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1. ORGANY NADZORU GÓRNICZEGO

Wy"szy Urz%d Górniczy, okr'gowe urz'dy górnicze i

Urz%d Górniczy do Bada(

Kontrolnych Urz%dze( Energomechanicznych realizuj% zadania organów nadzoru
górniczego okre#lone przepisami prawa geologicznego i górniczego oraz przepisami
szczególnymi. Sprawuj% nadzór i kontrol' nad ruchem zak&adów górniczych
wydobywaj%cych kopaliny podstawowe i pospolite, w szczególno#ci w zakresie:
!" bezpiecze(stwa i higieny pracy oraz bezpiecze(stwa po"arowego,
!" ratownictwa górniczego,
!" gospodarki z&o"ami kopalin w procesie ich wydobywania,
!" ochrony #rodowiska, w tym zapobiegania szkodom,
-

budowy

i

likwidacji

zak&adu

górniczego,

w

tym

rekultywacji

gruntów

i zagospodarowania terenów po dzia&alno#ci górniczej.

Prezes Wy"szego Urz'du Górniczego jest centralnym organem administracji
rz%dowej nadzorowanym przez ministra w&a#ciwego do spraw administracji
publicznej.

Prezes Wy"szego Urz'du Górniczego w szczególno#ci:
#" jest organem w&a#ciwym w sprawach indywidualnych, rozpatrywanych w drodze
post'powania administracyjnego w zakresie wynikaj%cym z przepisów ustawy,
#" pe&ni funkcj' organu wy"szego stopnia, w rozumieniu Kodeksu post'powania
administracyjnego, w stosunku do dyrektorów okr'gowych urz'dów górniczych i
specjalistycznych

urz'dów

górniczych,

oraz

sprawuje

nadzór

nad

ich

dzia&alno#ci%,
#" powo&uje specjalne komisje do kompleksowego opiniowania stanu rozpoznawania
i zwalczania zagro"e( naturalnych i technicznych w zak&adach górniczych oraz
zagro"e( bezpiecze(stwa powszechnego, zwi%zanego z ruchem zak&adu
górniczego,
#" gromadzi i archiwizuje dokumentacj' mierniczo-geologiczn% zlikwidowanych
zak&adów górniczych oraz udost'pnia t' dokumentacj' na zasadach i w sposób
okre#lony w odr'bnych przepisach.
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Szczegó&owe zadania organów nadzoru górniczego okre#la Prawo geologiczne i
górnicze - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku znowelizowana 27 lipca 2001r. (Dz.U. Nr
27, poz. 96 z pózn. zm.)

Organy nadzoru górniczego w drodze decyzji administracyjnej mi'dzy innymi:
1) wydaj% zezwolenia na oddanie do ruchu w zak&adzie górniczym obiektów,
maszyn i urz%dze( okre#lonych w przepisach wydanych na podstawie Ustawy,
2) wydaj% zezwolenia na przechowywanie i u"ywanie sprz'tu strza&owego w
zak&adach górniczych,
3) wydaj%

pozwolenia

na

nabywanie,

przechowywanie

u"ywanie

#rodków

strza&owych w zak&adach górniczych,
4) zatwierdzaj% plany ruchu zak&adów górniczych,
5) rozliczaj% z&o"a (pok&ady) lub ich cz'#ci do poszczególnych stopni (kategorii klas)
zagro"e( naturalnych,
6) Prezes WUG dopuszcza do stosowania w zak&adach górniczych maszyny i nowe
urz%dzenia oraz #rodki strza&owe i sprz't strza&owy,
Ponadto organy nadzoru górniczego stwierdzaj% kwalifikacje osób kierownictwa i
dozoru ruchu zak&adów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego
oraz pracowników na stanowiska w ruchu zak&adu górniczego, które wymagaj%
szczególnych kwalifikacji.
1.1. Zakres nadzoru i kontroli

Wed&ug stanu na 31.12.2002r. nadzorem i kontrol% urz'dów górniczych obj'te by&y
443 zak&ady górnicze wydobywaj%ce kopaliny podstawowe w tym:
#" 73 podziemne zak&ady górnicze, obejmuj%ce mi'dzy innymi:
-

42 kopalnie w'gla kamiennego,

-

9 kopal( w'gla kamiennego w likwidacji,

-

3 kopalnie rud miedzi, oraz

-

11 zak&adów

wykonuj%cych roboty podziemne z zastosowaniem techniki

górniczej.
#"

96 odkrywkowych zak&adów górniczych, w tym mi'dzy innymi 11 w'gla
brunatnego,

#"

48 otworowych zak&adów górniczych, obejmuj%cych mi'dzy innymi:
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-

91 kopal( ropy i gazu,
6 podziemnych magazynów gazu,
36 wód leczniczych, termalnych i solanek.

#" 225 zak&adów wykonuj%cych prace geologiczne,
#" 1 zak&ad prowadz%cy bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze
We wszystkich nadzorowanych zak&adach górniczych i podmiotach gospodarczych
zatrudnionych by&o 221 314 pracowników, z czego 135 850 pracowników w czynnych
kopalniach w'gla kamiennego i 249 pracowników w likwidowanych kopalniach w'gla
kamiennego.
Ponadto nadzorowano 1 057 podmiotów wykonuj%cych w zakresie swej dzia&alno#ci
zawodowej powierzone im czynno#ci w ruchu zak&adów górniczych zatrudniaj%cych
23 111 pracowników oraz 3 122 zak&ady górnicze kopalin pospolitych zatrudniaj%ce
10 515 pracowników.
Statutowe zadania nadzoru górniczego w 2002 roku realizowane by&y przez 13
okr'gowych urz'dów górniczych i specjalistyczny Urz%d Górniczy do Bada(
Kontrolnych Urz%dze( Energomechanicznych

a w zwi%zku z rozporz%dzeniami

Ministra Spraw Wewn'trznych i Administracji:
-

z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia siedzib i w&a#ciwo#ci miejscowej
okr'gowych urz'dów górniczych oraz zniesienia Okr'gowego Urz'du Górniczego
w Wa&brzychu (Dz.U. Nr 96, poz. 863),

-

z dnia 3 pa)dziernika 2002r. w sprawie zniesienia Okr'gowego Urz'du
Górniczego w Bytomiu (Dz.U. Nr 172, poz. 1410)

od 15 pa)dziernika 2002r. przez 11 okr'gowych urz'dów górniczych i UGBKUE w
których zatrudnionych by&o 365 pracowników inspekcyjno  technicznych, wed&ug
stanu na 31.12.2002r.
W 2002 roku pracownicy urz'dów górniczych przeprowadzili ogó&em 11.616
inspekcji

oraz

3.847

bada(

kontrolnych

urz%dze(

wyci%gowych

,

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, obudów szybów i szybików oraz
obiektów budowlanych co stanowi&o 31.645 dni inspekcyjnych, w wyniku których
wstrzymano w 2.633 przypadkach ruch urz%dze( i prowadzenie robót górniczych
wykonywanych w warunkach niebezpiecznych i stanowi%cych zagro"enie dla
zatrudnionej za&ogi.
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Dyrektorzy okr'gowych urz'dów górniczych ustalaj%c przyczyny i okoliczno#ci
zaistnia&ych wypadków i zagro"e( (art. 114 P.gig) skierowali do s%dów rejonowych 
wydzia&ów grodzkich 402 wnioski o ukaranie sprawców naruszaj%cych przepisy,
wydali 73 decyzje zakazuj%ce na czas nie przekraczaj%cy dwóch lat powierzania
okre#lonych czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobom kierownictwa i dozoru
ruchu, mierniczym górniczym i geologom górniczym, naruszaj%cym dyscyplin' i
porz%dek pracy, a zw&aszcza obowi%zki okre#lone ustaw% i wydanymi na jej
podstawie przepisami.
Ponadto w 2002 roku dyrektorzy okr'gowych urz'dów górniczych wyst%pili z 1898
wnioskami

do

przedsi'biorców

o

zastosowanie

#rodków

oddzia&ywania

wychowawczego przewidzianych w Kodeksie wykrocze(.

Liczbow% charakterystyk' zatrudnienia i wydobycia w nadzorowanych zak&adach
górniczych przedstawiono w poni"szej tabeli.

Patrz za&%cznik nr 1.
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2. KSZTA!TOWANIE SI" PODSTAWOWYCH ZAGRO#E$ I ICH SKUTKI
W ZAK!ADACH GÓRNICZYCH

Polskie

górnictwo

podziemne

geologiczno-górniczych

oraz

charakteryzuje

wyst'powanie

istnienie

praktycznie

trudnych

warunków

wszystkich

zagro"e(

naturalnych znanych w górnictwie #wiatowym, a w szczególno#ci tych, których
przejawy lub zaistnienie zawieraj% cechy katastrofogenne.
Do podstawowych zagro"e( w górnictwie podziemnym nale"y zaliczy$ zagro"enia
takie, jak:
#" t%paniami,
#" po"arowe,
#" zawa&ami,
#" metanowe,
#" wybuchem py&u w'glowego,
#" wyrzutami gazów i ska&,
#" wodne,
#" klimatyczne.
W wielu przypadkach w górnictwie podziemnym wyst'puje koincydencja tych
zagro"e(.
W mniejszym stopniu uwidaczniaj% si' przejawy zagro"enia radiacyjnego.

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

wodne,

-

osuwiskowe i obrywaniem si' ska&,

-

wstrz%sami sejsmicznymi.

W górnictwie otworowym podstawowe zagro"enia stanowi% erupcje gazów, p&ynów
z&o"owych, siarkowodoru, zagro"enie zapadliskami oraz po"arowe.
Ponadto istotny wp&yw na stan bezpiecze(stwa w zak&adach górniczych maj%
zagro"enia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia, wynikaj%ce z
zastosowanej technologii pozyskiwania kopalin takie jak: zapylenie, ha&as i wibracja
oraz zagro"enia techniczne.
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2.1. ZAGRO#ENIA NATURALNE
2.1.1. Górnictwo podziemne
Zagro'enie t(paniami
Zagro"enie t%paniami  to mo"liwo#$ wyst%pienia t%pni'cia - zjawiska dynamicznego
spowodowanego wstrz%sem górotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek
ulega gwa&townemu zniszczeniu lub uszkodzeniu, w nast'pstwie czego nast'puje
ca&kowita albo cz'#ciowa utrata jego funkcjonalno#ci lub bezpiecze(stwa jego
u"ytkowania.
W 2002 roku w podziemnych zak)adach górniczych zaistnia)y nast*puj(ce
t(pni*cia wyniku których dosz)o do wypadków:
w kopalniach w*gla kamiennego:
-

KWK "So#nica" w chodniku zaistnia& wstrz%s o energii E= 2 x 10

5

J , t%pni'cie i

7

J, t%pni'cie i

wypadek zbiorowy - dwa lekkie,
-

KWK "!l%sk" w #cianie wyst%pi& wstrz%s o energii E= 3 x10
wypadek lekki, któremu uleg& górnik kombajnista,

-

KWK "Weso&a" w rejonie #ciany zaistnia& wstrz%s o energii E= 3x10 6 J, t%pni'cie
i wypadek zbiorowy - dwa #miertelne , dziewi'$ lekkich,

-

KWK " Bielszowice" w rejonie #ciany zaistnia& wstrz%s o energii E= 5x 10

5

J,

t%pniecie i wypadek zbiorowy - jeden #miertelny, pi'$ lekkich,
oraz w kopalniach rud miedzi:
-

KGHM ZG "Polkowice - Sieroszowice " w czasie wiercenia otworów strza&owych
w przodku wyst%pi& wstrz%s o energii E= 3,4 x 10

7

J, t%pni'cie i jeden wypadek

#miertelny,
-

KGHM ZG " Rudna" w czasie &adowania otworów strza&owych w przodku komory
zaistnia& wstrz%s o energii E=9x104J , t%pni'cie i wypadek zbiorowy - jeden
#miertelny oraz dwa lekkie.

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz%s o energii E = 4,5 x
10 8 J, t%pni'cie i wypadek zbiorowy - dwa lekkie,
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-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz%s o energii E = 1,3 x
10 8 J, t%pni'cie i wypadek zbiorowy - dwa lekkie,

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz%s o energii E = 1,5 x
10 9 J, t%pni'cie i wypadek zbiorowy - cztery lekkie,

-

KGHM ZG " Rudna" w polu eksploatacyjnym zaistnia& wstrz%s o energii E = 1,3 x
10 7 J, t%pni'cie i wypadek zbiorowy - jeden #miertelny i dwa lekkie.

Ponadto w ramach dzia&a( profilaktycznych w kopalniach rud miedzi w 2002 roku
sprowokowano

wyst%pienie

dwóch

t%pni'$

oraz

281

wstrz%sów

wysokoenergetycznych o energii E * 105J stanowi%cych 40% wszystkich wstrz%sów
wysokoenergetycznych. Wstrz%sy te, gdyby nie by&y sprowokowane, mog&y
spowodowa$ zdarzenia katastrofogenne.

W 2001 roku w podziemnych zak&adach górniczych zaistnia&o sze#$ t%pni'$ .
Cztery t%pni'cia wyst%pi&y w kopalniach w'gla kamiennego, w wyniku których
zaistnia&y dwa wypadki #miertelne i jeden ci'"ki.
Dwa t%pni'cia wyst%pi&y w kopalniach rud miedzi, w wyniku których zaistnia&y trzy
wypadki lekkie.
Zagro'enie po'arowe i metanowe
Zagro"enie po"arowe ze wzgl'du na rozprzestrzeniaj%ce si' w czasie po"aru gazy i
dymy mo"e stwarza$ niebezpiecze(stwo dla du"ej liczby pracowników. W kopalniach
w'gla kamiennego najcz'#ciej wyst'powa&y po"ary endogeniczne, b'd%ce efektem
samozapalenia si' w'gla (rejony stref uskokowych, warstwa w'gla pozostawiona w
stropie, pok&ady pozabilansowe, itp.) .
Zagro"enie metanowe zwi%zane jest przede wszystkim z obecno#ci% metanu w
górotworze i jego uwalnianiem si' w wyniku prowadzonej dzia&alno#ci górniczej.
Zagro"enie

to

wzrasta

wraz

z

g&'boko#ci%

prowadzenia

eksploatacji,

metanono#no#ci% oraz malej%c% przepuszczalno#ci% ska&.
W polskim górnictwie na ogóln% liczb' 42 zak&adów górniczych wydobywaj%cych
w'giel kamienny w 29 zak&adach stwierdzono i rejestrowano wydzielanie metanu, a
wydobycie z pok&adów metanowych stanowi ok. 69% ogólnego wydobycia.
Najwi'ksza metanowo#$ bezwzgl'dna wyst'powa&a w kopalni Pniówek 219,5 m3/min i KWK Brzeszcze - 211,9 m3 /min.
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W 2002 roku w kopalniach w*gla kamiennego zaistnia)o osiem po'arów w:
-

ZG "Bytom III" wyst%pi&o samozapalenie w'gla w stropie dr%"onej pochylni,

-

KWK "Piast" wyst%pi& po"ar endogeniczny w wyniku którego trzech pracowników
uleg&o lekkim zatruciom tlenkiem w'gla,

-

ZG "Brzeziny" w chodniku pod#cianowym, w rejonie przeci'cia z likwidowanym
przekopem wyst%pi& po"ar endogeniczny,

-

KWK "So#nica" wyst%pi&o samozapalenie w'gla w pozostawionym p&ocie
w'glowym pomi'dzy przecink% #ciany a zrobami #ciany s%siedniej,

-

KWK "Krupi(ski" wyst%pi& po"ar na powierzchni w wyniku zapalenia si' suchego
flotokoncentratu w b'bnie suszarki.

