowania siĊ poziomu wody w zlikwidowanych
zakáadach górniczych, wyegzekwowano kontynuowanie rozpoczĊtych wczeĞniej
pomiarów oraz wykonanie piezometru dla obserwacji podnoszenia siĊ wody
w wyrobiskach byáej kopalni Jowisz. Omawiane problemy analizowane byáy na
posiedzeniach Komisji ds. ZagroĪeĔ Wodnych powoáanej przez Prezesa
WyĪszego UrzĊdu Górniczego. W minionym roku odbyáy siĊ 4 posiedzenia, na
których oprócz analizy projektowanych zamian odwadniania przeanalizowano
2 dokumentacje

hydrogeologiczne,

oceniono

warunki

bezpiecznego

realizowania robót górniczych w kierunku podziemnego zbiornika wodnego na
KWK Kazimierz Juliusz oraz eksploatacji w zawodnionym górotworze pod
korytem rzeki Przemszy w ZGE Sobieski – Jaworzno III, a takĪe koniecznoĞü
prowadzenia monitoringu Ğrodowiska wodnego w GórnoĞląskim ZagáĊbiu
WĊglowym.
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11) W roku 2004 na wniosek nadzorowanych zakáadów górniczych dokonano zmian
stosownych zaliczeĔ záóĪ lub ich czĊĞci do odpowiednich stopni zagroĪenia
wodnego. Kontynuowano nadzór nad likwidacją istniejącego zagroĪenia
wodnego dla zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka". ZakoĔczono likwidacjĊ
otworów wiertniczych wykonanych z powierzchni w rejonie poprzeczni Mina
oraz prace podsadzkowe komory Z-32. Przystąpiono do prac podsadzkowych
w kolejnej komorze Z-28 w rejonie póánocnej granicy záoĪa.
12) Wspóápracowano z

Ministerstwem ĝrodowiska przy redakcji poradnika

metodycznego dotyczącego opracowania projektów zagospodarowania záoĪa
dla wód leczniczych, a takĪe poprzez udziaá w 10 posiedzeniach Zespoáu
Roboczego Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych tego resortu, na których
zgáoszono uwagi do 7 dokumentacji hydrogeologicznych, aneksu i dodatku do
tych opracowaĔ, 2 projekty prac hydrogeologicznych, a takĪe opracowanie
merytoryczne dotyczące sposobu rozpoznania skaĪenia wód podziemnych
związkami azotu w nawiązaniu do zaleceĔ Unii Europejskiej.
13) Komisja ds. Ochrony Powierzchni przy WyĪszym UrzĊdzie Górniczym
opiniowaáa prawidáowoĞü niektórych projektowanych rozwiązaĔ technicznych,
przewidzianych do stosowania w roku 2004. Odbyáy siĊ cztery posiedzenia
plenarne Komisji, których przedmiotem byáy w szczególnoĞci:


zagadnienia przeciwdziaáania i usuwania skutków eksploatacji górniczej
w aspekcie realizacji oczekiwaĔ spoáecznych,



wieloletnie programy eksploatacji górniczej i ochrony powierzchni
przedkáadane przez kopalnie wĊgla kamiennego dla rejonów zwartej
zabudowy miejskiej.

Komisja zaopiniowaáa opracowaną w oparciu o projekt celowy pt.: System
oceny

oddziaáywaĔ

sejsmicznych

na

powierzchniĊ

wywoáanych

przez

eksploatacjĊ záoĪa rud miedzi w zakáadach górniczych LGOM - InstrukcjĊ
prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji
wyników oraz oceny i prognozowania drgaĔ sejsmicznych wywoáanych
wstrząsami górniczymi na powierzchni w LGOM w oparciu o skalĊ GSI - 2004
14) W WyĪszym UrzĊdzie Górniczym przejĊto dokumentacje mierniczo-geologiczne
z 17 zlikwidowanych zakáadów górniczych lub ich czĊĞci. Na bieĪąco,
w zaleĪnoĞci od skáadanych wniosków, udzielano pisemnych informacji
o warunkach górniczo-geologicznych dziaáek budowlanych, zlokalizowanych na
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byáych terenach górniczych dla urzĊdów miejskich, gminnych oraz inwestorów.
W roku 2004 sporządzono 502 informacje. W zakresie archiwizacji wdroĪono
procedury ISO „Proces gromadzenia i archiwizowania dokumentacji mierniczogeologicznej zlikwidowanych zakáadów górniczych” i „Proces udostĊpniania
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakáadów górniczych ”.
15) W 2004 roku przeprowadzono związane z tematyką gospodarowania odpadami
inspekcje w zakáadach górniczych. Opracowano "Raport w sprawie gospodarki
odpadami górniczymi w 2003r.", w którym zestawiono i poddano analizie dane
dotyczące iloĞci wytwarzanych odpadów i sposobów ich wykorzystania we
wszystkich rodzajach górnictwa. W roku sprawozdawczym nadzorowane
zakáady górnicze wytworzyáy 71,1 mln ton odpadów górniczych. NajwiĊksza
iloĞü odpadów, aĪ 49,6% (tj. 35,3 mln ton), powstaje w kopalniach wĊgla
kamiennego. Kolejne miejsce pod wzglĊdem uciąĪliwoĞci zajmują odpady
pochodzące z górnictwa rud miedzi, które wytworzyáo w ubiegáym roku 37,6%
(26,8 mln ton) odpadów przemysáu górniczego. Górnictwo rud cynku i oáowiu
wytworzyáo w 2003r. odpady w iloĞci 3,7 mln ton, co stanowiáo 5,3% caáoĞci
przychodu odpadów górniczych. Pozostaáe gaáĊzie górnictwa wytworzyáy
áącznie 5,3 mln ton (7,5%) odpadów górniczych.
16) Dopáyw wody do wszystkich zakáadów górniczych wynosiá 3,2 mln m3/dobĊ.
NajwiĊkszy udziaá procentowy w dopáywie ogólnym posiada górnictwo wĊgla
brunatnego 41,77%, wĊgla kamiennego 22,2%, surowców skalnych 16,3% oraz
rud cynku i oáowiu 16,3%. W analizowanym okresie nastąpiá kilkuprocentowy
wzrost udziaáu w dopáywie ogólnym wód z górnictwa wĊgla brunatnego.
W stosunku do 1999 r. nastĊpowaáo natomiast sukcesywne zmniejszanie siĊ
udziaáu wód z kopalĔ wĊgla kamiennego w ogólnym bilansie dopáywu wód.
Udziaá w dopáywie naturalnym wód zasolonych ksztaátuje siĊ nastĊpująco dla
poszczególnych rodzajów górnictwa:


górnictwo wĊgla kamiennego 56,1%,



górnictwo rud cynku i oáowiu 30,1%,



górnictwo rud miedzi 9,1%.

Z ogólnego dopáywu wód sáodkich i zasolonych 58,3% przypada na górnicze
zakáady odkrywkowe, 41,0% na podziemne zakáady górnicze, a 0,7% na
otworowe zakáady górnicze. Wody zasolone w 95,3% pochodzą z podziemnych
zakáadów górniczych, natomiast 74,8% wód sáodkich pochodzi z zakáadów
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odkrywkowych. W roku sprawozdawczym zagospodarowywano okoáo 479,8 tys.
m3 wód na dobĊ, co stanowi 15,0% dopáywu caákowitego wód do zakáadów
górniczych. Zrzut áadunków sumy jonów chlorków i siarczanów do wód
powierzchniowych z kopalĔ wĊgla kamiennego wyniósá 3563 ton/dobĊ; w tym
do rzeki Wisáy odprowadzano 2358 ton/dobĊ, a do rzeki Odry 1205 ton/dobĊ.
Kopalnie wĊgla kamiennego wykazywaáy mniejsze niĪ w roku ubiegáym dopáywy
ogólne, przy czym iloĞü dopáywających wód zasolonych ulegáa zwiĊkszeniu,
pomimo to áadunek chlorków i siarczanów wprowadzony w tych wodach do rzek
byá mniejszy o 37 ton/dobĊ niĪ w roku ubiegáym. Zaznaczyü naleĪy staáą
tendencjĊ zmniejszania áadunków soli zrzucanych do cieków powierzchniowych
od 1999 roku.
17) W 2004 roku trwaáy intensywne prace nad projektem dyrektywy Parlamentu
Europejskiego

i

Rady

Europy

w

sprawie

gospodarowania

odpadami

z przemysáu wydobywczego. Przedstawiciele WUG uczestniczyli jako eksperci
strony polskiej w 6 posiedzeniach Grupy Roboczej Rady UE ds. ĝrodowiska.
Przed kaĪdym posiedzeniem przygotowywana byáa instrukcja negocjacyjna
i stanowisko z przebiegu obrad sporządzane byáy sprawozdania. Instrukcje
opracowywano równieĪ na posiedzenia COREPER i Rady Ministrów UE.
W ramach

konsultacji

z

przemysáem

zorganizowano

spotkania

z przedstawicielami górnictwa wĊgla brunatnego i Górniczej Izby Przemysáowo
– Handlowej. PowyĪsze zagadnienia popularyzowano poprzez publikacje
w miesiĊczniku WUG i szkolenie dla inspektorów ochrony Ğrodowiska
okrĊgowych

urzĊdów

górniczych,

a

takĪe

przedstawiając

referaty

na

konferencjach w àodzi, Zakopanem, Krakowie i JastrzĊbiu Zdroju.
18) Ogólna powierzchnia terenów zajĊtych w związku z eksploatacją kopalin
podstawowych oraz niektórych kopalin pospolitych, których wydobywanie
nadzorowane byáo do roku 2002 przez organy nadzoru górniczego, wynosiáa 41
979,2 ha. DziaáalnoĞü górniczą zakoĔczono na obszarze 9 674,1 ha, co stanowi
23,0% ogólnej powierzchni uĪytkowanej przez górnictwo i grunty te, po
zrekultywowaniu i zagospodarowaniu, powinny zostaü przekazane innym
uĪytkownikom.

Czynną

dziaáalnoĞü

górniczą

prowadzono

na

gruntach

o powierzchni 31 639,5 ha, z czego 2,7% tych gruntów byáo wáasnoĞcią osób
prywatnych. NajwiĊkszą powierzchniĊ pod eksploatacjĊ surowców mineralnych
zajmują zakáady górnicze wydobywające surowce energetyczne (56,9%),
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zakáady wydobywające surowce chemiczne i skalne (40,7%). Pozostaáe 2,5%
powierzchni uĪytkują zakáady wydobywające rudy metali nieĪelaznych.
19) RekultywacjĊ terenów po dziaáalnoĞci górniczej zakoĔczono na obszarze
o powierzchni 1 263,3 ha. Do docelowego zagospodarowania przekazano
innym uĪytkownikom w 2003r. áącznie 739,1 ha terenów zrekultywowanych.
NajwiĊksze powierzchnie zrekultywowaáo górnictwo siarki, wĊgla brunatnego
oraz surowców skalnych. WskaĨnik stanu rekultywacji, wyraĪający siĊ
stosunkiem powierzchni rekultywowanej do powierzchni, na której wszelaka
dziaáalnoĞü górnicza zostaáa juĪ zakoĔczona, polepszyá siĊ w stosunku do roku
poprzedniego i ksztaátowaá siĊ jak 1:2,02. Niekorzystna tendencja polegająca na
przejmowaniu przez górnictwo wiĊkszych powierzchni pod dziaáalnoĞü górniczą
w stosunku do powierzchni gruntów zrekultywowanych i przekazywanych innym
uĪytkownikom ulegáa wyraĨnemu zahamowaniu. W sumie pod dziaáalnoĞü
górniczą przejĊto 934,3 ha gruntów, przekazując jednoczeĞnie innym
uĪytkownikom jedynie 851,5 ha gruntów zrekultywowanych. Pewien wpáyw na
taką sytuacjĊ mają wystĊpujące w dalszym ciągu trudnoĞci w zbywaniu przez
zakáady górnicze zrekultywowanych terenów innym uĪytkownikom.
20) Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony Ğrodowiska Prezes WUG
opiniowaá wnioski przedsiĊbiorców o dofinansowanie ze Ğrodków Narodowego
Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej zadaĔ inwestycyjnych
o charakterze proekologicznym. W 2004 roku Prezes NFOĝiGW przesáaá do
zaopiniowania

przez

Prezesa

WUG

9

wniosków

o

dofinansowanie

przedsiĊwziĊü z zakresu górnictwa, miĊdzy innymi:


wniosek Kopalni Siarki "Machów" w Tarnobrzegu pt.: "Rekultywacja
terenów pogórniczych Kopalni Siarki "Machów" - etap 2004,



wniosek PrzedsiĊbiorstwa Rekultywacji Terenów Górniczych "Jeziórko"
pt.: "Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych poprzez likwidacjĊ zbĊdnej
infrastruktury przemysáowej" - etap 2004,



wniosek

Spóáki

„Rekultywacja

Restrukturyzacji
o

kierunku

KopalĔ

leĞnym

S.A.

haády

w

przy

Katowicach
szybie

pt.”

Staszic

w Waábrzychu”,


wniosek

Spóáki

Restrukturyzacji

KopalĔ

S.A.

w

Katowicach

pt.:

„Rekultywacja terenu w rejonie szybów gáównych likwidowanej KWK
„1 Maja w Wodzisáawiu ĝląskim”,
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wniosek Kompanii WĊglowej S.A. w Katowicach pt.: „System oczyszczania
z radu wód doáowych z poziomu 650 m, KWK „Ziemowit”,



wniosek Kopalni Soli „Wieliczka” pt.: „ Ochrona powierzchni i zasobów
wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi skutkami
zagroĪeĔ naturalnych likwidowanej Kopalni Otworowej Barycz, przylegáej
do czĊĞci Zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”.