W trzech kopalniach w*gla kamiennego przyczyn( po'aru by)o zapalenie
metanu :
-

w KWK "Rydu&towy" wyst%pi&o zapalenie metanu (wypadek zbiorowy - 3 wypadki
#miertelne, 5 ci'"kich i 2 lekkie),

-

w KWK "Pniówek" w wyniku urabiania kombajnem w strefie uskokowej #ciany
wyst%pi&o zapalenie metanu ( wypadek zbiorowy  1 wypadek #miertelny, 7
ci'"kich i 6 lekkich).

-

w KWK "Budryk" wyst%pi&o zapalenie metanu w zrobach #ciany i po"ar
egzogeniczny.

Poprzednio zapalenie metanu, które spowodowa&o po"ar egzogeniczny mia&o
miejsce w 2000 roku w KWK "Katowice - Kleofas". W wyniku tego zdarzenia dwóch
pracowników uleg&o wypadkom lekkim.

W 2001 roku zaistnia&y dwa po"ary w kopalniach w'gla kamiennego oraz dwa po"ary
w kopalni rud miedzi ZG Rudna . W zwi%zku z tymi po"arami nie by&o wypadków.
Zagro'enie zawa)ami
Przez zawa& w wyrobisku rozumie si' niezamierzone, grawitacyjne przemieszczenie
si' do wyrobiska mas skalnych lub kopaliny ze stropu, albo ociosu w stopniu
powoduj%cym niemo"no#$ przywrócenia
krótszym ni" osiem godzin.

pierwotnej funkcji wyrobiska w czasie
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W 2002 roku wyst(pi)y dwa zawa)y w kopalniach w*gla kamiennego w:
-

KWK "Marcel" w czasie przebudowy urz%dze( odstawy, w dowierzchni #cianowej
wykonanej w obudowie &ukowej o szeroko#ci 5m, poszerzanej o ok.3,2m, wyst%pi&
zawa& ska& stropowych na d&ugo#ci 16m, który spowodowa& jeden wypadek
#miertelny,

-

KWK "So#nica" podczas poszerzania przecinki #ciany za pomoc% kombajnu
chodnikowego wyst%pi& zawa& ska& stropowych na d&ugo#ci 15m, szeroko#ci oko&o
5m i wysoko#ci 4m, który spowodowa& jeden wypadek ci'"ki i jeden lekki.

W kopalni rud miedzi ZG "Polkowice - Sieroszowice" wyst(pi) jeden zawa) ska)
stropowych, który spowodowa& wypadek lekki. W czasie mechanicznej obrywki
stropu w komorze nast%pi&o odspojenie warstwy przystropowej, która zasypa&a dach
kabiny oraz zablokowa&a wyj#cie, co spowodowa&o uwi'zienie w kabinie operatora
wozu.

W 2001 roku zaistnia& jeden zawa& w przekopie KWK " Krupi(ski" ( bez wypadku) .
Zagro'enie wybuchem py)u w*glowego
Zagro"enie to wyst'puje we wszystkich kopalniach w'gla kamiennego, mo"e
powodowa$ zdarzenia wybitnie katastrofogenne. Wzrost mechanizacji urabiania i
&adowania urobku, koncentracja wydobycia przy równocze#nie intensywnym
przewietrzaniu, koniecznym do zwalczania zagro"enia metanowego i utrzymania
odpowiednich warunków klimatycznych, niew&a#ciwe wykonywanie robót strza&owych
powoduje wzrost potencjalnego zagro"enia wybuchu py&u w'glowego. W razie
nieprzestrzegania rygorów dotycz%cych zwalczania tego zagro"enia, z chwil%
pojawienia si' inicja&u mo"e nast%pi$ wybuch py&u w'glowego.
W 2002 roku w kopalniach w*gla kamiennego wyst(pi)y dwa wybuchy py)u
w*glowego w:
-

KWK "Jas- Mos" wyst%pi& wybuch py&u w'glowego podczas nieprawid&owego
wykonywania robót strza&owych ( wypadek zbiorowy - 10 wypadków #miertelnych,
jeden ci'"ki i jeden lekki),

-

KWK "Rydu&towy" wyst%pi& wybuch py&u w'glowego spowodowany wyp&ywem i
zapaleniem metanu (wypadek zbiorowy uj'ty w zagro"eniu po"arowym),

11

Poprzedni wybuch py&u w'glowego mia& miejsce w 1987 roku w KWK "Mys&owice'", w
wyniku którego wypadkom #miertelnym uleg&o 18 pracowników.
Zagro'enie wyrzutami gazów i ska)
Zagro"enie wyrzutami gazów i ska& - to naturalna sk&onno#$ do wyst'powania
zjawisk gazogeodynamicznych w postaci wyrzutu gazów i ska& lub nag&ego wyp&ywu
gazów z górotworu do wyrobiska.
W 2002 roku w KWK " Pniówek '" wyst(pi) wyrzut metanu i ska) do dr%"onego
wyrobiska korytarzowego po robotach strza&owych urabiaj%cych. W wyniku tego
zdarzenia nie dosz&o do wypadku. Za&oga z zagro"onego rejonu zosta&a wycofana
przy u"yciu ucieczkowych aparatów izoluj%cych SR 100 A.

Ostatnie wyrzuty gazów i ska&, wyniku których wypadkom uleg&o 15 pracowników, w
tym czterech wypadkom #miertelnym mia&y miejsce w 1994 roku w KWK "Thorez".
Zagro'enie wodne
Zagro"enie wodne  to mo"liwo#$ wdarcia lub niekontrolowanego dop&ywu wody,
solanki, &ugów albo wody z lu)nym materia&em do wyrobisk, stwarzaj%ca
niebezpiecze(stwo dla ruchu zak&adu górniczego lub jego pracowników.

W 2002 roku nie odnotowano zdarze( zwi%zanych z tym zagro"eniem.

Poprzednio wdarcie wody wyst%pi&o w 2000 roku dwukrotnie do wyrobisk KWK
Janina oraz do podziemnej Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy L%d w Niwnicach
bez wypadku.
2.1.2. Górnictwo odkrywkowe
Zagro'enie wodne
Zagro"enie wodne stanowi istotny problem w kopalniach w'gla brunatnego, w
zwi%zku

z

warunkami

hydrogeologicznymi

wyst'puj%cymi

w

z&o"u

oraz

z

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

W 2001 roku odnotowano jedno zdarzenie zwi%zane z zagro"eniem wodnym. W
Kopalni Józefka KOSD w Kielcach w wyniku intensywnych opadów deszczu zosta&
zalany II poziom eksploatacyjny. Zdarzenie to nie stworzy&o zagro"enia dla ludzi,
koparka pracuj%ca na tym poziomie zosta&a wycofana poza rejon zagro"enia.
Zagro'enie osuwiskowe i obrywaniem si* ska)
Zagro"enie osuwiskowe wyst'puje g&ównie w kopalniach w'gla brunatnego,
mniejszym za# stopniu dotyczy

w

kopal( eksploatuj%cych kruszywa naturalne i i&y

ceramiczne. W kopalniach surowców skalnych powoduj% je zjawiska krasowe.
Obrywanie si' ska& ze #cian eksploatacyjnych nale"y do typowych zagro"e(
wyst'puj%cych w odkrywkowych kopalniach surowców skalnych. Zagro"enie to
zwi%zane jest z powstawaniem nawisów skalnych, sp'ka( i szczelin wskutek
stosowania do urabiania z&o"a techniki strzelniczej, a tak"e z budow% geologiczn% 
zaleganiem z&o"a, tektonik%, zjawiskami krasowymi oraz przyj'tymi kierunkami
eksploatacji.
W 2002 roku wyst(pi)y cztery osuwiska, które mia&y wp&yw na prowadzenie ruchu
w tych zak&adach górniczych: w KWB Konin o/Jó)win i o/Kazimierz oraz dwa w
KWB Adamów o/Ko)min. Z powodu oberwania si' ska& zaistnia& jeden wypadek
lekki w KWB Be&chatów

W 2001 roku nie odnotowano zdarze( zwi%zanych z omawianymi zagro"eniami.
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Zagro'enie wstrz(sami sejsmicznymi
Zagro"enie to wyst'puje tylko w Kopalni W'gla Brunatnego Be&chatów, zwi%zane
jest z budowa geologiczn% z&o"a, systematycznym odwadnianiem górotworu oraz
wybieraniem i zwa&owaniem du"ych mas skalnych.
W 2002 roku w KWB Be)chatów mia)y miejsce trzy wstrz(sy sejsmiczne o
energii powy"ej 108 J, tj:
-

o energii 7,34x108 J i magnitudzie M = 3,72. Epicentrum wstrz%su zlokalizowane
by&o w odleg&o#ci ok. 5 m od górnej kraw'dzi skarpy pó&nocnej poziomu VII,

-

o energii 3,32x108 J i magnitudzie M = 3,54. Epicentrum wstrz%su zlokalizowane
by&o w odleg&o#ci 145 m od trasy czynnego przeno#nika w kierunku wschodnim,

-

o energii 1,07 x108 J i magnitudzie M = 3,28. Epiccentrum wstrz%su znajdowa&o
si' w odleg&o#ci ok. 10 m na wschód od 107 cz&onu czynnego przeno#nika na IIIcim poziomie nadk&adowym po zachodniej stronie uskoku Folwark.

W 2001 roku najsilniejszy wstrz%s sejsmiczny w tej kopalni wyst%pi& na poziomie III
nadk&adowym. Energia wstrz%su wynosi&a E =7,92x108 J, magnituda 3,74. Wstrz%s
ten, jak równie" inne s&absze wstrz%sy nie mia&y wp&ywu na ruch zak&adu górniczego
oraz nie stworzy&y zagro"enia dla za&ogi.
Zagro'enie po'arowe
W 2002 roku

wyst(pi) jeden po'ar - koparki w Zak)adzie Górniczym

Cementowni "Nowiny" wydobywaj%cym kopalin' pospolit%.
W wyniku po"aru nie by&o wypadku przy pracy.

W 2001 roku w KWB Adamów wyst%pi&o zapalenie ta#my przeno#nika ta#mowego
w wyniku którego spaleniu uleg&o ok. 20 m ta#my.
2.1.3. Górnictwo otworowe
Zagro'enie erupcyjne
Zagro"enie

to

wyst'puje

szczególnie

w

czasie

prowadzenia

wierce(

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

zagro"enie

to

mo"e

wyst%pi$

w

przypadku

uszkodzenia

napowierzchniowego uzbrojenia odwiertu.
Dzi'ki wprowadzeniu nowoczesnych urz%dze( wiertniczych, aparatury kontrolnopomiarowej, wysokoci#nieniowych g&owic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych
zagro"enie

to,

w

aspekcie

technicznym,

jest

w

coraz

wi'kszym

stopniu

monitorowane.
W 2002 roku w Podziemnym Magazynie Gazu Wierzchowice

Oddzia)u

ZZGNiG w Zielonej Górze wyst(pi)a erupcja i samozap&on gazu ziemnego, co
doprowadzi&o do zniszczenia urz%dzenia zainstalowanego na tym otworze i
spowodowa&o po"ar.

W 2001r. zaistnia&a erupcja otwarta w wierconym otworze gazowym "+o&ynia-73" na
obszarze górniczym Kopalni Gazu Ziemnego +o&ynia nale"%cej do Oddzia&u
Sanocki Zak&ad Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. W 2000r. zaistnia&a erupcja
otwarta w eksploatowanym odwiercie ropno-gazowym Brzezówka-11.
Zagro'enie siarkowodorowe
Zagro"enie siarkowodorowe jest zagro"eniem naturalnym wyst'puj%cym przy
wierceniach poszukiwawczych za rop% naftow% i gazem ziemnym, szczególnie
podczas przewiercania poziomów perspektywnych permu - dolomitu g&ównego i
czerwonego sp%gowca w rejonach zachodniej i pó&nocno-zachodniej cz'#ci kraju.
Wyst'puje tak"e przy otworowej eksploatacji ropy i gazu, zarówno w fazie w&a#ciwej
eksploatacji jak te" w fazie magazynowania i transportu kopaliny. Stanowi jedno z
najpowa"niejszych zagro"e( w przemy#le naftowym, a przede wszystkim w
wiertnictwie. Zwi%zane jest z wysoce szkodliwym oddzia&ywaniem toksycznym, na
organizmy "ywe oraz korozyjnym, na elementy urz%dze( wiertniczych.
W otworowych kopalniach siarki zagro"enie to wyst'puje g&ównie w obr'bie sterowni
eksploatacyjnych na polu górniczym, gdzie istnieje mo"liwo#$ emisji siarkowodoru
z otwartych zbiorników siarki p&ynnej. Dla minimalizacji tego zagro"enia stosuje si'
na

sterowniach

eksploatacyjnych

aparatur'

do

chemisorbcji

siarkowodoru

wydzielaj%cego si' z p&ynnej siarki.
W roku 2002 nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze( zwi%zanych z
tym zagro"eniem.

15

Zagro'enie zapadliskami
Zagro"enie to wyst'puje g&ównie podczas wydobywania soli otworami wiertniczymi
metod% &ugowania, w szczególno#ci przy eksploatacji z&ó" typu pok&adowego.
W 2002 roku zagro"enie to nie wyst'powa&o.
W 2001 roku zanotowano wyst%pienie zapadliska w polu otworowym likwidowanej
Kopalni Soli ",'"kowice". Przyczyn% powstania zapadliska by&o przerwanie ci%g&o#ci
pó&ki stropowej nad komorami w rejonie o du"ej sk&onno#ci zapadliskowej.
Zagro'enie po'arowe
Wyst'puje zw&aszcza w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego w

miejscach

gromadzenia i magazynowania produktów &atwopalnych, podczas wykonywania
pomiarów, prac spawalniczych oraz w czasie wy&adowa( atmosferycznych.
W 2002 roku w ZZGNiG w Zielonej Górze na wiertni Buszewo-9 wyst(pi) po'ar
w wyniku rozszczelnienia ruroci%gu gazu opa&owego.

W 2001 roku odnotowano jedno zapalenie gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego
,%kta nale"%cej do Oddzia&u Sanocki ZGNiG w Sanoku.
Zagro'enie wybuchem
Wyst'puje w miejscach, gdzie w procesie technologicznym mog% nast%pi$
nagromadzenia gazów o st'"eniu wybuchowym. Do miejsc takich nale"y mi'dzy
innym zaliczy$ podbudow' i wie"' wiertnicz%, zbiorniki magazynowe ropy naftowej,
gazoliniarnie i t&ocznie ropy i gazu oraz rejon g&owic eksploatacyjnych na odwiertach
ropnych i gazowych. Zagro"enie wyst'puje szczególnie podczas prac zwi%zanych
z wywo&ywaniem przyp&ywu p&ynu z&o"owego oraz w czasie obróbki odwiertu.
W roku 2002 nie zanotowano wypadków ani niebezpiecznych zdarze( zwi%zanych z
tym zagro"eniem.