21) UrzĊdy

górnicze

terytorialnego

w

kontynuowaáy
ramach

11

wspóápracĊ

Zespoáów

z

organami

Porozumiewawczych

samorządu
i

Komisji

Koordynujących, dziaáających na terenach wáaĞciwoĞci miejscowej okrĊgowych
urzĊdów górniczych we Wrocáawiu, Rybniku, Gliwicach, Tychach i Krakowie.
Wspóápraca ta dotyczyáa gáównie dziaáalnoĞci górniczej prowadzonej na
terenach gmin górniczych: Marklowice, Knurów, Rybnik, Gieraátowice, Bytom,
Sosnowiec

Lubin,

Polkowice,

Trzebinia,

Chrzanów,

Goczaákowice.

Przedmiotem wzmoĪonej ochrony na tych terenach byáy obiekty budownictwa
mieszkaniowego, obiekty przemysáowe, obiekty sakralne, rzeki i cieki oraz
powierzchniowe zbiorniki wodne. Ustalenia Zespoáów i Komisji odnoszące siĊ
do ruchu zakáadów górniczych egzekwowane byáy w trybie nadzoru przez
urzĊdy górnicze. Kopalnie wĊgla kamiennego wchodzące w skáad Kompanii
WĊglowej S.A. realizowaáy uzgodnienia zawarte z Generalną Dyrekcją Dróg
Publicznych i Autostrad w zakresie koordynacji robót górniczych w pasie
budowanej autostrady A4.

7.

1)

Stwierdzenia i wnioski

Z analizy przedstawionych danych wynika, Īe w górnictwie w 2004 roku
nastąpiáa poprawa w zakresie wypadkowoĞci ogólnej, Ğmiertelnej i ciĊĪkiej
zarówno w porównaniu do 2003 roku jak równieĪ do analizowanego okresu
ostatnich dziesiĊciu lat. W 2004 roku wystąpiá znaczny spadek wypadkowoĞci
Ğmiertelnej z 38 wypadków Ğmiertelnych zaistniaáych w 2003 roku do 14
wypadków w 2004 roku, co stanowi spadek o 63%. Zmniejszyáa siĊ równieĪ
liczba wypadków ciĊĪkich z 46 w 2003 roku do 20 zaistniaáych w 2004 roku, co
stanowi spadek o 56,5%. Liczba wypadków ogóáem zmalaáa z 3277 w 2003
roku do 2972 zaistniaáych w 2004 roku, co stanowi spadek o 9,3%.
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2)

W

górnictwie

wĊgla

kamiennego

w

2004

roku

odnotowano

spadek

wypadkowoĞci Ğmiertelnej z 28 wypadków w 2003 roku do 10 wypadków
Ğmiertelnych zaistniaáych w 2004 roku i spadek wypadkowoĞci ciĊĪkiej z 34
wypadków w 2003 roku do 15 wypadków ciĊĪkich zaistniaáych w 2004 roku.
Stanowi to spadek odpowiednio o 64% wypadków Ğmiertelnych i o 56%
wypadków ciĊĪkich.
WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
w kopalniach wĊgla kamiennego dla zaáogi wáasnej w 2004 roku wyniósá 0,09
natomiast w 2003 roku wynosiá on 0,28.
WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
w kopalniach wĊgla kamiennego dla zaáogi wáasnej z firmami usáugowymi
w 2004 roku wyniósá 0,10 natomiast w 2003 roku wynosiá on 0,28.
Sumaryczny wskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton
wydobytego wĊgla w kopalniach wĊgla kamiennego i brunatnego dla zaáogi
wáasnej oraz dla zaáogi wáasnej z firmami usáugowymi w 2004 roku wyniósá 0,06
natomiast w 2003 roku wynosiá on 0,17.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego na 1000
zatrudnionych (zaáogi wáasnej) obniĪyá siĊ z 0,21 w 2003 roku do 0,07 w 2004
roku. WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych zaáogi wáasnej
obniĪyá siĊ z 15,8 w 2003 roku do 15,3 w 2004 roku.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego na 1000
zatrudnionych (zaáogi wáasnej i firm usáugowych) obniĪyá siĊ z 0,19 w 2003 roku
do 0,07 w 2004 roku. WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych
zaáogi wáasnej i firm usáugowych obniĪyá siĊ z 16,3 w 2003 roku do 15,4 w 2004
roku.
3)

W górnictwie wĊgla brunatnego w 2004 i 2003 roku nie byáo wypadków
Ğmiertelnych i ciĊĪkich. WypadkowoĞü ogólna zmalaáa z 67 wypadków w 2003
roku do 56 wypadków zaistniaáych w 2004 roku. Nastąpiá spadek wskaĨnika
wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych z 4,2 w 2003 roku do 3,8 w 2004
roku.

4)

W górnictwie rud miedzi nastąpiá spadek wypadkowoĞci Ğmiertelnej i ciĊĪkiej.
W 2004 roku zaistniaáy trzy wypadki Ğmiertelne wobec oĞmiu wypadków
Ğmiertelnych zaistniaáych w 2003 roku oraz cztery wypadki ciĊĪkie wobec 10
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wypadków ciĊĪkich zaistniaáych w 2003 roku. WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych
w kopalniach rud miedzi na 1000 zatrudnionych (zaáogi wáasnej) obniĪyá siĊ
z 0,70 w 2003 roku do 0,26 w 2004 roku. WskaĨnik wypadków ogóáem na 1000
zatrudnionych zaáogi wáasnej obniĪyá siĊ z 54,9 w 2003 roku do 41,4 w 2004
roku.
WskaĨnik wypadków Ğmiertelnych na 1000 zatrudnionych (zaáogi wáasnej i firm
usáugowych) obniĪyá siĊ z 0,63 w 2003 roku do 0,23 w 2004 roku. WskaĨnik
wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych (zaáogi wáasnej i firm usáugowych)
obniĪyá siĊ z 52,9 w 2003 roku do 42,3 w 2004 roku.
5)

W Kopalni Soli „Káodawa” od dwóch lat nie odnotowuje siĊ poprawy w zakresie
wypadkowoĞci poniewaĪ zarówno w 2003 roku, jak i w 2004 roku miaá miejsce
jeden wypadek Ğmiertelny i jeden ciĊĪki, a wypadkowoĞü ogólna wzrosáa z 18
w 2003 roku do 26 wypadków w 2004 roku.

6)

Zaistniaáe w 2004 roku 3 wypadki Ğmiertelne i 4 ciĊĪkie w dni wolne od pracy
stanowią bardzo wysoki procent w stosunku do wszystkich wypadków
Ğmiertelnych i ciĊĪkich. Konieczną zatem staje siĊ w zakáadach górniczych
dokáadna analiza planowanych do wykonania prac i zespoáów, które te prace
bĊdą wykonywaü. UrzĊdy górnicze natomiast bĊdą kontynuowaü doraĨne
kontrole zakáadów górniczych w dni wolne od pracy.

7)

W 2004 roku pomimo wzrostu o 120 liczby podmiotów (firm) wykonujących
w zakresie swej dziaáalnoĞci powierzone im czynnoĞci w ruchu zakáadu
górniczego oraz wzrostu zatrudnienia w tych firmach o 2715 pracowników
wypadkowoĞü ogólna zmniejszyáa siĊ o 4 wypadki a ciĊĪka o 3 w porównaniu
do 2003 roku. W 2004 roku miaá miejsce jeden wypadek Ğmiertelny, podczas
gdy w 2002 i 2003 roku nie zaistniaáy tam wypadki Ğmiertelne.

8)

Wstrzymanie w 2004 roku przez pracowników urzĊdów górniczych w 2632
przypadkach ruchu urządzeĔ i prowadzenia robót górniczych (wzrost o 217
w odniesieniu do 2003 roku), jak równieĪ naáoĪenie przez dyrektorów urzĊdów
górniczych 2733 mandatów (wzrost o 919) na áączną kwotĊ 412587 zá. (wzrost
o 194672 zá.) aczkolwiek w sposób niewymierny jednak w duĪym stopniu
przyczyniáo siĊ do ograniczenia iloĞci wypadków i niewystąpienia zdarzeĔ
katastrofogennych. Na poprawĊ stanu bezpieczeĔstwa niewątpliwie miaáy
wpáyw skumulowane dziaáania prewencyjne przedsiĊbiorców oraz zaplecza
naukowo – badawczego inspirowane dziaáalnoĞcią nadzoru górniczego.
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9)

Analiza zagroĪeĔ technicznych wykazaáa, Īe liczba wypadków Ğmiertelnych
i ciĊĪkich zaistniaáych w związku z tymi zagroĪeniami nadal stanowi duĪy
procent w stosunku do ogólnej liczby wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich
zaistniaáych w 2004 roku. Na 14 wypadków Ğmiertelnych i 20 wypadków
ciĊĪkich aĪ 11 wypadków Ğmiertelnych i 10 wypadków ciĊĪkich związanych byáo
z zagroĪeniami technicznymi. BezpoĞrednimi ich przyczynami byáo:


przebywanie pracowników na drogach transportowych w czasie ruchu
Ğrodków transportowych lub w bezpoĞrednim sąsiedztwie bĊdących
w ruchu elementów maszyn,



wykonywanie czynnoĞci konserwacyjno - obsáugowych przenoĞników
bĊdących w ruchu,



niewáaĞciwy stan Ğrodków transportu,



nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie organizacyjno –
technicznym

prowadzonych

prac

w

warunkach

szczególnie

niebezpiecznych oraz brak skutecznego nadzoru nad tymi pracami.
10) Istotne znaczenie ma dekapitalizacja maszyn i urządzeĔ w podziemnych
zakáadach górniczych. Szacuje siĊ, Īe niespeána 10% obudów stosowanych
w przemyĞle wĊglowym zostaáo wyprodukowanych w ostatnim dziesiĊcioleciu,
a co najmniej 50% aktualnie uĪywanych obudów, wyprodukowano przed 15
laty.
11) W górnictwie wĊgla kamiennego nastĊpuje istotne pogarszanie siĊ warunków
Ğrodowiska pracy i staáy wzrost poziomu ryzyka przy wykonywaniu robót
górniczych. Roboty eksploatacyjne w kopalniach wĊgla kamiennego w coraz
wiĊkszym zakresie prowadzi siĊ poniĪej poziomu udostĊpnienia. Mimo
dalszego schodzenia z eksploatacją na wiĊksze gáĊbokoĞci kopalnie,
z koniecznoĞci minimalizowania kosztów wydobycia, wykonują wyrobiska
udostĊpniające w ograniczonym zakresie. Przeprowadzona analiza wykazaáa,
Īe:


wzrasta

iloĞü

robót

górniczych

prowadzonych

poniĪej

poziomu

udostĊpnienia (wzrost o 19 Ğcian i 75 drąĪonych wyrobisk w odniesieniu
do 2003 roku),


kamienne roboty udostĊpniające wykonuje siĊ w bardzo ograniczonym
zakresie,
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záoĪe udostĊpnia siĊ przede wszystkim wyrobiskami wykonywanymi
w pokáadach wĊgla,



w Ğcianach prowadzonych poniĪej poziomu udostĊpnienia wzrasta
zagroĪenie metanowe, poĪarowe oraz klimatyczne.

IloĞü

prowadzonych

robót

przygotowawczych

dla

przyszáej

eksploatacji

podpoziomowej Ğwiadczy o podejmowaniu przez przedsiĊbiorców górniczych
Ğwiadomego ryzyka, wymuszonego sytuacją finansową.
Ze wzglĊdu na brak alternatywnej drogi ucieczkowej z rejonu wentylacyjnego
wzrasta ryzyko nie wyprowadzenia zaáogi podczas zaistnienia zdarzenia.
W związku z powyĪszym zaistniaáa koniecznoĞü:


podjĊcia przez WyĪszy Urząd Górniczy dziaáaĔ mających na celu
dokonanie zmian przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu

oraz

specjalistycznego

zabezpieczenia

przeciwpoĪarowego

w podziemnych zakáadach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169)
w zakresie ustalenia wymogu uzyskania zezwolenia wáaĞciwego organu
nadzoru górniczego na uruchomienie Ğciany, której eksploatacja bĊdzie
prowadzona poniĪej poziomu udostĊpnienia,


opracowania przez Gáówny Instytut Górnictwa zasad wykonywania robót
górniczych poniĪej poziomu udostĊpnienia, które dawaáby gwarancjĊ
bezpiecznego ich prowadzenia.

12) W 2004 roku nastąpiáo pogorszenie stanu bezpieczeĔstwa w zakáadach
górniczych w zakresie profilaktyki przeciwpoĪarowej. Liczba zaistniaáych
poĪarów w górnictwie podziemnym wzrosáa z piĊciu poĪarów zaistniaáych
w 2003 roku w kopalniach wĊgla kamiennego do dziewiĊciu w 2004 roku
i z trzech poĪarów zaistniaáych w 2003 roku w kopalniach rud miedzi do piĊciu
w 2004 roku.
13) W kopalniach wĊgla kamiennego wydáuĪeniu ulegają drogi dojĞcia zaáogi do
przodków wydobywczych, a tym samym maleje skutecznoĞü ochrony dróg
oddechowych zaáogi wyposaĪonej w POG. W celu zapewnienia wáaĞciwego
poziomu bezpieczeĔstwa zaáogi zatrudnionej w wyrobiskach górniczych za
konieczną naleĪy uznaü realizacjĊ ustalonych harmonogramów i wyposaĪanie
zaáogi w izolujący sprzĊt ucieczkowy, szczególnie pracowników zatrudnionych
w:
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wyrobiskach przewietrzanych wentylacją odrĊbną,



w wyrobiskach usytuowanych w pokáadach zaliczonych do najwyĪszych
stopni zagroĪeĔ naturalnych oraz w warunkach wspóáwystĊpowania tych
zagroĪeĔ,



na drogach odprowadzania powietrza kopalnianego z miejsc, w których
wykonywane są prace z uĪyciem Ğrodków chemicznych.