Na szczególn% uwag' w 2002 roku zas&uguj% omówione poni"ej

zdarzenia

zaistnia&e:
W dniu 6 luty 2002r. o godzinie 435 w KWK Jas-Mos w Jastrz*biu Zdroju w
chodniku badawczym #ciany 35W 2 w pok&adzie 505/1 na g&'boko#ci 740m nast(pi)
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wybuch py)u w*glowego w czasie wykonywania robót strza&owych przy
jednoczesnym niszczeniu #rodków strza&owych na zewn%trz otworów strza&owych.
W strefie zagro"enia przebywa&o 47 pracowników, w tym 10 w chodniku badawczym
#ciany 35W-2, którzy ulegli wypadkom #miertelnym, a jeden z dwóch przebywaj%cych
w pochylni badawczej 35a-W2 uleg& wypadkowi ci'"kiemu a drugi lekkiemu.
Pozosta&ych 35 pracowników bezpiecznie wycofano do #wie"ego pr%du powietrza.
W dniu 23 marca 2002r. o godzinie 1042 w KWK Rydu)towy w Rydu)towach w
#cianie XI-W1 w pok&adzie 703/1 na poziomie 1000m nast(pi)o zapalenie metanu,
które spowodowa&o wypadek zbiorowy. P&omie( powsta&y podczas zapalenia metanu
spowodowa& lokalny wybuch metanu a nast'pnie py&u w'glowego.
W strefie zagro"enia przebywa&o 36 pracowników kopalni, z których 10 zosta&o
oparzonych. Trzech z nich zmar&o w szpitalu, pi'ciu uleg&o wypadkom ci'"kim, a
dwóch wypadkom lekkim.
W dniu 5 wrze+nia 2002r. o godzinie 2355 w KWK Pniówek w Paw)owicach w
#cianie C-3 w pok&adzie 361 na poziomie 830m nast(pi)o zapalenie metanu i
po'ar, które spowodowa&y wypadek zbiorowy.
W strefie bezpo#redniego zagro"enia przebywa&o 42 pracowników kopalni, z których
13 dozna&o obra"e(. Jeden z nich uleg& wypadkowi #miertelnemu, siedmiu uleg&o
wypadkom ci'"kim, a pi'ciu wypadkom lekkim.
Prace powo&anej przez Prezesa WUG Komisji nie zosta&y jeszcze zako(czone.
Kontynuuje si' prace badawcze i ekspertyzy prowadzone przez specjalistyczne
jednostki

naukowo-badawcze

w

celu

poznania

szczegó&owych

przyczyn

i

okoliczno#ci zaistnia&ego zdarzenia.
W dniu 21.07.2002r. oko)o godz. 900 w Podziemnym Magazynie Gazu
Wierzchowice nale"%cym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
w Warszawie, którego operatorem jest Oddzia& Zielonogórski Zak&ad Górnictwa Nafty
i Gazu w Zielonej Górze, podczas ko(cowego etapu wyci%gania przewodu
wiertniczego z otworu WM-B6H nast(pi) gwa)towny wyrzut oraz zap)on gazu.
W wyniku wysokiej temperatury spowodowanej zapaleniem si' gazu nast%pi&o
wywrócenie wie"omasztu urz%dzenia wiertniczego typu IRI-1200 razem ze
znajduj%cym si' na pode#cie urz%dzenia przewodem wiertniczym.
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W momencie zaistnienia zdarzenia w obr'bie szybu wiertniczego znajdowa&o si' 11
osób, z których "adna nie odnios&a obra"e(.

Dla analizy przyczyn i okoliczno#ci zdarze( i wypadków ustalonych przez dyrektora
OUG, celem ich szczegó&owego wyja#nienia i zapobie"enia podobnym zdarzeniom w
przysz&o#ci oraz sformu&owania wniosków, Prezes Wy"szego Urz'du Górniczego
powo&ywa& komisje.
W sk&ad komisji powo&ywano osoby o niekwestionowanych autorytetach naukowych,
reprezentuj%ce mi'dzy innymi Politechnik' !l%sk%, Akademi' Górniczo-Hutnicz%,
G&ówny Instytut Górnictwa, inne jednostki naukowo-badawcze, a ponadto, praktyków
z kopal(, spó&ek w'glowych i Pa(stwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa W'gla
Kamiennego, specjalistów z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego i innych
jednostek ratownictwa górniczego, pracowników urz'dów górniczych, jak równie"
przedstawicieli Zwi%zków Zawodowych i Zak&adowych Spo&ecznych Inspektorów
Pracy.

Na podstawie opracowa( i ekspertyz sporz%dzonych przez zespo&y pracuj%ce w
ramach komisji oraz wyników dochodze( przeprowadzanych przez w&a#ciwe
okr'gowe urz'dy górnicze, wykonano sprawozdania z prac komisji zako(czone
wnioskami przewidzianymi do realizacji.

Komisje w 2002r Prezes WUG powo&a& po nast'puj%cych zdarzeniach:
-

wybuch py&u w'glowego w KWK Jas-Mos w Jastrz'biu Zdroju,

-

zapalenie i wybuch metanu w KWK Rydu&towy w Rydu&towach,

-

zapalenie metanu w KWK Pniówek w Paw&owicach,

-

erupcja otwarta gazu ziemnego i po"ar na otworze WM-B6H - Podziemny
Magazyn Gazu Wierzchowice w Wierzchowicach.

Wnioski komisji skierowane by&y w celu ich realizacji do przedsi'biorców i zak&adów
górniczych, w których zaistnia&y zdarzenia, pozosta&ych zak&adów górniczych,
jednostek zaplecza naukowo-badawczego. Szereg wniosków dotyczy&o nowelizacji
przepisów górniczych.

W 2002r. zaistnia&y równie" zdarzenia i wypadki po których na polecenie w&a#ciwego
dyrektora Okr'gowego Urz'du Górniczego spraw' kierowano do Komisji dla
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kompleksowego zaopiniowania stanu zagro"enia i zaproponowania odpowiedniej
profilaktyki.

Mia&o to miejsce mi'dzy innymi po zdarzeniach zaistnia&ych w:

-

KWK Budryk w Ornontowicach, gdzie w dniu 17 lipca 2002r. o godz. 2130 w
zrobach zawa&owych #ciany Cz-3 w pok&adzie 358/1 na poziomie 1050m
nast%pi&o zapalenie metanu i po"ar. W strefie zagro"enia znalaz&o si' 27
pracowników kopalni, którzy zostali bezpiecznie wycofani do pr%du #wie"ego
powietrza bez u"ycia aparatów ucieczkowych. W ramach akcji po"arowej
zaizolowano rejon po"aru.

W zwi%zku ze zdarzeniem Dyrektor Okr'gowego Urz'du w Gliwicach
spowodowa& mi'dzy innymi:
#" uzyskanie opinii Komisji ds. Atmosfery i Klimatyzacji w Podziemnych Zak&adach
Górniczych w zakresie przyczyny zdarzenia, prawid&owo#ci zastosowanych
rozwi%za( dla zwalczania zagro"enia po"arowego i metanowego, prowadzenia
dalszej eksploatacji,
#" prowadzenie dalszych robót górniczych w oparciu o projekty techniczne
zaopiniowane

przez

Kopalniany

Zespó&

ds.

Zagro"e(

poszerzony

o

przedstawicieli Przedsi'biorcy i Jednostek Naukowo-Badawczych.

-

KWK Pniówek w Paw)owicach, gdzie w dniu 23 sierpnia 2002r. o godzinie
1203 w czole lunety rurowej na poziomie 1000m nast%pi& wyrzut metanu i ska& w
wyniku wykonywanych robót strza&owych. W bezpo#redniej strefie zagro"enia
przebywa&o pi'ciu pracowników kopalni, którzy w skrajnie trudnych warunkach
bezpiecznie wycofali si' pod kierunkiem osoby dozoru do #wie"ego pr%du
powietrza przy u"yciu ucieczkowych aparatów izoluj%cych SR 100 A. Zdarzenie
to z niespotykanym dot%d w górnictwie #wiatowym wyp&ywem metanu ok.
54.000m3 i wyrzutem w'gla ok. 250m3 - trwa&o 66 godzin.

W zwi%zku z zaistnia&ym wyrzutem metanu i ska& Dyrektor Okr'gowego Urz'du w
Tychach nakaza& mi'dzy innymi:
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#" wstrzymanie dalszego dr%"enia wyrobiska do czasu przeprowadzenia ogl'dzin i
usuni'cia skutków wyrzutu ska&,
#" prowadzi$ roboty górnicze w oparciu o nowo wykonane projekty techniczne
zaopiniowane

przez

Kopalniany

Zespó&

ds.

Zagro"e(

poszerzony

o

przedstawicieli przedsi'biorcy i jednostek naukowo-badawczych.
#" rozpoznanie zaistnia&ego zjawiska przez jednostk' naukowo-badawcz% w celu
zapobie"enia podobnym zjawiskom w przysz&o#ci.

-

KWK Weso)a w Mys)owicach gdzie w dniu 9 sierpnia 2002r. o godz. 1934 w
chodniku VIIa, w rejonie #ciany 37 w pok&adzie 501 na poziomie 665m, nast%pi&o
t%pni'cie, które spowodowa&o wypadek zbiorowy. W wyniku t%pni'cia 11
pracowników dozna&o obra"e(, w tym dwóch ze skutkiem #miertelnym.

Dyrektor Okr'gowego Urz'du w Katowicach spowodowa& mi'dzy innymi
wstrzymanie prowadzenia wszelkich robót w rejonie #ciany 37 do czasu:
#" przeprowadzenia ogl'dzin miejsca t%pni'cia i wypadku zbiorowego,
#" przeprowadzenia analizy przyczyn i okoliczno#ci zaistnia&ego zdarzenia,
#" uzyskania opinii Komisji ds. T%pa( w Zak&adach Górniczych Wydobywaj%cych
W'giel

Kamienny

co

do

dalszego

sposobu

bezpiecznego

prowadzenia

eksploatacji w tej cz'#ci pok&adu 501,
#" usuni'cia skutków t%pni'cia zgodnie z technologi% zaopiniowan% przez
kopalniany zespó& ds. t%pa(, poszerzony o cz&onków Komisji ds. T%pa( w
Zak&adach Górniczych Wydobywaj%cych W'giel Kamienny.
Opinie komisji spowodowa)y zasadnicze zmiany w projektach technicznych i
technologiach

prowadzenia

robót

górniczych,

a

w

niektórych

przypadkach

zatrzymano roboty na d&u"szy okres czasu.
Po zaistnia&ych zdarzeniach i wypadkach prowadzone by&y akcje ratownicze. Akcje te
nadzorowali specjali#ci z okr'gowych urz'dów górniczych i WUG. Do przebiegu akcji
nie wniesiono uwag. Prowadzono je profesjonalnie z zastosowaniem
najnowocze#niejszej techniki. Podczas akcji ratowniczych nie odnotowano "adnego
wypadku.
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Ponadto podczas spotka, , narad i konferencji organizowanych przez Wy"szy
Urz%d Górniczy jak równie" przez jednostki naukowo - badawcze ka"dorazowo
omawiany by& aktualny stan bezpiecze(stwa pracy w zak&adach górniczych oraz
kierunki prac maj%ce na celu jego popraw'.
2.2. ZAGRO#ENIA TECHNICZNE

W 2002 roku pomimo wzrostu liczby

wypadków #miertelnych i ci'"kich w

porównaniu do 2001 roku, nast%pi& spadek procentowego udzia&u w nich wypadków
przyczynowo zwi%zanych z ruchem maszyn i urz%dze(.
W 2002 roku na 39 wypadków #miertelnych zaistnia&ych w górnictwie, 15 wypadków
zwi%zanych by&o

z ruchem maszyn i urz%dze(, co stanowi 38,5% udzia&u tych

wypadków w wypadkach #miertelnych. W porównaniu do 2001 roku, gdzie udzia&
wypadków #miertelnych zwi%zanych z ruchem maszyn i urz%dze( w stosunku liczby
wypadków #miertelnych stanowi& 43,3%, w 2002 roku nast%pi& spadek o 4.8% udzia&u
tych wypadków w wypadkach #miertelnych zaistnia&ych w górnictwie.
W 2002 roku zaistnia&o 13 wypadków ci'"kich zwi%zanych z ruchem maszyn i
urz%dze( w stosunku do 37wszystkich wypadków ci'"kich zaistnia&ych w górnictwie,
co stanowi 35.1%udzia&u tych wypadków. W 2002 roku nast%pi& spadek o 3.3%
udzia&u tych wypadków w porównaniu do 2001 roku, gdzie wynosi& on 38.4%.
Analiza stanu zagro"e( technicznych w górnictwie wykaza&a, "e przyczyny
wypadków nie wynika&y z wadliwej konstrukcji maszyn i urz%dze( lecz g&ównie z
niew&a#ciwej ich obs&ugi i eksploatacji.
W toku procedury dopuszczeniowej maszyn i urz%dze( organy nadzoru górniczego
szczególn% uwag' zwraca&y na to aby do stosowania w zak&adach górniczych
dopuszczane by&y tylko takie maszyny i urz%dzenia, które w zakresie budowy by&y
zgodne

z

wymaganiami

technicznymi

oraz

obowi%zuj%cymi

przepisami

bezpiecze(stwa i higieny pracy, bezpiecze(stwa po"arowego oraz normami.
Z uwagi na to, "e w zak&adach górniczych stosowne s% maszyny i urz%dzenia o
ró"nym stopniu ich dekapiltalizacji, urz'dy górnicze inspirowa&y przedsi'biorców do
zast'powania zdekapitalizowanych i przestarza&ych technicznie maszyn i urz%dze(
nowymi, bardziej nowoczesnymi maszynami wyposa"onymi w nowe rozwi%zania
techniczne.
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W za&%czonych poni"ej tabelach przedstawiono:
-

liczby niebezpiecznych zdarze( w podziemnych zak&adach górniczych i zwi%zane
z nimi wypadki w latach 1998  2002,

-

zestawienie wydobycia, wstrz%sów wysokoenergetycznych, t%pni'$ i wypadków w
kopalniach w'gla kamiennego,

-

zestawienie wydobycia, wstrz%sów wysokoenergetycznych, t%pni'$ i wypadków w
kopalniach rud miedzi,

-

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

-

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

-

zestawienie miejsc powstania po"arów endogenicznych w kopalniach w'gla
kamiennego,

-

zestawienie

wyrzutów

gazów

i

ska&,

spowodowanych w górnictwie podziemnym.

Patrz za&%cznik nr 2.
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3.

WYPADKOWO%& W GÓRNICTWIE

3.1.

WYPADKOWO%& W LATACH 2001  2002 W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH

Rok 2002 by& kontynuacj% tendencji zmniejszania si' ogólnej liczby wypadków przy
pracy zaistnia&ych w górnictwie kopalin podstawowych.

W 2002 roku w górnictwie wydarzy&o si' ogó&em 3108 wypadków, co wobec 3288
wypadków zaistnia&ych 2001 roku, stanowi spadek o 180 wypadków, czyli o 5,5 % .
W 2002 roku w górnictwie wydarzy&o si' 39 wypadków #miertelnych wobec 30
wypadków #miertelnych zaistnia&ych w 2001 roku.

W 2002 roku w górnictwie wydarzy&o si' 37 wypadków ci'"kich wobec 13 wypadków
ci'"kich zaistnia&ych w 2001 roku.
Wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych na 1 mln ton wydobytego w'gla
kamiennego w 2002 roku wyniós& 0,32. Powy"szy wska)nik w 2001 roku

wynosi&

0,19.
Sumaryczny wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych na 1 mln ton wydobytego
w'gla w kopalniach w'gla kamiennego i brunatnego w 2002 roku wyniós& 0,21.
Powy"szy wska)nik w 2001 roku wynosi& 0,14 .
W górnictwie w'gla kamiennego w 2002 roku zaistnia&y 33 wypadki #miertelne i 33
wypadki ci'"kie, wobec 24 wypadków #miertelnych i 11 wypadków ci'"kich w 2001
roku.
W górnictwie w'gla brunatnego w 2002 roku wydarzy& si' jeden wypadek #miertelny.
W 2001 roku zaistnia&y dwa wypadki #miertelne i jeden ci'"ki.
W górnictwie rud miedzi w 2002 roku zaistnia&o pi'$ wypadków #miertelnych i dwa
ci'"kie wobec dwóch wypadków #miertelnych w 2001 roku.
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W górnictwie odkrywkowym , poza górnictwem w'gla brunatnego, w 2002 roku
zaistnia& jeden wypadek ci'"ki wobec jednego wypadku #miertelnego i jednego
wypadku ci'"kiego w 2001 roku.
W górnictwie otworowym w 2002 roku nie by&o wypadków #miertelnych i ci'"kich,
analogicznie jak w roku 2001.

W przedsi'biorstwach robót geologicznych w 2002 i 2001 roku nie by&o wypadków
#miertelnych i ci'"kich.

3.2. WYPADKOWO%& W GÓRNICTWIE KOPALIN POSPOLITYCH

W zak&adach górniczych wydobywaj%cych kopaliny pospolite, przej'tych pod nadzór
urz'dów górniczych w 2002 roku zaistnia&y dwa wypadki #miertelne.
Wypadkowi #miertelnemu uleg&, b'd%cy pod wp&ywem alkoholu (2,7 promila)
operator spycharki w kopalni surowców mineralnych oraz elektromonter w kopalni
kruszywa naturalnego podczas usuwania zatoru na przesypie.
Ogó&em w tych zak&adach w 2002 roku zaistnia&o 20 wypadków.

Poni"ej w tabelach przedstawiono:
-

wypadkowo#$ w górnictwie kopalin podstawowych w 2002 roku,

-

wypadkowo#$ w górnictwie kopalin podstawowych w 2001 i 2002 roku,

-

wska)niki wypadków #miertelnych,

-

wska)niki wypadków ogó&em.

Patrz za&%cznik nr 3.
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3.3. STATYSTYKA WYPADKOWO%CI W LATACH 1993 - 2002

Analiza wypadkowo#ci na przestrzeni ostatnich dziesi'ciu lat pozwala na obiektywn%
ocen' stanu bezpiecze(stwa w nadzorowanych zak&adach górniczych.
Trendy, które mo"na zaobserwowa$ w

okresie

dziesi'ciu lat

pozwalaj% na

wskazanie kierunków dalszych dzia&a( profilaktycznych.
Analizuj%c wypadkowo#$ w górnictwie na przestrzeni 1993 - 2002 roku mo"na
stwierdzi$, "e:
-

wyst'puje spadek ogólnej liczby wypadków ,

-

po wyra)nym spadku ilo#ci wypadków #miertelnych w latach 1993  1997 w
ostatnich pi'ciu latach wyst'puj% spadki i wzrosty ilo#ci wypadków #miertelnych w
granicach nawet do 30%,

-

w latach 2000 i 2001 wyst%pi& spadek ilo#ci wypadków ci'"kich wynosz%cy 30%
w stosunku do roku 1999, natomiast w 2002 roku nast%pi& wzrost ilo#ci wypadków
ci'"kich o ok. 300% w porównaniu do 2001 roku,
Ilo#ciow% charakterystyk' wypadkowo#ci w latach 1993  2002 przedstawiono

poni"ej na wykresach:
-

liczby wypadków ogó&em w górnictwie kopalin podstawowych,

-

liczby wypadków #miertelnych w górnictwie kopalin podstawowych,

-

liczby wypadków ci'"kich w górnictwie kopalin podstawowych,

-

liczby wypadków #miertelnych i ci'"kich w górnictwie kopalin podstawowych,

-

wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych na 1 mln ton wydobytego w'gla

-

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

-

wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych na 1000 zatrudnionych,

-

wska)nik cz'sto#ci wypadków ogó&em na 1000 zatrudnionych,

-

wska)nik cz'sto#ci wypadków ogó&em na 100 tys. przepracowanych
roboczodniówek,

-

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

-

liczby wypadków #miertelnych w kopalniach w'gla kamiennego,

-

liczby wypadków ci'"kich w kopalniach w'gla kamiennego,

-

liczby wypadków #miertelnych i ci'"kich w kopalniach w'gla kamiennego.

Patrz za&%cznik nr 4.
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3.4. WYPADKOWO%& W PODMIOTACH WYKONUJ-CYCH W ZAKRESIE SWEJ
DZIA!ALNO%CI ZAWODOWEJ POWIERZONE IM CZYNNO%CI W RUCHU
ZAK!ADU GÓRNICZEGO

Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwuje si' znaczny wzrost ilo#ci podmiotów
wykonuj%cych w zakresie swej dzia&alno#ci zawodowej powierzone im czynno#ci w
ruchu zak&adu górniczego, od 550 podmiotów w 2000 roku do 1057 podmiotów w
2002 roku. Równocze#nie wzros&o zatrudnienie w tych podmiotach od 13752 osób w
2000 roku do 23111 osób w 2002 roku.
Analiza wypadkowo#ci w tych podmiotach w 2002 roku wykaza&a spadek
wypadkowo#ci #miertelnej w odniesieniu do roku 2001 ale wzrost wypadkowo#ci
ci'"kiej.
W 2002 roku zaistnia&y trzy wypadki ci'"kie wobec pi'ciu wypadków #miertelnych i
jednego wypadku ci'"kiego w 2001 roku.
Równocze#nie obserwuje si' wzrost ogólnej liczby wypadków pracowników
podmiotów zatrudnionych w kopalniach w'gla kamiennego, która wzros&a z ilo#ci
230 w 2000 roku poprzez 248 w 2001 roku do 290 w roku 2002.
Kszta&towanie si' wypadkowo#ci w podmiotach ilustruje poni"sza tabela.
Wypadki
Rok

Ilo+.

Zatrudnienie %miertelne ci*'kie

Ogó)em

podmiotów
2000

550

13752

1

-

327

2001

848

17517

5

1

362

2002

1057

23111

-

3

363
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3.5. WYPADKOWO%& W LIKWIDOWANYCH ZAK!ADACH GÓRNICZYCH

Na przestrzeni ostatnich dziesi'ciu lat zwi'ksza&a si' liczba likwidowanych kopal(
w'gla kamiennego z jednej kopalni w 1991 roku do 20 w 2000 roku a nast'pnie
wyst%pi& spadek do 12 w 2001 roku i dziewi'ciu w roku 2002. Najwi'cej wypadków
#miertelnych i ci'"kich w likwidowanych zak&adach górniczych mia&o miejsce w 1993
roku, gdzie w siedmiu kopalniach zaistnia&o sze#$ wypadków #miertelnych i cztery
wypadki ci'"kie.
Pomimo wzrostu liczby likwidowanych kopal( do 2000 roku wypadkowo#$ #miertelna
i ci'"ka zmala&a do dwóch wypadków #miertelnych w 2000 roku.
W 2001 roku w którym likwidowano 12 kopal( zaistnia& jeden wypadek #miertelny.
W 2002 roku nie by&o wypadku #miertelnego.
Od 2000 roku nie by&o wypadku ci'"kiego.

W 2002 roku likwidowano dziewi'$ zak&adów górniczych wydobywaj%cych w'giel
kamienny:
1. Nowa Ruda  SRK S.A.,
2. Jowisz (R-I Jowisz, R-II Andaluzja  Julian)  BSRK Sp. z o.o.,
3. Niwka  Modrzejów- CZOK,
4. Powsta(ców !l.  BytomI  BSRK Sp. z o.o.,
5. Zak&ad KWK 1 Maja  Morcinek  Moszczenica  SRK S.A.,
6. Jan Kanty  Siersza  CZOK,
7. Bobrek - Miechowice  BSRK Sp. z o.o.
8. Jan Kanty  Siersza  CZOK,
9. Jowisz  Ruch II  BSRK Sp. z o.o.

Charakterystyk' ilo#ciow% wypadkowo#ci w likwidowanych zak&adach górniczych
przedstawiono poni"ej na wykresach:
-

wypadków #miertelnych w likwidowanych kopalniach w'gla kamiennego,

-

wypadków ci'"kich w likwidowanych kopalniach w'gla kamiennego.

Patrz za&%cznik nr 5.
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3.6. GRUPY WIEKOWE I STA#OWE POSZKODOWANYCH W WYPADKACH

W 2002 roku wypadkom #miertelnym najcz'#ciej ulegali pracownicy w grupach
wiekowych 41- 45 lat oraz 36 - 40 lat (23 pracowników, co stanowi ok. 56%
poszkodowanych w wypadkach #miertelnych) i grupach sta"owych 16 - 20 lat i 21 25 lat (24 pracowników, co stanowi 58 % poszkodowanych w wypadkach
#miertelnych)
Wypadkom ci'"kim najcz'#ciej ulegali pracownicy w przedzia&ach wiekowych 36 - 40
lat i 41 - 45 lat ( 21 pracowników, co stanowi
wypadkach

ok.56 % poszkodowanych w

ci'"kich) i przedzia&ach sta"owych 11-15 lat oraz 21 - 25 lat ( 23

pracowników , co stanowi 62% poszkodowanych w wypadkach ci'"kich) .
Przytoczone

powy"ej

liczby

wykazuj%,

"e

poszkodowanymi

w

wypadkach

#miertelnych i ci'"kich s% pracownicy w wieku powy"ej 36 lat i o sta"u pracy
wynosz%cym co najmniej 11 lat, co prowadzi do wniosku, "e w grupie nara"onej na
wi'ksze ryzyko wypadku #miertelnego lub ci'"kiego

znajduj% si' pracownicy

o du"ym do#wiadczeniu, wykonuj%cy prace rutynowo bez zachowania nale"ytej
ostro"no#ci.
Liczebno#$ poszkodowanych w wypadkach przy pracy w górnictwie wed&ug
przedzia&ów wiekowych
wykresach.

Patrz za&%cznik nr 6.
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4. G!ÓWNE PRZYCZYNY I OKOLICZNO%CI WYPADKÓW PRZY PRACY

4.1 ZDARZENIA POWODUJ-CE WYPADKI %MIERTELNE I
CI"#KIE W 2002 ROKU

Oprócz niew&a#ciwej oceny zagro"e( naturalnych które spowodowa&y wypadki
#miertelne i ci'"kie , do g&ównych zdarze( powoduj%cych wypadki w 2002r. nale"y
zaliczy$:
zetkni*cie si* z maszynami i urz(dzeniami transportowymi w ruchu
gdzie zaistnia)o osiem wypadków +miertelnych i dziewi*. wypadków ci*'kich
w tym:
przy transporcie lokomotywowym cztery wypadki #miertelne oraz jeden
wypadek ci'"ki w:

-

KWK: Halemba dwa wypadki #miertelne z których jeden by& wypadkiem
zbiorowym (1 #miertelny i 1 ci'"ki).
W dniu 7 marca w przekopie g&ównym, w czasie wiercenia otworów strza&owych
w sp%gu wyrobiska na pracuj%cych górników wjecha& poci%g wozów z
urobkiem ci%gni'ty przez lokomotyw' zasilan% z trakcji elektrycznej. W wyniku
zdarzenia jeden z górników dozna& #miertelnych a drugi ci'"kich obra"e( cia&a.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) wykonywanie

robót

górniczych

na

drodze

czynnego

przewozu

lokomotywowego,
2) nie przestrzeganie podstawowych zasad wykonywania robót na drodze
przewozowej, co polega&o na:
!"nie wy&%czeniu trakcji elektrycznej w rejonie prowadzonych prac,
!"braku osygnalizowania miejsca pracy,
!"braku wykonania zapór zabezpieczaj%cych przed najechaniem przez #rodki
przewozowe,
!"nie u"ywaniu kamizelek ostrzegawczych przez górników wykonuj%cych roboty
na drodze przewozowej.
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!"niew&a#ciwa praca osób dozoru ruchu polegaj%ca na:
1) nie powiadomieniu dysponenta przewozu o rozpocz'ciu robót w miejscu
przebudowy przekopu g&ównego,
2) nie pouczeniu górników o konieczno#ci zabezpieczenia rejonu wykonywania
robót przy przebudowie czynnego wyrobiska przewozowego,
3) nie przeszkoleniu górników na nowym stanowisku pracy w zakresie
prawid&owego wykonywania robót,
4) braku instrukcji bezpiecznego prowadzenia ruchu przewozowego w rejonie
prowadzonej przebudowy przekopu g&ównego.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du w Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ przebudow' przekopu g&ównego do czasu podj'cia odpowiednich
#rodków organizacyjno-technicznych zmierzaj%cych do wyegzekwowania
przestrzegania przez osoby dozoru ruchu i pracowników wykonuj%cych
roboty, ustale( zawartych w projekcie technicznym dla przekopu g&ównego na
poziomie 525m,
2) pouczy$

maszynistów

lokomotyw

do&owych

i

pracowników

zespo&ów

wykonuj%cych roboty w wyrobiskach przewozowych, w zakresie bezpiecznego
prowadzenia ruchu przewozowego i wykonywania robót w tych wyrobiskach.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego na okres 9 miesi'cy i osobie dozoru ni"szego na okres jednego
roku,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie dwóch osób
dozoru i dwóch osób na stanowiskach robotniczych,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby dozoru i jednej osoby zatrudnionej na stanowisku
robotniczym.
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-

W dniu 4 lipca wypadkowi #miertelnemu uleg& górnik cie#la, przechodz%c
przekopem w kierunku szybu, b'd%c doci#ni'ty do obudowy przekopu wykolejon%
jednostk% transportow%, pchan% lokomotyw% akumulatorow%.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) niedozwolone poruszanie si' ludzi po drodze transportowej,
2) nie zatrzymanie poci%gu na czas przechodzenia ludzi,
3) nieprawid&owy stan techniczny toru,
4) pchanie wozu lokomotyw% bez obecno#ci manewrowego przed poci%giem,