Ponadto naleĪy:


na etapie projektowania robót górniczych, zakáadaü odpowiednie wybiegi
Ğcian i dáugoĞci wyrobisk korytarzowych tak, aby byáa moĪliwoĞü
bezpiecznego wycofania zaáogi przy uĪyciu sprzĊtu ochrony ukáadu
oddechowego,



kaĪdorazowo w warunkach doáowych w rejonach nowo uruchomionych
Ğcian sprawdzaü prawidáowoĞü doboru sprzĊtu do ochrony ukáadu
oddechowego w aspekcie rzeczywistego czasu przejĞcia drogami
ucieczkowymi.

14) ZwiĊkszająca siĊ w górnictwie podziemnym gáĊbokoĞü eksploatacji i stopieĔ jej
koncentracji wymaga pilnego wdroĪenia do ruchu zakáadów górniczych
skutecznego i niezawodnego systemu wykrywania i ostrzegania pracowników
przed niebezpieczeĔstwem, jakie niosą zagroĪenia naturalne i górnicze.
Dotyczy to rejonów kopalĔ, w których wystĊpuje koincydencja zagroĪeĔ. Rodzaj
zastosowanej aparatury kontrolno-pomiarowej powinien uwzglĊdniaü specyfikĊ
monitorowanego czynnika zmiennoĞci jego parametrów oraz automatyzacjĊ
dziaáaĔ ochronnych. System metanometrii automatycznej powinien zapewniaü
ciągáy pomiar zawartoĞci metanu w powietrzu kopalnianym. W wyrobiskach
muszą istnieü zabezpieczenia przeciw lokalnym nagromadzeniom metanu,
eliminujące tzw. „martwe punkty”. Konieczne jest równieĪ zapewnienie Ğrodków
na udoskonalenie i wyposaĪenie kopalĔ w geofizyczną aparaturĊ rejestrującą
zjawiska

geodynamiczne,

i prognozowaniu

sáuĪące

wstrząsów

ocenie

górniczych.

stanu

naprĊĪeĔ

WdroĪenia

wymaga

górotworu
równieĪ

nowoczesna aparatura do badania zagroĪenia wybuchem pyáu wĊglowego, na
podstawie pomiaru in situ zawartoĞci czĊĞci niepalnych w pyle kopalnianym,
w sposób

umoĪliwiający

wykonanie

w wyrobisku.
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oceny

zagroĪenia

bezpoĞrednio

15) Dla zagwarantowania bezpieczeĔstwa ruchu zakáadów górniczych niezbĊdny
jest odpowiedni stan kadry inĪynieryjno – technicznej oraz górników
i pracowników o szczególnych kwalifikacjach. W związku z trwającym procesem
restrukturyzacji górnictwa, polegającym w duĪym stopniu na zmniejszaniu
zatrudnienia, narastają problemy dotyczące zapewnienia wáaĞciwej obsady
stanowisk pracy na dole kopalni. Istotne znaczenie ma tutaj wzrost iloĞci
podmiotów wykonujących w zakresie swej dziaáalnoĞci powierzone im
czynnoĞci w ruchu zakáadu górniczego. Wobec powyĪszego koniecznym jest
prowadzenie przez urzĊdy górnicze kontroli wáaĞciwej organizacji pracy zgodnej
z ustaleniami projektów technicznych i zatrudniania kadry o odpowiednich
kwalifikacjach technicznych.
16) Analiza przyczyn i okolicznoĞci wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeĔ
zaistniaáych w 2004 roku wykazuje, Īe nadal w wielu przypadkach zdarzenia
i wypadki zaistniaáy z powodu báĊdów ludzkich, nieprzestrzegania czĊsto
podstawowych zasad i przepisów bhp. W związku z powyĪszym problematyka
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia w Ğrodowisku pracy nabiera szczególnego
znaczenia.

Koniecznym

jest,

oprócz

poszukiwania

nowych

rozwiązaĔ

organizacyjnych i technicznych, podjĊcie dziaáaĔ zmierzających do zmiany
mentalnoĞci pracowników, w tym miĊdzy innymi poprzez odpowiednie dziaáania
w zakresie podnoszenia jakoĞci i poziomu prowadzonych szkoleĔ pracowników
zakáadów górniczych, co znalazáo odzwierciedlenie w propozycji nowelizacji
przepisów uwzglĊdniających wprowadzenie nowych uregulowaĔ prawnych
dotyczących:


prawa wstĊpu przedstawicieli organu nadzoru górniczego do jednostek
trudniących siĊ szkoleniem,



cofania wydanych decyzji do prowadzenia szkoleĔ w przypadku
stwierdzenia naruszenia warunków okreĞlonych w decyzji,



wydawania decyzji do prowadzenia szkoleĔ na okres 5 lat,



zatwierdzania przez urzĊdy górnicze programów szkoleĔ na stanowiska
w ruchu zakáadu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji,



wprowadzenia obowiązku powtarzania co piĊü lat okreĞlonych szkoleĔ
specjalistycznych.

17) Istotne

znaczenie

w

zakresie

bezpieczeĔstwa

pracy

mają

dziaáania

przedsiĊbiorców i nadzoru górniczego. W tym zakresie duĪą rolĊ odgrywają
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organizowane corocznie przez WyĪszy Urząd Górniczy konferencje pt.
”Problemy BezpieczeĔstwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie. Mając na
uwadze potrzebĊ odpowiedniego przygotowania kadr dla górnictwa, tematem
tegorocznej konferencji, która odbĊdzie siĊ w dniu 14 i 15 kwietnia 2005 roku,
bĊdzie: „Ksztaácenie i doskonalenie pracowników zakáadów górniczych”.
18) W ramach restrukturyzacji górnictwa wĊgla kamiennego prowadzona jest
równieĪ likwidacja niektórych pompowi gáównego odwadniania bądĨ ich
adaptacja celem przejĊcia dodatkowych wód pochodzących z kopalĔ
likwidowanych. W czasie przebudowy systemów gáównego odwadniania naleĪy
kierowaü siĊ zasadą, by wiĊkszoĞü wód doprowadzona byáa do pompowni
gáównego odwadniania grawitacyjnie z uwzglĊdnieniem docelowej moĪliwoĞci
wyeksploatowania caáoĞci zasobów wĊgla przewidzianych do wydobycia. Z tego
teĪ powodu prace mające na celu adaptacje ww. systemów winny byü
realizowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, a problem zagroĪenia
wodnego w wyniku likwidacji zakáadów górniczych jako zagroĪenie nie tylko dla
zakáadów czynnych, ale jako zagroĪenie powszechne powinien byü rozwiązany
z modelem docelowym.
19) Dziaáania mające na celu podnoszenie stanu bezpieczeĔstwa w zakáadach
górniczych znalazáy odzwierciedlenie w opracowanej przez WyĪszy Urząd
Górniczy strategii na lata 2001 – 2005. Do wybranych na 2005 rok celów
i zadaĔ przyjĊto miĊdzy innymi :
a)

zakresie zarządzania bezpieczeĔstwem pracy w górnictwie:



monitorowanie

prowadzonych

podpoziomowo

robót

górniczych

w warunkach wystĊpowania ekstremalnych zagroĪeĔ naturalnych,


wdroĪenie procedur związanych z nadawaniem numeru identyfikacyjnego
materiaáom wybuchowym przeznaczonym do uĪytku cywilnego oraz
prowadzeniem rejestru tych materiaáów,



wdraĪanie nowych zasad prowadzenia szkoleĔ pracowników zakáadów
górniczych

w

oparciu

o

znowelizowane

przepisy;

propagowanie

nowoczesnych form i metod szkolenia,


ocena funkcjonowania w praktyce dokumentów bezpieczeĔstwa i ich
znaczenia dla poprawy stanu bezpieczeĔstwa w zakáadach górniczych,



wspomaganie

wdraĪania

systemów

zarządzania

bezpieczeĔstwem

w zakáadach górniczych i ocena skutecznoĞci wdroĪonych systemów,
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ocena pomiarów czynników szkodliwych wystĊpujących w Ğrodowisku
pracy oraz doboru stosowanych Ğrodków ochrony indywidualnej,

b)

w zakresie doskonalenia technik i technologii górniczych:



inicjowanie wprowadzania do stosowania systemów diagnostycznych
w górniczych wyciągach

szybowych

oraz

niezawodnych

systemów

monitorowania Ğrodowiska pracy i ostrzegania zaáogi,


nadzór nad realizacją harmonogramów wymiany sprzĊtu oczyszczającego
na

ucieczkowy

sprzĊt

izolujący

drogi

oddechowe

pracowników

zatrudnionych pod ziemią,


wdroĪenie w podziemnych zakáadach górniczych wymogu badania i oceny
stopnia skorodowania obudowy wyrobisk korytarzowych,



wspóádziaáanie

w

wypracowaniu

docelowego

modelu

odwadniania

wyrobisk zlikwidowanych kopalĔ wĊgla kamiennego, z uwagi na wymogi
bezpieczeĔstwa

powszechnego

i

ochronĊ

sąsiednich

zakáadów

górniczych,


egzekwowanie podejmowania dziaáaĔ mających na celu eliminacjĊ
migracji gazów z przestrzeni miĊdzyrurowych i pozarurowych otworów
wiertniczych w górnictwie otworowym gazu ziemnego,

c)

doskonalenia podstaw prawnych dotyczących regulacji dziaáalnoĞci
górniczej oraz funkcjonowania organów nadzoru górniczego:



udziaá w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w ustawie - Prawo
geologiczne

i

górnicze

oraz

w

innych

ustawach

związanych

z wydobywaniem kopalin i dziaáalnoĞcią urzĊdów górniczych,


staáe

analizowanie

funkcjonowania

w

praktyce

przepisów

Prawa

geologicznego i górniczego; przygotowanie projektów niezbĊdnych zmian
w aktach wykonawczych do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,


nowelizacja rozporządzeĔ w sprawach dotyczących: 1) kwalifikacji osób
kierownictwa i dozoru ruchu w zakáadach górniczych, 2) bezpieczeĔstwa
i higieny pracy w zakáadach górniczych, 3) planów ruchu zakáadów
górniczych,

d)

w zakresie inspirowania badaĔ naukowych dotyczących bezpieczeĔstwa
pracy w górnictwie:



wspóádziaáanie w opracowaniu wytycznych stosowania w podziemnych
zakáadach górniczych trakcji elektrycznej w warunkach zagroĪenia
wybuchem pyáu wĊglowego
116



wspieranie realizacji projektów badawczych w zakresie:
 dostosowania

sieci

telekomunikacyjnych

w

podziemnych

zakáadach górniczych do wymagaĔ norm zharmonizowanych,
 nowych rozwiązaĔ technicznych zraszania organów urabiających
kombajnów górniczych,
 bezpieczeĔstwa geotechnicznego w górnictwie odkrywkowym,
e)

w zakresie dziaáalnoĞci popularyzatorskiej i wydawniczej:



redagowanie i wydawanie miesiĊcznika „BezpieczeĔstwo Pracy i Ochrona
ĝrodowiska w Górnictwie



redagowanie internetowej strony Biuletynu Informacji Publicznej WUG
oraz strony www.wug.gov.pl,



redagowanie i wydawanie Dziennika UrzĊdowego WyĪszego UrzĊdu
Górniczego,



wydanie IV edycji broszury „Polskie górnictwo a Unia Europejska”.

P R EZ E S
WYĩSZEGO URZĉDU GÓRNICZEGO

mgr inĪ. Wojciech Bradecki
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ZAKàADY OBJĉTE NADZOREM I KONTROLĄ URZĉDÓW GÓRNICZYCH w 2004 roku

Podziemne zakáady górnicze :

54

Zatrudnienie
[stan na
31.12.2004]
142 727










39
4
3
2
1
2
2
1

127 288
732
11 487
1 950
980
61
208
21

99 500,00
31 800,00
4 800,00
1 088,00
70,00
179,00
-

Prowadzące roboty podziemne
z zastosowaniem techniki górniczej

10*

1 940

-

Odkrywkowe zakáady górnicze :

104

18 217

 wĊgla brunatnego
 surowców
skalnych, ilastych,
piasków formierskich i szklarskich
 siarki ( w likwidacji )

11

14 708

60 000,00

92
1

3 093
416

50 000,00
-

Otworowe zakáady górnicze :

59

5 075







3**
1
4***
3***
45

3 946
6
406
460
210

900,00 + 5300mln.m3
3,764mln.m3
2 850,00
821,00
1 900,00 m3

2

12

-

1

35

-

304

4 626

531

172 585

Lp.
1

2
3

4

Rodzaj zakáadu

wĊgla kamiennego
wĊgla kamiennego w likwidacji
rud miedzi
rud cynku i oáowiu
soli
glin ceramicznych
gipsu i anhydrytu
magnezytu

ropy i gazu
gazu
soli
siarki
wód
leczniczych,
termalnych
i solanek
 metanu z pokáadów wĊgla
 bezzbiornikowego
magazynowania substancji w
górotworze
5
Zakáady
wykonujące
prace
geologiczne
Razem kopaliny podstawowe