W zwi%zku z wypadkiem dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Bytomiu
nakaza&:
1) wstrzyma$

ruch

przewozowy

w

przekopie

zachodnim

do

czasu

wypoziomowania torów w wyrobisku oraz ustabilizowania p&yt betonowych
u&o"onych na #cieku w miejscu przej#cia za&ogi,
2) dokonanie komisyjnego odbioru drogi przewozu i przej#cia dla za&ogi przez
Komisj' wyznaczon% przez Kierownika Ruchu Zak&adu Górniczego,
3) ponownie przeszkoli$ pracowników kopalni w zakresie bezpiecznego sposobu
poruszania si' po drogach przewozowych z uwzgl'dnieniem rygorów ujetych
w regulaminach transportu i przewozu.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
#redniego na okres 4 miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie jednej osoby
na stanowisku robotniczym,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby dozoru i jednej osoby zatrudnionej na stanowisku
robotniczym.
-

KWK Rydu)towy w dniu 20 lipca wypadek #miertelny. W przekopie w którym
prowadzony

by&

transport

urobku

przewozem

lokomotywowym,

wskutek

samoczynnego przemieszczania nie zahamowanej lokomotywy wraz z wozami
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pró"nymi po torze stacji postojowej w kierunku rozjazdu nast%pi&o zderzenie
dwóch lokomotyw co spowodowa&o ich wykolejenie. Wykolejona i przewracaj%ca
si' lokomotywa przygniot&a do ociosu przebywaj%cego poza ni% maszynist'.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) opuszczenie lokomotywy przez maszynist' bez jej uprzedniego zahamowania,
3) przebywanie poszkodowanego w bezpo#rednim s%siedztwie samoczynnie
staczaj%cej si' lokomotywy na drog' przejazdu nadje"d"aj%cego poci%gu,
4) brak

w&a#ciwej

organizacji

ruchu

poci%gów

przez

dysponenta

oraz

skutecznego nadzoru nad ruchem przewozowym.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Rybniku
nakaza&:
1) wstrzyma$ ruch przewozowy w przekopie wschodnim na poz.600m do czasu
przeprowadzenia komisyjnego odbioru stanu torowiska, trakcji i zabezpiecze(
trakcyjnych oraz stanu obudowy przekopu,
2) wstrzyma$ ruch lokomotyw bior%cych udzia& w zderzeniu do czasu
przeprowadzenia przez uprawnionego rzeczoznawc' szczegó&owych bada( i
ustalenia ich stanu technicznego,
3) ponownie przeszkoli$ maszynistów lokomotyw i dysponentów w zakresie
prawid&owego prowadzenia ruchu przewozowego zgodnie z obowi%zuj%cymi
regulaminami a w szczególno#ci w zakresie w&a#ciwej organizacji ruchu
poci%gów towarowych.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Rybniku:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego jednej osobie
dozoru #redniego na okres 4 miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o ukaranie dwóch osób
na stanowiskach robotniczych,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do dwóch osób dozoru.
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-

KWK Weso)a w dniu 24 lipca wypadek #miertelny. W czasie wci%gania wozów
pustych lokomotyw% akumulatorow% w rejon za&adowni z przodka upadowej
ta#mowej, maszynista lokomotywy wychyli& si' z kabiny i jego g&owa zosta&a
doci#ni'ta do stojaka.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) nie

przestrzeganie

podstawowych

zasad

bezpiecze(stwa

przez

poszkodowanego, polegaj%cych na wychyleniu g&owy z kabiny podczas
prowadzenia poci%gu,
2) zabudowanie stojaków drewnianych w miejscu prowadzenia ruchu kopalnianej
kolei podziemnej,
3) brak okre#lenia zasad bezpiecznego prowadzenia ruchu stacji za&adowczej w
miejscu prowadzonej przebudowy wyrobiska.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Katowicach nakaza&:
1) wstrzyma$ przewóz lokomotywowy w przekopie przewozowym wschodnim na
poziomie 665m w rejonie tymczasowej stacji za&adowczej do czasu
wykonania dodatkowej obudowy wzmacniaj%cej obudow' przekopu w sposób
umo"liwiaj%cy wybudowanie stojaków drewnianych,
2) opracowa$ regulamin oraz zasady prowadzenia ruchu przewozowego w
przekopie przewozowym wschodnim na poziomie 665m, z uwzgl'dnieniem
obs&ugi tymczasowej stacji za&adowczej oraz prowadzonej przebudowy
wyrobiska.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Katowicach:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego na okres 6 miesi'cy i

osobie dozoru #redniego na okres 6

miesi'cy ,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie

osoby

dozoru wy"szego,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do osoby kierownictwa kopalni.
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-

Kopalni Soli K)odawa w dniu 5 marca wypadek ci'"ki. Podczas podjazdu
lokomotyw% w%skotorow% na zr%b szybu, maszynista tej lokomotywy zosta&
uderzony skrzyd&em drzwi, doznaj%c obra"e( brzucha.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) nie

przestrzeganie

podstawowych

zasad

bezpiecze(stwa

przez

poszkodowanego, polegaj%ce na wychyleniu si' poza gabaryty kabiny
lokomotywy,
2) brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac transportowych.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Poznaniu nakaza&:
1) wstrzyma$ prowadzenie transportu kolejowego w%skotorowego w rejonie wrót
budynku nadszybia szybu Micha& , do czasu opracowania instrukcji
bezpiecznego wykonywania prac transportowych, która w szczególno#ci mia&a
uwzgl'dnia$:
!"sposób konwojowania lokomotywy do miejsca &%czenia transportowanego
sk&adu wagonów,
!"skuteczne zabezpieczenie wrót wjazdowych do budynku nadszybia,
!"nadzorowanie prac transportowych przez osoby dozoru ruchu,
2) przeszkoli$ pracowników zatrudnionych w pracach transportowych kolej%
w%skotorow% w zakresie stosowania bezpiecznych metod pracy.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Poznaniu skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego o
wszcz'cie post'powania w sprawie o wykroczenie w stosunku do trzech osób:
osoby kierownictwa kopalni, osoby dozoru wy"szego i osoby dozoru #redniego.
przy transporcie linowym  trzy wypadki #miertelne oraz trzy wypadki ci'"kie
w:
-

KWK : Centrum w dniu 26 lutego wypadek #miertelny. W czasie jazdy kolejki
linowej podwieszanej KSP-32, wje"d"aj%cy w rejon stacji za&adowczej, nie
zauwa"ony i nie s&yszany przez pracowników transportu, przy du"ym ha&asie
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pracuj%cego wentylatora, pusty zestaw transportowy uderzy& przodowego, który
na skutek ci'"kich obra"e( cia&a zmar&.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) przebywanie górników na trasie transportu w czasie ruchu zestawu
transportowego,
3) brak skutecznego nadzoru osób wy"szego i #redniego dozoru ruchu,
4) zainstalowanie wentylatora wytwarzaj%cego ha&as na po#redniej stacji
nadawczo-odbiorczej.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Bytomiu
nakaza&:
1) wstrzyma$ transport kolejkami podwieszonymi w tym rejonie do czasu
uporz%dkowania materia&ów i sprz'tu w rejonie stacji za&adowczych i
przebudowania wentylatora, zabudowanego na stacji nadawczo-odbiorczej,
2) przeszkoli$ brygady wykonuj%ce transporty kolejkami podwieszonymi w
zakresie bezpiecznego wykonywania robót transportowych.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
#redniego na okres 6 miesi'cy

i osobie dozoru wy"szego na okres 4

miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie jednej
osoby na stanowisku robotniczym i jednej osoby dozoru,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby kierownictwa kopalni i jednej osoby dozoru.
-

KWK

Janina

w

dniu
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sierpnia

wypadek

#miertelny.

Podczas

transportowania ci%gark% hydrauliczn% sekcji obudowy zmechanizowanej Tagor
17/37 po zawodnionym i wypi'trzonym sp%gu, nast%pi&o zerwanie liny ci%garki o
#rednicy 24mm, w miejscu mocowania jej do haka, która uderzy&a w g&ow'
górnika rabunkarza.
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Przyczyn% wypadku by&o przebywanie pracownika na trasie transportu pomi'dzy
transportowan% sekcj% obudowy zmechanizowanej, a ci%gark% hydrauliczn%.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Krakowie
nakaza&:
1) wstrzyma$ transport sekcji obudowy zmechanizowanej z likwidowanej #ciany
nr 408 do czasu zaktualizowania technologii likwidacji #ciany i dostosowania
jej do aktualnych pogorszonych warunków sp%gowych, w zwi%zku z
zawodnieniem obcinki oraz wyst'puj%cymi wypi'trzeniami sp%gu,
2) dokona$ ponownego odbioru technicznego uk&adu transportowego w obcince
#ciany nr 408 przez komisj' wyznaczon% przez Kierownika Ruchu Zak&adu
Górniczego,
3) podj%$

dzia&ania

organizacyjne

maj%ce

na

celu

wyegzekwowanie

bezwzgl'dnego zakazu przebywania pracowników na drogach czynnego
transportu linowego.

W zwi%zku z naruszeniem przepisów Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
w Krakowie:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego trzem osobom
dozoru wy"szego przez okres 4 miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o wszcz'cie
post'powania w sprawie o wykroczenie w stosunku do przodowego zespo&u
pracowników,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do dwóch osób kierownictwa kopalni i dwóch osób dozoru.
-

KWK Rydu)towy w dniu 17 grudnia wypadek zbiorowy (1 #miertelny , 1 ci'"ki
i 2 lekkie). W czasie transportu wozów z materia&em, przy pomocy
nowozabudowanego ko&owrotu EKO-D30, wskutek niesprawnego hamulca
ko&owrotu nast%pi&o stoczenie trzech wozów po torowisku, które najecha&y na
czterech pracowników oddzia&u elektrycznego, przebywaj%cych na trasie
transportu.
Przyczyn% wypadku by&o:
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1) nie wycofanie pracowników z trasy transportu,
2) wykorzystanie do transportu urz%dze( niesprawnych technicznie, bez
przeprowadzenia ich odbioru technicznego i nie posiadaj%cych zezwolenia na
ruch,
3) stosowanie niew&a#ciwych metod pracy przez brygad' transportow%,
4) brak w&a#ciwej organizacji i koordynacji prac transportowych i skutecznego
nadzoru ze strony osób dozoru ruchu.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Rybniku
nakaza&:
1) wstrzyma$ prowadzenie transportu ko&owego w pochylni I-1000-W1. Ponowne
oddanie do ruchu ww. uk&adu transportowego uwarunkowa& usuni'ciem
nieprawid&owo#ci i odbiorem technicznym przeprowadzonym przez komisj'
wyznaczon% przez Kierownika Ruchu Zak&adu Górniczego,
2) wstrzyma$ prowadzenie transportu ko&owego za pomoc% ko&owrotu EKO-D30
z lin% otwart% w pochylni I-1000-W1 z uwagi na jego z&y stan techniczny, brak
stosownej dokumentacji oraz brak odbioru technicznego i zezwolenia na
oddanie do ruchu uk&adu transportowego,
3) ponownie przeszkoli$ za&og' kopalni oraz pracowników firm us&ugowych w
zakresie obowi%zuj%cych zasad transportu na drogach pochy&ych ustalonych
w stosownych dokumentacjach i regulaminach.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Rybniku:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego sztygarowi
zmianowemu przez okres dwóch lat, kierownikowi robót górniczych przez
okres 4 miesi'cy i nadsztygarowi górniczemu przez okres 3 miesi'cy;
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o ukaranie dwóch osób
na stanowiskach robotniczych,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby kierownictwa kopalni.
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-

KWK: Halemba w dniu 26 czerwca wypadek ci'"ki. Podczas r'cznego
ci%gni'cia liny przy jej odwijaniu z b'bna ko&owrotu typu Jankowice, górnik
zosta& pochwycony przez p'tl' doznaj%c z&amania podudzia.
Przyczyn% wypadku by&o niedozwolone wej#cie poszkodowanego na tras'
transportu.
W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Bytyomiu
nakaza&:
1) ponownie przeszkoli$ za&og' oddzia&u GZL w zakresie bezpiecznego
prowadzenia transportu linowego materia&ów,
2) podj%$

dzia&ania

organizacyjne

maj%ce

na

celu

wyegzekwowanie

bezwzgl'dnego zakazu wej#cia za&ogi na drogi czynnego transportu linowego,
ze szczególnym uwzgl'dnieniem robót zbrojeniowych i likwidacyjnych.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o
zastosowanie #rodków oddzia&ywania wychowawczego przewidzianych w art.
41 ustawy Kodeks w Wykrocze( w stosunku do osoby #redniego dozoru ruchu i
przodowego zespo&u pracowników.
-

ZG Bytom II w dniu 26 pa/dziernika wypadek ci'"ki. W czasie doj#cia na
wyjazd po pracy, górnik operator przebywaj%cy na drodze transportu kolejk%
KSP-32 zosta& uderzony w g&ow' ko(cem zerwanej liny kolejki.
Przyczyn% wypadku by&o prowadzenie transportu podczas przebywania ludzi na
trasie transportu.
W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Gliwicach
nakaza& ponownie przeszkoli$:
1) pracowników brygad transportowych w zakresie przeprowadzania kontroli
stanu technicznego urz%dze( i dróg transportowych oraz obowi%zku
wycofywania za&ogi z trasy transportu przed jego rozpocz'ciem,
2) ca&% za&og' w zakresie poruszania si' w wyrobiskach,

w których

zainstalowane s% uk&ady transportowe.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Gliwicach:

38

1) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o ukaranie sztygara
zmianowego i przodowego zespo&u pracowników,
2) wyst%pi& do przedsi'biorcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków
oddzia&ywania wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks
Wykrocze( w stosunku do sztygara oddzia&owego.
przy transporcie przeno!nikiem ta!mowym  jeden wypadek #miertelny
oraz dwa wypadki ci'"kie w:
-

KWB Be)achatów w dniu 20 grudnia wypadek #miertelny. Górnik eksploatacji
ta#moci%gów, pracuj%cy przy obs&udze ta#moci%gów koparki, prawdopodobnie
dosta& si' na ci%g technologiczny i zosta& przetransportowany uk&adem
ta#moci%gów na zwa&owisko zewn'trzne oraz przysypany 3 metrow% warstw%
nadk&adu.
W oparciu o zebrany materia& Okr'gowy Urz%d Górniczy w Kielcach nie stwierdzi&
nieprawid&owo#ci w organizacji prowadzonych robót oraz w stanie technicznym
maszyn i urz%dze(. Nie ustalono jednoznacznej przyczyny wypadku.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Kielcach
nakaza& ponownie przeszkoli$ pracowników obs&uguj%cych przeno#niki ta#mowe
w zakresie w&a#ciwego wykonywania obowi%zków.

Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Kielcach w zwi%zku z zaistnia&ym
wypadkiem nie stwierdzi& naruszenia przepisów przez osoby trzecie.
-

KWK :Mys)owice w dniu 13 maja wypadek ci'"ki. W wyniku wykonywania,
podczas ruchu przeno#nika ta#mowego GWAREK 1000, czynno#ci zwi%zanych z
usuwaniem urobku ze zgarniacza lub poprawiania odcinka ta#my za&o"onej
mi'dzy zgarniaczem a b'bnem zrzutowym, celem poprawy efektu czyszczenia
ta#my, nast%pi&o wci%gni'cie r'ki obs&uguj%cego przesyp pomi'dzy zgarniacz a
ta#m', co spowodowa&o amputacj' d&oni i cz'#ciowo przedramienia.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Katowicach:
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1) zabroni& uruchomienia przeno#nika ta#mowego typu GWAREK 1000 do czasu
przebudowania urz%dzenia czyszcz%cego zgodnie z norm% PN-G-5005 i
ustaleniami dokumentacji techniczno-ruchowej producenta. Uruchomienie
przeno#nika uwarunkowa& usuni'ciem nieprawid&owo#ci i dokonaniem odbioru
technicznego przez osob' wy"szego dozoru ruchu kopalni.
2) Nakaza&

dodatkowo

pouczy$

pracowników

obs&uguj%cych

przeno#niki

ta#mowe i zgrzeb&owe, szczególnie w zakresie zakazu wykonywania
wszelkich czynno#ci przy przeno#nikach b'd%cych w ruchu.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Katowicach:
1) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie dwóch osób
#redniego dozoru i dwóch osób na stanowiskach robotniczych,
2) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do osoby dozoru wy"szego.
-

KWK Katowice-Kleofas w dniu 9 czerwca wypadek ci'"ki w budynku P&uczki
i Za&adowni Zak&adu Mechanicznej Przeróbki W'gla. Podczas zawieszania
przewodu spawalniczego, konserwator maszyn i urz%dze(, stoj%c na ta#mie
przeno#nika ta#mowego B-1200 wskutek jego uruchomienia, zosta& wci%gni'ty
pod zsuwni' przesiewacza groszku.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) brak w&a#ciwej organizacii i koordynacji wykonywanych prac,
2) nie wycofanie pracownika w bezpieczne miejsce przed uruchomieniem
przeno#nika,
3) uruchomienie

przeno#nika

ta#mowego

podczas

przebywania

poszkodowanego na jego ta#mie.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
w Katowicach nakaza&:
1) wstrzyma$ ruch przeno#nika ta#mowego typu B-1200, znajduj%cego si' w
budynku P&uczki i Za&adowni Zak&adu Mechanicznej Przeróbki W'gla do
czasu przeprowadzenia badania uk&adu zasilania i sterowania przeno#nika
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przez uprawnion% jednostk'. Ponowne uruchomienie przeno#nika uzale"ni&
od pozytywnych wyników odbioru technicznego, uwzgl'dniaj%cego równie"
ww. badania przez komisj' powo&an% przez Kierownika Ruchu Zak&adu
Górniczego.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Katowicach:
1) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie
elektromontera,
2) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do dwóch osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

przy transporcie przeno!nikiem zgrzeb"owym  dwa wypadki ci'"kie w:
-

KWK: Halemba w dniu 16 sierpnia podczas kontroli stanu stropu i ociosu
#ciany 5 w pok&adzie 507 , przodowy zosta& uderzony w g&ow' od&amkiem bry&y
kamienia, która dosta&a si' mi'dzy zgrzeb&a a rynny przeno#nika.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ ruch zak&adu górniczego w cz'#ci dotycz%cej eksploatacji #ciany 5
w pok&adzie 507 do czasu:
!"dodatkowego

wzmocnienia

obudowy

chodnika

#cianowego

6

przy

skrzy"owaniu ze #cian% 5, w rejonie miejsca przeznaczonego do jego
likwidacji,
!"zagrodzenia dost'pu do miejsca rabowania obudowy chodnika #cianowego 6
za #cian% 5 i ustalenia dalszego sposobu likwidacji tego wyrobiska,
!"doprowadzenia obudowy zmechanizowanej typu ZBMD 15/31do stanu
zgodnego z dokumentacja techniczno  ruchow% producenta,
!"ponownego

komisyjnego

odbioru

technicznego

#ciany

przez

komisj'

wyznaczon% przez Kierownika Ruchu Zak&adu Górniczego.
2) dokonanie ustale( w zakresie bezpiecznego sposobu kontroli ociosu #ciany i
przeszkolenia w ww. zakresie osób dozoru oraz zespo&ów #cianowych.
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W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie sztygara
zmianowego,
2) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do nadsztygara i sztygara zmianowego.
-

KWK Pniówek w dniu 11 pa/dziernika w czasie przechodzenia w kierunku
stacji zwrotnej przez b'd%cy w ruchu przeno#nik #cianowy zgrzeb&owy typu HB
3E 74VS noga górnika zosta&a pochwycona przez zgrzeb&o przeno#nika.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du górniczego w
Tychach:
1) uruchomienie przeno#nika #cianowego typu HB 3E 74VS uwarunkowa&:
!"po&%czeniem &a(cucha przeno#nika, rozpi'tego w zwi%zku z uwalnianiem
pochwyconej nogi poszkodowanego, zgodnie z ustaleniami obowi%zuj%cej
instrukcji rozpinania i spinania &a(cuchów w przeno#nikach zgrzeb&owych, pod
nadzorem osoby dozoru ruchu,
!"dokonaniem odbioru technicznego przez wyznaczon% przez KRZG osob'
dozoru wy"szego.
2) Nakaza& przeszkoli$ za&ogi zatrudnione w wyrobiskach #cianowych w zakresie
zasad poruszania si' i wykonywania robót podczas eksploatacji.

W zwi%zku z zaistnia&ym Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w Tychach
wypadkiem nie stwierdzi& naruszenia przepisów.
zetkni*cie si* z maszynami i urz(dzeniami mechanicznymi w ruchu
gdzie zaistnia)y trzy wypadki +miertelne oraz trzy wypadki ci*'kie w:
-

KWK Marcel w dniu 7 lutego wypadek #miertelny. Maszynista maszyny
wyci%gowej po przekazaniu stanowiska pracy pomocnikowi podniós& barierk'
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oddzielaj%c% tarcz' p'dn% maszyny wyci%gowej od reszty hali i wszed& w rejon
nabiegania liny podsi'biernej na tarcz' p'dn% doznaj%c #miertelnych obra"e(.
Przyczyn% wypadku by&o pochwycenie i zgniecenie poszkodowanego pomi'dzy
lin% no#n% a tarcz% p'dn% b'd%cej w ruchu maszyny wyci%gowej.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Rybniku nakaza& ponownie przeszkoli$ maszynistów maszyn wyci%gowych i
rewidentów

wykonuj%cych

czynno#ci

przy

obs&udze

i

kontroli

maszyn

wyci%gowych z zakresu bezpiecznego wykonywania tych czynno#ci.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem nie stwierdzono naruszenia przepisów.
-

KWK: Halemba w dniu 18 lutego sztygar zmianowy podczas dozorowania
robót górniczych w #cianie, znajduj%c si' pod sekcj% obudowy zmechanizowanej
z zamkni't% os&on% czo&a #ciany 5 w pok&adzie 507 zosta& t% os&on% uderzony,
doznaj% #miertelnych obra"e( g&owy.
Przyczyn% wypadku by&o uderzenie sztygara os&on% czo&a #ciany w wyniku jej
zasterowania.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
w Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ roboty eksploatacyjne w #cianie 5 w pok&adzie 507 do czasu
ustawienia

sekcji

obudowy

zmechanizowanej

zgodnie

z

projektem

technicznym,
2) przeszkoli$ zespo&y #cianowe i osoby dozoru ruchu w zakresie bezpiecznego
sposobu wykonywania prac zwi%zanych ze skracaniem &a(cucha przeno#nika
#cianowego.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego na okres 6 miesi'cy i osobie dozoru #redniego na okres jednego
roku,
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2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie osoby
kierownictwa kopalni,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby dozoru i dwóch osób zatrudnionych na stanowisku
robotniczym.
-

KWK Jankowice w dniu 14 sierpnia wypadek #miertelny. W czasie
przebudowy sekcji obudowy zmechanizowanej Glinik 08/22, górnik sekcyjny
zosta& przygnieciony stropnic% do zastawki przeno#nika #cianowego.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) prowadzenie prac zwi%zanych z uwalnianiem zakleszczonej sekcji w sposób
niebezpieczny, niezgodny z obowi%zuj%c% instrukcj%,
2) przebywanie poszkodowanego bezpo#rednio pod zasterowan% sekcj%.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Rybniku nakaza&:
1) do czasu wymiany uszkodzonych os&on bocznych stropnic sekcji obudowy
zmechanizowanej ruch tych sekcji prowadzi$ w obecno#ci osoby dozoru
ruchu górniczego na warunkach ustalonych przez KRZG. Wymiany os&on
bocznych dokona$ w oparciu o technologi' zatwierdzon% przez KRZG,
2) przed

wznowieniem

ruchu

#ciany

zweryfikowa$

cz'#$

techniczno-

eksploatacyjn% projektu technicznego eksploatacji w aspekcie wspó&pracy
elementów kompleksu #cianowego, a w szczególno#ci zasad prowadzenia
obudowy zmechanizowanej,
3) spowodowa$ weryfikacj' kwalifikacji górników sekcyjnych oraz pozosta&ych
pracowników

uprawnionych

do

obs&ugi,

kontroli

i

napraw

obudów

zmechanizowanych,
4) ponownie pouczy$ za&ogi #cianowe w zakresie bezpiecznego, zgodnego z
obowi%zuj%cymi instrukcjami i technologiami sposobu eksploatacji obudów
zmechanizowanych.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem nie stwierdzono naruszenia przepisów.
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-

Kopalni surowców skalnych w Wilkowie
wypadek ci'"ki.

w dniu 29 stycznia zaistnia&

Kierowca samochodu technologicznego Bie&az chc%c

zablokowa$ tylne ko&o kamieniem, zosta& przyci#ni'ty samoczynnie staczaj%cym
si' samochodem i dozna& zgniecenia prawej d&oni.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
we Wroc&awiu nakaza&:
1) wstrzyma$ ruch samochodu technologicznego Bie&az do czasu wykonania
kontroli stanu technicznego pojazdu i dopuszczenia go do ruchu w zak&adzie
górniczym przez KRZG,
2) przeszkoli$ ponownie kierowców pojazdów technologicznych w zakresie
post'powania w przypadku sytuacji awaryjnych na drogach transportowych
kopalni.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem nie stwierdzono naruszenia przepisów przez
osoby trzecie.
-

KWK %l(sk w dniu 18 czerwca wypadek ci'"ki. Górnik przodowy-wiertacz, w
czasie wiercenia, w #cianie 3 w pok&adzie 502, otworów sonda"owych w sp%gu
wiertark% hydrauliczn%, zosta& uderzony uchwytem wiertarki w okolice oka.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) pod&%czenie

wiertarki

hydraulicznej

i

podanie

emulsji,

niezgodne

z

dokumentacj% producenta,
2) trzymanie wiertarki tylko za jeden chwyt kierownicy z równoczesnym
otwarciem zaworu steruj%cego.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ eksploatacj' wiertarki hydraulicznej typu W-50 do czasu
sprawdzenia jej stanu technicznego,
2) wstrzyma$ wiercenie otworów sonda"owych w #cianie 3 w pok&adzie 502 do
czasu wyposa"enia wiertarek typu W-50 w osprz't wymagany DTR
producenta i warunkami stosowania zawartymi w decyzji dopuszczeniowej
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oraz wykonania wysokoci#nieniowej instalacji zasilaj%cej zgodnie z DTR
producenta.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu wyst%pi& do przedsi'biorcy o zastosowanie
#rodków oddzia&ywania wychowawczego przewidzianych w art.41 Kodeksu
wykrocze( w stosunku do jednej osoby dozoru wy"szego i jednej osoby dozoru
ni"szego.
-

KWK Bielszowice w dniu 28 lutego wypadek ci*'ki. Podczas wykonywania
opinki obudowy w przodku dr%"onej komory rozdzielni, &adowacz zosta& uderzony
przez zgarniak &adowarki ZPP-1 uruchomionej przez nadgórnika.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) przebywanie poszkodowanego pomi'dzy przodkiem a pracuj%c% &adowark%,
2) niew&a#ciwa praca nadgórnika dozoruj%cego roboty, który:

-

nie ostrzeg&, bezpo#rednio przed uruchomieniem &adowarki, osób znajduj%cych
si' w zasi'gu jej pracy i tolerowa& ich przebywanie pomi'dzy przodkiem a
pracuj%c% &adowark%,

-

obs&ugiwa& &adowark' nie maj%c do tego odpowiednich kwalifikacji oraz
uprawnie(.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza&:
1) wyegzekwowanie przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji &adowarki
ZPP-1 w wyrobisku dla dr%"onej komory rozdzielni na poziomie 1000m, ze
szczególnym uwzgl'dnieniem:
!"zakazu przebywania osób w obszarze pomi'dzy &adowark% a przodkiem
podczas jej pracy
!"zakazu uruchamiania &adowarki osobom niepowo&anym,
!"obowi%zku ostrze"enia za&ogi w przodku o uruchomieniu &adowarki.
2) ponowne pouczenie zainteresowanych pracowników i osób dozoru w zakresie
bezpiecznej eksploatacji &adowarki.
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3) pouczenie pracowników i osób dozoru w zakresie post'powania po wypadku
oraz obowi%zku zabezpieczenia miejsca wypadku do czasu przeprowadzenia
jego ogl'dzin.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
#redniego na okres dwóch lat,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie osoby dozoru
#redniego i wy"szego,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do dwóch osób dozoru wy"szego kopalni oraz górnika przodowego,
kierownika dzia&u bhp i kierownika robót górniczych podmiotu gospodarczego
zatrudnionego w ruchu zak&adu górniczego.
oberwanie si* ska) ze stropu i ociosów  trzy wypadki +miertelne oraz
cztery wypadki ci*'kie w:
-

KGHM ZG Rudna w dniu 9 kwietnia wypadek #miertelny. Podczas &adowania
materia&u

wybuchowego,

w

polu

eksploatacyjnym

G-11/7,

do

otworów

strza&owych górnik strza&owy zosta& uderzony bry&ami skalnymi odspojonymi z
czo&a przodka o wysoko#ci oko&o 2,8m.
Przyczyn% wypadku by&o nieprawid&owe wykonanie obrywki i niedostateczna
kontrola stanu górotworu.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
we Wroc&awiu nakaza& wstrzyma$ roboty górnicze w polu eksploatacyjnym
G-11/7, do czasu przeprowadzenia szczegó&owej kontroli stanu górotworu,
wykonania obrywki ociosów i stropu oraz uzupe&nienia brakuj%cej obudowy.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego we Wroc&awiu:
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1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
#redniego przez okres jednego roku,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o ukaranie dwóch
górników strza&owych.
-

KGHM ZG Rudna w dniu 17 maja wypadek #miertelny górnika operatora w
polu eksploatacyjnym G-7/5.
Przyczyn% wypadku by&o przyci#ni'cie poszkodowanego do sp%gu odspojon% i
opadaj%c% z ociosu p&yt% piaskowca.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
we Wroc&awiu nakaza&:
1) wstrzyma$ roboty górnicze w polu eksploatacyjnym G-7/5, do czasu:
!"wykonania obrywki odspajaj%cych si' p&yt z ociosów,
!"zabezpieczenia obudow% ociosów nie posiadaj%cych w&a#ciwego nachylenia.
W zwi%zku z naruszeniem przepisów Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
we Wroc&awiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego i osobie dozoru #redniego przez okres 3 miesi'cy,
2) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do osoby #redniego dozoru.
-

ZG Bytom II

w dniu 21 lipca wypadek #miertelny.