Liczba

Wydobycie
[tys. ton]

*) w tym CZOK w skáad którego wchodzi 5 ruchów skáadających siĊ z 15 rejonów.
**) w tym 78 kopalĔ i 5 podziemnych magazynów gazu
***) w tym 2 zakáady w likwidacji
3 601
11 623
okoáo 110 mln. ton
Zakáady górnicze kopalin pospolitych
RAZEM
4 132
184 208
Firmy usáugowe, wykonujące prace
Dla
zakáadów
objĊtych
nadzorem 1 121
urzĊdów górniczych, w tym ZOK

23 598

129 mln.m3 metanu

*

3
0
21
20
18
11

0
0
2
3
2
0

2
2
4
4
4
3

1135
1088
1137
1324
1524
*

35,7
36,3
36,5
40,9
42,1
39,4

39,4

37,2

37,4

41,8

42,3

39,2

110,4

102,5

102,6

102,1

102,6

99,5

2000

2001

2002

2003

2004

brak danych

1999

17
2
5

663

36,2

41,9

115,9

1998

6
0
2

547

37,7

46,2

137,1

1997

21
3

2

564

32,5

44,2

136,2

1996

39

33,6

45,4

135,3

7

465

[%]

[mln ton]
7

1995

Wypadki wskutek tąpniĊü

ogóáem

Liczba wstrząsów
wysokoenergeLiczba tąpniĊü
tycznych
(wg GIG)
Ğmiertelne

Wydobycie
[mln ton]

Rok

Wydobycie z pokáadów
zagroĪonych tąpaniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZĄSÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, TĄPNIĉû I WYPADKÓW
W KOPALNIACH WĉGLA KAMIENNEGO

14
4
3
15
28
15

2
2
0
3
5
1

3
4
5
8
9
8

414
514
729
694
570
623

100
100
100
100
100
100

27,0

28,0

30,9

29,7

30,0

31,8

27,0

28,0

30,9

29,7

30,0

31,8

2000

2001

2002

2003

2004

1999

9
3
2

443

100

26,8

26,8

1998

0
0
0

567

100

24,0

24,0

1997

12
3

4

644

100

27,4

27,4

1996

13

100

26,5

26,5

2

389

[%]

[mln ton]
4

1995

Wypadki wskutek tąpniĊü

ogóáem

Liczba wstrząsów
wysokoenergeLiczba tąpniĊü
tycznych
(wg GIG)
Ğmiertelne

Wydobycie
[mln ton]

Rok

Wydobycie z pokáadów
zagroĪonych tąpaniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZĄSÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, TĄPNIĉû I WYPADKÓW
W KOPALNIACH RUD MIEDZI

ZESTAWIENIE
ZAWAàÓW, OBRYWANIA SIĉ SKAà ZE STROPU I OCIOSÓW
ORAZ POWSTAàYCH WSKUTEK TYCH ZDARZEē
WYPADKÓW ĝMIERTELNYCH
W KOPALNIACH WĉGLA KAMIENNEGO
Rok

Liczba
zawaáów

Liczba wypadków Ğmiertelnych spowodowanych :
zawaáami

opadem skaá
ze stropu

opadem skaá
z ociosów

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

-

-

3

2004

1

-

1

-

W KOPALNIACH RUD MIEDZI I W KOPALNIACH SOLI
Rok

Liczba
zawaáów

Wypadki Ğmiertelne spowodowane:
zawaáami

opadem skaá
ze stropu

opadem skaá
z ociosów

1996

-

-

2

1

1997

1

1

-

-

1998

3

6

-

1

1999

3

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

1

-

1

2

2003

-

-

3

-

2004

2

-

-

1

ZESTAWIENIE
LICZBY POĩARÓW, ICH PRZYCZYN I SPOWODOWANYCH NIMI
WYPADKÓW ĝMIERTELNYCH
W KOPALNIACH WĉGLA KAMIENNEGO

ROK

Stan zagroĪenia
poĪarowego
Liczba poĪarów
Liczba poĪarów
egzogenicznych
Liczba poĪarów
endogenicznych
Wypadki Ğmiertelne
z powodu poĪarów

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

9

6

7

6

3

1

7

5

9

2

2

2

3

1

0

3

1

7

4

5

3

2

1

4

4

-

-

-

-

1

-

4

3

4
5
0

ZESTAWIENIE
MIEJSC POWSTANIA POĩARÓW ENDOGENICZNYCH
W KOPALNIACH WĉGLA KAMIENNEGO

ROK
Rejon

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ĝciany z zawaáem
stropu

3

2

3

-

1

1

2

4

5

ĝciany z podsadzką
hydrauliczną

1

1

1

-

1

0

0

0

0

Wyrobiska
korytarzowe

3

1

1

3

-

0

2

1

0

RAZEM

7

4

5

3

2

1

4

4

5

Zestawienie wyrzutów gazów i skaá
Liczba

Rok

wyrzutów

Spodziewanych

Niespodziewanych

Liczba wypadków
Ğmiertelnych

1996

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

1998

4

4

-

-

1999

-

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

1

-

1

-

2003

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

ZESTAWIENIE WDARû WODY I WYPADKÓW NIMI SPOWODOWANYCH
W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM
Rok

Wdarcia wody

Wypadki ogóáem w

Wypadki Ğmiertelne

w kopalniach

kopalniach

w kopalniach

wĊglowych niewĊglowych

wĊglowych

niewĊglowych wĊglowych

niewĊglowych

1996

1

-

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

-

-

1998

-

-

-

-

-

-

1999

-

-

-

-

-

-

2000

1

1

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

-

2002

-

1

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

WYPADKOWOĝû W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
w 2004 roku
LICZBA WYPADKÓW
ĝMIERTELNYCH

CIĉĩKICH

OGÓàEM

Kopalnie wĊgla
kamiennego

10

15

2242

Kopalnie wĊgla
brunatnego

0

0

56

Kopalnie rud
miedzi

3

4

554

Kopalnie rud
cynku i oáowiu

0

0

33

Kopalnie soli

1

1

26

Kopalnie
odkrywkowe

0

0

21

Kopalnie
otworowe

0

0

6

Pozostaáe

0

0

34

RAZEM

14

20

2 972

(poza wĊgl. brun.)

WYPADKOWOĝû W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
w 2003 i 2004 roku

OGÓàEM

w tym
Kopalnie WĊgla
Kamiennego

2003

2004

2003

WYPADKI
ĝMIERTELNE

38

13

28

9

Firmy usáugowe

0

1

0

1

WYPADKI
CIĉĩKIE

39

16

30

13

Firmy usáugowe

7

4

4

2

WYPADKI
OGÓàEM

3277

2420

2242

ZGONY
NATURALNE

12

11

12

2972

13

2004

WYPADKOWOĝû W GÓRNICTWIE
KOPALIN POSPOLITYCH
w 2004 roku
Grupy zakáadów górniczych
wedáug kopaliny

LICZBA WYPADKÓW

ĝMIERTELNYCH

CIĉĩKICH

OGÓàEM

Kopalnie kruszyw
naturalnych powyĪej 2 ha

3

1

18

Kopalnie kamieni drog.
i bud. powyĪej 2 ha

0

0

13

Kopalnie surowców ilastych
powyĪej 2 ha

0

0

0

Kopalnie torfów
powyĪej 2 ha

0

0

0

Inne kopaliny pospolite
powyĪej 2 ha

0

0

2

Razem kopaliny
pospolite powyĪej 2 ha

3

1

33

Zakáady powyĪej 2 ha

WYPADKOWOĝû W GÓRNICTWIE
KOPALIN POSPOLITYCH
w 2004 roku
Grupy zakáadów górniczych
wedáug kopaliny

LICZBA WYPADKÓW

ĝMIERTELNYCH

CIĉĩKICH

Kopalnie kruszyw
naturalnych do 2 ha

0

0

1

Kopalnie kamieni drog.
i bud. do 2 ha

0

0

0

Kopalnie surowców
ilastych do 2 ha

0

0

0

Kopalnie torfów do 2 ha

0

0

0

Inne kopaliny pospolite
do 2 ha

0

0

0

Razem kopaliny
pospolite do 2 ha

0

0

1

3

1

34

Zakáady do 2 ha

RAZEM
KOPALINY
POSPOLITE

OGÓàEM

WSKAħNIKI WYPADKÓW ĝMIERTELNYCH
(zaáoga wáasna)
2002
2003
2004
Uwagi
Wypadki Ğmiertelne
na 1 milion ton

0,32

0,28

0,09

górnictwo wĊgla kamiennego
(podziemne)

Wypadki Ğmiertelne
na 1 milion ton

0,21

0,17

0,06

Wypadki Ğmiertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,15

0,13

0,04

górnictwo wĊgla kamiennego
+ brunatnego
(podziemne + odkrywki)
górnictwo wĊgla kamiennego

Wypadki Ğmiertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,27

0,44

0,16

górnictwo miedziowe

Wypadki Ğmiertelne
na 1000 zatrudnionych

0,24

0,21

0,07

górnictwo wĊgla kamiennego

Wypadki Ğmiertelne
na 1000 zatrudnionych

0,18

0,19

0,07

górnictwo ogóáem*

WSKAħNIKI WYPADKÓW OGÓàEM
(zaáoga wáasna)
Wypadki na 1 milion
roboczogodzin

9,56

9,88

9,68

górnictwo wĊgla kamiennego
(podziemne)

Wypadki na 1 milion
roboczogodzin

28,5

34,46

25,57

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

15,1

15,8

15,3

górnictwo wĊgla kamiennego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

44,3

54,92

41,44

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

2,78

4,2

3,8

górnictwo wĊgla brunatnego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

14,74

16,31

15,15

górnictwo ogóáem*

* ) z uwzglĊdnieniem pracowników firm usáugowych

WSKAħNIKI CZĉSTOĝCI WYPADKÓW
[KWK - KWB zaáoga wáasna]

ĝMIERTELNYCH na

OGÓàEM na

1 mln ton 1 mln rbczg. 1 mln rbczg. 1000 zatr.

Rok 2004 KWK

0,09

0,04

9,68

15,3

Rok 2003 KWK

0,28

0,13

9,88

15,8

rok 2004 [KWK+KWB]

0,06

0,04

8,82

14,0

rok 2003 [KWK+KWB]

0,17

0,12

9,07

14,56

6
99

7

2002

2003

2
97

2001

2

3

27

3

11

3

28

9

0

8
86
3

5

33

6

7

76

8

9

96

9

11

37
2

13

30

9

17
1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2004

Rys.1. Liczba wypadków ogóáem w górnictwie kopalin podstawowych
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Rys. 2. Liczba wypadków Ğmiertelnych w górnictwie kopalin podstawowych

208

83
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20

13
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Rys. 3. Liczba wypadków ciĊĪkich w górnictwie kopalin podstawowych
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2000

76
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43

2001

34
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Rys. 4. Liczba wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich w górnictwie kopalin podstawowych
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Firmy obce

Rys. 5. Liczba wypadków ogóáem w kopalniach wĊgla kamiennego
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Rys. 6. Liczba wypadków Ğmiertelnych w kopalniach wĊgla kamiennego
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Rys. 7. Liczba wypadków ciĊĪkich w kopalniach wĊgla kamiennego
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Rys. 8. Liczba wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich w kopalniach wĊgla kamiennego
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Rys. 9. WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
( KWK zaáoga wáasna )
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Rys. 10. WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1 mln ton wydobytego wĊgla
( wĊgiel kamienny + wĊgiel brunatny )
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Rys. 11. WskaĨnik czĊstoĞci wypadków Ğmiertelnych na 1000 zatrudnionych
( KWK zaáoga wáasna )
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Rys. 12. WskaĨnik czĊstoĞci wypadków ogóáem na 1000 zatrudnionych
( KWK zaáoga wáasna )
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Rys. 13. WskaĨnik czĊstoĞci wypadków ogóáem na 100 tys. przepracowanych
roboczodniówek ( KWK zaáoga wáasna )
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Rys. 14. IloĞü firm wykonujących powierzone czynnoĞci w ruchu zakáadów górniczych
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Rys. 15. Zatrudnienie w firmach wykonujących powierzone czynnoĞci w ruchu
zakáadów górniczych
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Rys. 16. IloĞü wypadków ogóáem w firmach
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Rys. 17. IloĞü wypadków Ğmiertelnych i ciĊĪkich, którym ulegli pracownicy firm
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Rys. 18. Wypadki Ğmiertelne w likwidowanych kopalniach wĊgla kamiennego
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Rys. 19. Wypadki ciĊĪkie w likwidowanych kopalniach wĊgla kamiennego

WYPADKOWOĝû W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
LICZBA WYPADKÓW ĝMIERTELNYCH W DNI WOLNE OD PRACY
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
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2
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2
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1
0

LICZBA WYPADKÓW CIĉĩKICH W DNI WOLNE OD PRACY
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Rys. 20. Liczba poszkodowanych w wypadkach Ğmiertelnych zaistniaáych
w górnictwie w 2004 roku w przedziaáach wiekowych
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Rys. 21. Liczba poszkodowanych w wypadkach Ğmiertelnych zaistniaáych
w górnictwie w 2004 roku wedáug staĪu pracy
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Rys. 22. Liczba poszkodowanych w wypadkach ciĊĪkich zaistniaáych w górnictwie
w 2004 roku w przedziaáach wiekowych
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Rys. 23. Liczba poszkodowanych w wypadkach ciĊĪkich zaistniaáych w górnictwie w
2004 roku wedáug staĪu pracy
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