W czasie skuwania

obmurza szybu Barbara na g&'boko#ci oko&o 650 m, odspojona &ata z obmurza
0,7x0,5x0,6m przygniot&a rewidenta do ruroci%gu ø 100mm zabudowanego w
szybie.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) wykonywanie czynno#ci skuwania cz'#ci obmurza bez jego zabezpieczenia
przed oberwaniem i opadni'ciem,
2) nieprawid&owe prowadzenie i organizowanie pracy przez osoby dozoru ruchu,
polegaj%ce na nie przestrzeganiu instrukcjii wymiany obmurza rury szybowej,
w zakresie:
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!"niedostatecznej kontroli obmurza celem zapobie"enia skutkom przypadkowego
odspojenia si',
!"poszerzenia w obmurzu szybu zbyt du"ego wy&omu, bez zamurowania
wcze#niej wykonanej jego cz'#ci,
!"wykonywania pracy poza naczyniem wyci%gowym,
!"wykonywania skuwania muru przez sygnalist'-rewidenta, zamiast górnika.
W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza& wstrzyma$ wymian' obmurza rury szybowej szybu Barbara I do
czasu:
!"zweryfikowania obowi%zuj%cej instrukcji wymiany obmurza rury szybowej,
!"ponownego i szczegó&owego przeszkolenia pracowników, zatrudnionych przy
wymianie obmurza rury szybowej.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego na okres 6 miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie osoby dozoru
#redniego,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do osoby dozoru wy"szego.
-

KGHM ZG Polkowice- Sieroszowice w dniu 5 stycznia wypadek ci'"ki.
Podczas obrywki przystropowej cz'#ci ociosu upadowej E-9 odspojona bry&a
dolomitu o wymiarach oko&o 0,5x1,4x1,0m i masie oko&o 1,5 tony spad&a na
poszkodowanego powoduj%c urazow% amputacj' podudzia i z&amanie otwarte
ko#ci promieniowej.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
we Wroc&awiu nakaza&:
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1) wstrzymanie ruchu w upadowej E-9 na odcinku od przecinki nr 10b do
przodka do czasu przeprowadzenia szczegó&owej kontroli stropu i ociosów
wyrobiska,
2) dokonanie analizy doboru obudowy dla wyrobisk rejonu upadowych od E-5 do
E-16 z uwzgl'dnieniem okoliczno#ci zaistnia&ego wypadku,
3) przeprowadzenie dodatkowych szkole( za&ogi w ww. zakresie i omówienie
okoliczno#ci i przyczyn przedmiotowego wypadku.

W zwi%zku z wypadkiem nie stwierdzono naruszenia przepisów przez osoby
trzecie.
-

KWK Katowice-Kleofas w dniu 3 marca wypadek ci'"ki. Podczas r'cznego
transportu drewna w #cianie 207 przy zatrzymanym przeno#niku, odspojona z
ociosu bry&a w'gla uderzy&a górnika w nog', powoduj%c jej amputacj'.
Przyczyn% wypadku by&o przebywanie górnika na trasie przeno#nika i
wykonywanie

przez

niego

transportu

r'cznego

drewna,

przy

braku

zabezpieczenia ociosu #cianowego.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Katowicach nakaza&:
1) wstrzyma$ w #cianie wykonywanie transportu zdemontowanych elementów
przeno#nika zgrzeb&owego. Wznowienie robót uwarunkowa& oberwaniem i
zabezpieczeniem ociosu i stropu #cianowego.
2) zako(czy$ monta" nowozabudowanych elementów przeno#nika w #cianie 207
oraz wytransportowanie wybudowanych segmentów rynien z zastawkami i
klinami &aduj%cymi le"%cymi na trasie przeno#nika zgrzeb&owego oraz silnika
wybudowanego z nap'du zwrotnego przeno#nika. Oddanie do ruchu
przeno#nika uwarunkowa& przeprowadzeniem odbioru technicznego.
3) przeprowadzi$ roboty transportowe elementów przeno#nika zgrzeb&owego w
#cianie 207 przez do#wiadczonych pracowników, pod sta&ym nadzorem osoby
dozoru ruchu górniczego.

W zwi%zku z wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Katowicach skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie
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sztygara oddzia&u.
-

KWK Staszic w dniu 9 kwietnia wypadek ci'"ki. W dr%"onym wyrobisku,
podczas wykonywania opinki stropu z organu urabiaj%cego kombajnu AM-50,
nast%pi&o odspojenie z czo&a przodka bry&y w'gla, a tak"e bry&y zalegaj%cego nad
nim &upku o wymiarach 1,4mx0,4mx0,4m, która przygniot&a nog' górnika
kombajnisty.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) odspojenie si' bry&y &upku od nieskutecznie oberwanego czo&a przodka,
2) dopuszczenie do przebywania poszkodowanego w rejonie nieskutecznie
oberwanego czo&a przodka,
3) niew&a#ciwa praca osób dozoru ruchu polegaj%ca na:
!"tolerowaniu wykonywania prac z organu urabiaj%cego zamiast z pomostu
roboczego,
!"nie ustaleniu w technologii prowadzenia robót zasad wykonywania opinki
stropu w przodku wyrobiska w przypadku niemo"liwo#ci wykonywania tych
prac z pomostu roboczego organ urabiaj%cego kombajnu.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Katowicach:
1) skierowa& wniosek do S%du Rejonowego w Katowicach o ukaranie osoby
dozoru wy"szego,
2) na podstawie art. 41 Kodeksu wykrocze( wyst%pi& o zastosowanie #rodka
oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do dwóch osób: jednej osoby
dozoru #redniego i przodowego.
-

ZG Centrum w dniu 12 sierpnia wypadek ci'"ki. Podczas transportu drewna
przeno#nikiem #cianowym, górnik wszed& na jego tras' i zosta& przygnieciony
odspojon% z ociosu bry&% w'gla, co spowodowa&o amputacj' podudzia.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) wej#cie poszkodowanego na tras' przeno#nika b'd%cego w ruchu,
2) nie przestrzeganie ustale( projektu technicznego i niew&a#ciwa praca osób
dozoru i kierownictwa kopalni, co polega&o na tym, "e:
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!"w #cianie wykonywano siedem skrawów kombajnem zamiast do sze#ciu
skrawów,
!"po trzecim skrawie kombajnem nie budowano trzeciego rz'du stojaków
drewnianych pod stropnicami obudowy drewnianej pola podsadzkowego,
!"w Instrukcji dotycz%cej prowadzenia prac transportowych przeno#nikami
#cianowymi

nie

okre#lono

bezpiecznego

sposobu

odbioru

materia&u

transportowanego przeno#nikiem #cianowym.
3) niew&a#ciwa praca przodowego #ciany i osoby dozoru polegaj%ca na:
!"braku

oberwania

lu)nego,

sp'kanego

ociosu

#cianowego

lub

jego

zabezpieczenia,
!"braku bezpo#redniego nadzoru transportu drewna przeno#nikiem #cianowym
co by&o niezgodne z instrukcj% transportu

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ ruch zak&adu górniczego w cz'#ci dotycz%cej eksploatacji #ciany
21 w pok&adzie 414/1 na poziomie 585m do czasu:
!"oberwania i zabezpieczenia odspajaj%cego si' ociosu #cianowego,
!"zabezpieczenia nadmiernie ods&oni'tego stropu,
!"uruchomienie

przeno#nika

#cianowego

przeprowadzi$

pod

nadzorem

wyznaczonej osoby wy"szego dozoru ruchu górniczego,
!"ponownego komisyjnego odbioru technicznego #ciany przez komisj' KRZG
2) przeszkolenie osób dozoru ruchu oraz zespo&ów #cianowych w zakresie
bezpiecznego transportu materia&ów i sprz'tu przeno#nikami zgrzeb&owymi w
#cianach.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci osobie #redniego dozoru ruchu na okres
sze#ciu miesi'cy,
2) skierowa& wniosek do S%du Rejonowego o ukaranie górnika przodowego ,
3) wyst%pi& do KRZG o zastosowanie #rodków oddzia&ywania wychowawczego
przewidzianych w art.41 Kodeksu wykrocze( w stosunku do dwóch osób
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kierownictwa kopalni, jednej osoby dozoru wy"szego i jednej osoby dozoru
#redniego.
transport r*czny  trzy wypadki +miertelne
-

KWK Budryk w dniu 31 sierpnia podczas r'cznego transportu, w chodniku B,
silnika elektrycznego po szynach kolejki KSP-32 przez pracowników PRG,
nast%pi&o

niekontrolowane

przemieszczenie

si'

transportowanego

silnika

zestawu i uderzenie nim przechodz%cego chodnikiem elektromontera.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Gliwicach nakaza&:
1) wstrzyma$ eksploatacj' kolejki podwieszanej KSP-32 w chodniku B do czasu
przeprowadzenia odbioru technicznego przez komisj' wyznaczon% przez
kierownika ruchu zak&adu górniczego.
2) wstrzyma$ prowadzenie transportu r'cznego po szynach kolejki podwieszanej
przy nachyleniu powy"ej 4º.
3) przeszkoli$ za&og' do&ow% kopalni oraz firm us&ugowych zatrudnionych w
kopalni w zakresie zasad prawid&owego wykonywania transportu urz%dzeniami
transportowymi oraz transportu r'cznego.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Gliwicach:
1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
wy"szego na okres 6 miesi'cy, sztygarowi zmianowemu oddzia&u górniczego
i sztygarowi zmianowemu oddzia&u mechanicznego na okres jednego roku,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie przodowego
zespo&u transportowego,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do jednej osoby dozoru wy"szego, jednej osoby dozoru #redniego i
dwóch pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
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-

ZG Bytom III w dniu 9 listopada w czasie transportu nap'du podajnika
ta#mowego PTD-SIGMA-800/SII, nast%pi&o rozerwanie szynoci%gu KSP i
opadni'cie

nap'du

podawarki,

co

spowodowa&o

uderzenie

górnika

demontuj%cego zastawki przeno#nika GROT.
Przyczyn% wypadku by&o rozerwanie jezdni szynowej, na której podwieszony by&
nap'd podawarki.
Przyczyna ta by&a nast'pstwem:
1) wypi'cia zawiesia &a(cuchowego z haka z&%cza górnego szyn jezdni, po której
przetaczany by& wózek no#ny, do którego podwieszono nap'd podawarki
ta#mowej,
2) rozerwania gniazda z&%cza dolnego szyn po przekroczeniu jego no#no#ci,
spowodowanym wypi'ciem &a(cucha zawiesia szyny z haka,
3) nie wycofania poszkodowanego spod trasy podawarki ta#mowej podczas
r'cznego wci%gania nap'du podajnika ta#mowego PDT-SIGMA 800/SII na
tras' rynnow% przeno#nika zgrzeb&owego,
4) niew&a#ciwej pracy osób dozoru ruchu i przodowego polegaj%cej na:
!"braku nale"ytej kontroli stanu technicznego jezdni szynowej nap'du
podawarki ta#mowej,
!"braku instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy ustalaj%cej zasady
r'cznego transportu ci'"kich i wielkogabarytowych elementów maszyn i
urz%dze( po sp%gu wyrobisk,
!"nie przeprowadzeniu instrukta"u stanowiskowego
W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du w Gliwicach
nakaza&:
1) dokona$

odbioru

technicznego

podajnika

ta#mowego

przez

komisj'

wyznaczon% przez KRZG,
2) ustali$ zasady r'cznego transportu elementów ci'"kich wielkogabarytowych w
dr%"onych wyrobiskach korytarzowych,
3) zleci$

uprawnionej

jednostce

badawczej

ocen'

stanu

technicznego

uszkodzonej szyny kolejki.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Gliwicach:
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1) zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobie dozoru
#redniego na okres 6 miesi'cy,
2) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wniosek o ukaranie górnika
przodowego,
3) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w
stosunku do osoby dozoru wy"szego i osoby dozoru #redniego.
-

KWK Halemba w dniu 1 pa)dziernika podczas r'cznego przetaczania na poz.
830m platformy za&adowanej elementami obudowy zmechanizowanej Glinik
nast%pi&o jej wywrócenie i doci#ni'cie #lusarza do obudowy wyrobiska
transportowanymi elementami.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) przebywanie poszkodowanego obok platformy podczas transportu r'cznego,
nie przewidzianego w dokumentacji uk&adu transportowego,
2) r'czne przemieszczanie platformy ko&owej po torach z za&adowanym
podzespo&em sekcji obudowy zmechanizowanej, którego masa kilkakrotnie
przekracza&a dopuszczaln% warto#$,
3) niew&a#ciwa organizacja pracy przez osoby dozoru ruchu polegaj%ca na:
!"tolerowaniu i dopuszczaniu do transportu r'cznego za&adowanych platform
ko&owych  nie przewidzianego w dokumentacji uk&adu transportowego,
!"skierowaniu do prac zwi%zanych z roz&adunkiem i monta"em sekcji obudowy
pracownika bez wymaganych uprawnie(,
!"nie poinformowaniu pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania
prac,
!"braku kontroli prowadzonych prac zwi%zanych z monta"em obudowy w
komorze monta"owej na poz. 830m.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza&:
1) wstrzyma$ wszelkie prace w komorze monta"owej, zlokalizowanej w
przekopie zachodnim na poz. 830m do czasu:
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!"zweryfikowania dokumentacji transportu linowego platform typu WOZ-2
spod szybu Grunwald IV do komory monta"owej, uwzgl'dniaj%c nachylenia
sp%gu przekopu zachodniego i nachylenia wzd&u"ne torowiska,
!"w&a#ciwego zorganizowania transportu za&adowanych platform typu WOZ-2
zgodnego z zatwierdzon% dokumentacj% transportu oraz monta"u sekcji
obudowy zmechanizowanej i zatrudnienia do transportu uprawnionych
pracowników,
!"ponownego przeszkolenia pracowników w zakresie bezpiecznego sposobu
wykonywania

transportu

oraz

monta"u

cz'#ci

sekcji

obudowy

zmechanizowanej.
2) dokona$ oceny stanu technicznego platformy typu WOZ-2 przez uprawnion%
jednostk'.
3) przeanalizowa$ mo"liwo#$ zastosowania odpowiednio d&ugich platform do
transportu cz'#ci sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 12/31 POz, tak
aby te cz'#ci nie wystawa&y poza gabaryty jednostki transportowej.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu:
1) zakaza& na okre#lony czas wykonywania czynno#ci dwóm osobom #redniego
dozoru ruchu: jednej osobie na okres czterech miesi'cy a drugiej na okres
dziewi'ciu miesi'cy,
2) skierowa& wniosek do S%du Rejonowego o ukaranie #lusarza przodowego i
jednej osoby dozoru #redniego.
upadek, potkni*cie si*, wpadni*cie lub spadni*cie osób  trzy
wypadki ci*'kie w:
-

ZG Centrum w dniu 09.07.2002r. maszynista podczas doj#cia do lokomotywy
po#lizn%& si' i uderzy& g&ow% w zwrotnik zwrotnicy doznaj%c urazu oka.
Przyczyn% wypadku by&o po#lizgni'cie si' i upadek poszkodowanego podczas
kontroli sk&adu poci%gu.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Bytomiu nakaza& zabroni$ przechodzenia za&odze przekopem obiegowym I na
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poz. 585m do czasu usuni'cia z przej#cia wszystkich zb'dnych przedmiotów
utrudniaj%cych

przej#cie.

Ponowne

zezwolenie

na

przechodzenie

za&ogi

przekopem obiegowym uwarunkowa& odbiorem drogi przej#cia przez wyznaczon%
przez KRZG komisj'.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Bytomiu wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o
zastosowanie #rodków oddzia&ywania wychowawczego przewidzianych w art. 41
ustawy Kodeks Wykrocze( w stosunku do osoby dozoru #redniego i pracownika
na stanowisku robotniczym.
-

KWK Bielszowice w dniu 14.11.2002r podczas demonta"u nieczynnego
ruroci%gu o #rednicy 250 mm spawacz stoj%c na drabinie rozstawnej utraci&
równowag' i spadaj%c poprzez barierk' zabezpieczaj%c% wpad& do pustego
zbiornika mu&owego
Przyczyn% wypadku by&o:
1) wykonywanie

demonta"u

ruroci%gu

o

#rednicy

250

mm

w

sposób

niebezpieczny oraz bez zezwolenia osoby dozoru ruchu,
2) niew&a#ciwa praca osoby dozoru ruchu, która dopu#ci&a do wykonywania prac
spawalniczych bez kontroli miejsca pracy oraz opracowanej technologii i
przeprowadzonego instrukta"u.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Gliwicach nakaza& wstrzyma$ ruch zak&adu górniczego w cz'#ci dotycz%cej
demonta"u ruroci%gu o #rednicy 250 mm w rejonie zbiornika osadnika mu&owego,
do czasu opracowania technologii demonta"u.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego
Urz'du Górniczego w Gliwicach zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu
zak&adu górniczego osobie dozoru #redniego na okres 3 miesi'cy.
-

KWK Polska-Wirek w dniu 28.11.2002r. nadsztygar urz%dze( elektrycznych
przechodz%c przekopem na poz. 711m potkn%& si' o nierówno#$ sp%gu i
upadaj%c, uderzy& g&ow% w stojak Valent zabudowany w osi wyrobiska.
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W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego
w Gliwicach nakaza& pouczy$ za&og' o zasadach bezpiecznego poruszania si'
w wyrobiskach podziemnych.

W zwi%zku z wypadkiem nie stwierdzono naruszenia przepisów przez osoby
trzecie.
spadni*cie, wywrócenie obudowy lub jej elementów  wypadek ci*'ki
w KWKMarcel w dniu 06.03.2002r. W czasie rabowania chodnika #cianowego
M-9 w pok&adzie 707/2, nast%pi&o wybicie stojaka Valent, który uderzy& górnika w
g&ow'.
Przyczyna wypadku wynika&a z:
1) przebywania poszkodowanego w miejscu niebezpiecznym,
2) nie przestrzegania postanowie( obowi%zuj%cej instrukcji,
3) braku w&a#ciwego nadzoru ze strony osób dozoru ruchu.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Rybniku nakaza&:
1) wstrzyma$ rabowanie obudowy w chodniku #cianowym M-9 w pok&adzie 707/2 w
zwi%zku z zaistnia&ym opadem warstw stropowych i uszkodzeniem obudowy
drewnianej wykonanej za frontem #ciany M-6 na jej styku z chodnikiem
#cianowym M-9w pok&.707/2,
2) ustalenie warunków bezpiecznego wznowienia rabowania obudowy w chodniku
#cianowym M-9 w pok&. 707/2,
3) ponownie przeszkoli$ pracowników zatrudnionych przy rabowaniu obudowy w
wyrobiskach korytarzowych w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania tych
robót.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego Urz'du
Górniczego w Rybniku zakaza& wykonywania czynno#ci w ruchu zak&adu
górniczego osobie dozoru #redniego przez okres 6 miesi'cy.
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uderzenie narz*dziami pracy  wypadek ci*'ki w KWK Marcel w dniu
12.09.2002r. Podczas dokr'cania jednej z dwóch #rub M-24 mocuj%cych
konstrukcj' podestu pod siedzisko kombajnisty do konstrukcji kombajnu AM-50z,
#lusarz uderzy& si' kluczem nasadowym w okolic' oka, co spowodowa&o p'kni'cie
ga&ki ocznej.

W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Okr'gowego Urz'du Górniczego w
Rybniku nakaza& przeprowadzi$ przegl%d narz'dzi i przyrz%dów u"ywanych w
zak&adzie górniczym przy robotach #lusarskich pod k%tem ich zgodno#ci z zasadami
techniki i ergonomii.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Okr'gowego Urz'du
Górniczego w Rybniku:
1) skierowa& do w&a#ciwego S%du Rejonowego wnioski o ukaranie osoby dozoru
wy"szego firmy zatrudnionej w ruchu zak&adu górniczego,
2) wyst%pi& do pracodawcy z wnioskiem o zastosowanie #rodków oddzia&ywania
wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy Kodeks Wykrocze( w stosunku
do dwóch osób dozoru wy"szego.
inne  jeden wypadek +miertelny i jeden wypadek ci*'ki w:
-

KWK Borynia w dniu 22 grudnia wypadek zbiorowy. W czasie kontroli
nieszczelno#ci ruroci%gu powietrza w szybie, nast%pi&o jego rozszczelnienie, na
skutek którego jeden #lusarz dozna& #miertelnych obra"e( a drugi lekkich.
Przyczyn% wypadku by&o gwa&towne rozszczelnienie ruroci%gu spr'"onego
powietrza o #rednicy 500 mm. Do wypadku przyczyni&o si':
1) przebywanie poszkodowanych w bezpo#rednim s%siedztwie nieszczelnio#ci
ruroci%gu spr'"onego powietrza o #rednicy 500 mm, znajduj%cego si' pod
pe&nym ci#nieniem,
2) prawdopodobne wykonywanie przez brygad' innych czynno#ci ni" kontrola
organoleptyczna ruroci%gu,
3) brak ustale( przez osoby dozoru szczegó&owych warunków bezpiecznego
wykonania prac przy ruroci%gu spr'"onego powietrza o #ednicy 500 mm w
szybie.
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W zwi%zku z zaistnia&ym wypadkiem Dyrektor Urz'du Górniczego do Bada(
Kontrolnych

Urz%dze(

Energomechanicznych

w

Katowicach

nakaza&

na

podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez KRZG technologii doprowadzi$ stan
ruroci%gu spr'"onego powietrza o #rednicy 500 mm zabudowanego w szybie I do
zgodno#ci z dokumentacj%.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor UGBKUE:
1) zakaza& wykonywania na okres dwóch lat czynno#ci osobie #redniego dozoru
ruchu,
2) skierowa& wniosek do S%du Rejonowego o ukaranie przodowego brygady
szybowej,
3) wyst%pi& do KRZG o zastosowanie #rodków oddzia&ywania wychowawczego
przewidzianych w art.41 Kodeksu wykrocze( w stosunku do osoby dozoru
wy"szego.
-

KWK Bielszowice w dniu 8 maja wypadek ci'"ki. W czasie wykonywania
robót strza&owych górnik strza&owy uleg& oparzeniu.
Przyczyn% wypadku by&o:
1) niew&a#ciwe wykonywanie robót strza&owych z u"yciem lontu detonujacego, co
polega&o na:
!"prawdopodobnym odpaleniu lontu detonuj%cego w rejonie skrzy"owania
#ciany N-834 z chodnikiem 5z poza otworem strza&owym i bez wycofania
si' na bezpieczn% odleg&o#$,
!"rozchodowaniu

#rodków

strza&owych

w

dzienniku

strza&owym

po

przeprowadzonym strzelaniu wstrz%sowym niezgodnie z rzeczywistym ich
zu"yciem.

W zwi%zku z naruszeniem obowi%zuj%cych przepisów Dyrektor Urz'du
Górniczego w Gliwicach:
1) zakaza& wykonywania na okres trzech miesi'cy czynno#ci osobie #redniego
dozoru ruchu,
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2) wyst%pi& do KRZG o zastosowanie #rodków oddzia&ywania wychowawczego
przewidzianych w art.41 Kodeksu wykrocze( w stosunku do osoby
kierownictwa kopalni.
Niezale"nie od wy"ej opisanych bezpo#rednich dzia&a( urz'dów górniczych dla
zapobie'enia podobnym wypadkom w przysz)o+ci:
-

po wszystkich zaistnia&ych wypadkach i zdarzeniach dyrektorzy okr'gowych
urz'dów górniczych nakazali zapozna$ za&og' kopalni z okoliczno#ciami i
przyczynami ich zaistnienia,

-

po wszystkich ww. wypadkach i zdarzeniach w Departamencie Warunków Pracy
Wy"szego Urz'du Górniczego opracowywane by&y informacje przesy&ane do
wszystkich okr'gowych urz'dów górniczych, które z kolei przekazywa&y je
zainteresowanym nadzorowanym zak&adom górniczym. Ewidencj' tych informacji
w zak&adach górniczych prowadzi Dzia& BHP, przekazuj%c je do poszczególnych
dzia&ów celem omówienia ich z pracownikami,

-

bie"%ca informacja o zaistnia&ych wypadkach przedstawiana jest w internecie
WUG.

4.2. G!ÓWNE PRZYCZYNY I OKOLICZNO%CI WYPADKÓW I
ZDARZE$ ZAISTNIA!YCH W 2002 ROKU.
G&ównymi przyczynami wypadków #miertelnych i ci'"kich oraz zdarze( w 2002 roku
by&o:
#" nieprzestrzeganie

przez

pracowników

ustale(

zawartych

w

instrukcjach,

technologiach, regulaminach i zezwoleniach pisemnych,
#" b&'dy w zakresie przygotowania miejsc i stanowisk pracy,
#" wykonywanie prac w niewystarczaj%cej obsadzie osobowej,
#" niew&a#ciwa koordynacja prac zespo&owych,
#" tolerowanie przez przodowych metod pracy niezgodnych z zasadami techniki
górniczej,
#" niew&a#ciwy stan techniczny maszyn i urz%dze(,
#" eksploatacja maszyn i urz%dze( niezgodnie z dokumentacj% technicznoruchow%,
#" wykonywanie robót przez osoby nie posiadaj%ce wymaganych uprawnie(,
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#" nieprawid&owe zachowania pracowników,
#" niew&a#ciwa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu dotycz%ca:
-

organizacji i nadzoru prowadzonych robót,

-

pouczania pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania prac.

#" niew&a#ciwa ocena wyst'puj%cych zagro"e( naturalnych, takich jak:
-

wyrzutami gazów i ska&,

-

zagro"enie wybuchem py&u w'glowego,

-

zagro"enie t%paniami,

-

zagro"enia metanowe,

-

zagro"enia po"arowe.

Do zaistnienia wi'kszo#ci wypadków i zdarze( w 2002 roku przyczyni& si' wysoki
poziom wyst'puj%cych zagro"e( naturalnych oraz czynnik ludzki polegaj%cy przede
wszystkim na nie przestrzeganiu obowi%zuj%cych przepisów i zasad techniki
górniczej.

W 2002 roku zaistnia&y a" 42 zdarzenia zwi%zane z zagro"eniami naturalnymi w
wyniku których 21 pracowników uleg&o wypadkom #miertelnym, 14 ci'"kim i 47
lekkim.

W 2002 roku zaistnia&o 21 wypadków zbiorowych w wyniku których 22 pracowników
uleg&o wypadkom #miertelnym, 16 ci'"kim i 47 lekkim.
Pomimo rozwoju techniki nale"y stwierdzi$, "e stan wiedzy w zakresie zagro"e(
górniczych, nowoczesna aparatura kontrolno  pomiarowa oraz metody kontroli i
zwalczania poszczególnych zagro"e( nie s% w stanie wykry$ wszystkich czynników
maj%cych wp&yw na zaistnienie danego zdarzenia, a przez to odpowiednio wcze#niej
im zapobiec.

Skuteczno#$ zwalczania zagro"e( górniczych wymaga dalszego rozwoju metod
oceny zagro"e( i stosowanych profilaktyk, a zdobyte do#wiadczenia przedsi'biorcy
winni wprowadza$ do praktyki.
Nale"y konsekwentnie wdra"a$ nowoczesne systemy ostrzegania za&óg pod ziemi%
w przypadku powstaj%cych zagro"e(.
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5. Higiena pracy w górnictwie
5.1. Warunki pracy w górnictwie
Na stan higieny pracy w zak&adach górniczych decyduj%cy wp&yw maj% oczywi#cie
zagro"enia naturalne, nierozerwalnie
kszta&tuj%

równie"

zagro"enia

zwi%zane

istot% górnictwa, ale stan ten

niebezpiecznymi

i

szkodliwymi

czynnikami,

wynikaj%ce z zastosowanej technologii pozyskiwania kopalin.
Podstawowymi elementami przeprowadzanej obecnie reformy górnictwa s% poza
restrukturyzacj% finansow%, równie" redukcja zatrudnienia, upraszczanie modelu
zak&adów górniczych oraz zwi'kszanie koncentracji wydobycia. Szczególnie te dwa
ostatnie elementy

mog% generowa$ zmiany w kszta&towaniu si' zagro"e(

niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami w #rodowisku pracy zak&adów górniczych
a to z kolei mo"e wp&ywa$ na zmiany w kszta&towaniu si' stanu bezpiecze(stwa i
higieny pracy w górnictwie.
5.2. Czynniki szkodliwe w +rodowisku pracy
W zale"no#ci od charakteru dzia&ania, niebezpieczne i szkodliwe czynniki
#rodowiska pracy wyst'puj%ce w górnictwie dzieli si' na nast'puj%ce grupy:
1. fizyczne
2. chemiczne
3. biologiczne
4. psychofizyczne.
5.2.1 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne wyst*puj(ce w górnictwie
Najwa"niejsze czynniki fizyczne stanowi%ce zagro"enie #rodowiska pracy zak&adów
górniczych to:
#"zapylenie
#" radiacja
#" ha&as
#" wibracja
#" warunki mikroklimatu
#" o#wietlenie
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Zapylenie
W 2002 roku pomiary zapylenia powietrza kopalnianego przeprowadzone zarówno
przez kopalniane s&u"by py&owe jak i przez pracowników Wy"szego Urz'du
Górniczego w wyrobiskach podziemnych wykaza&y, "e poziom tego zagro"enia
zw&aszcza w wyrobiskach #cianowych dr%"onych kombajnami utrzymuje si'
niezmiennie na sta&ym, wysokim poziomie pomimo unowocze#niania dzia&a(
profilaktycznych. 70% kombajnów #cianowych wyposa"onych by&o w zraszania
wewn'trzne i zewn'trzne, a 30% tylko w zraszania zewn'trzne. 90% kombajnów
chodnikowych wyposa"onych by&o w zraszanie wewn'trzne. Dla ochrony przed
szkodliwym dzia&aniem py&ów, wyrobiska chodnikowe przewietrzane by&y wentylacj%
ss%c% lub w przodkach wyrobisk zastosowane by&y odpylacze ró"nych typów. Jedn%
z

przyczyn

s&abej

skuteczno#ci

dzia&a(

profilaktycznych

jest

znaczne

zanieczyszczenie wody stosowanej w instalacjach zraszaj%cych powoduj%ce cz'ste
awarie tych urz%dze(. Brak odr'bnej sieci ruroci%gów technologicznych do
doprowadzenia wody o odpowiedniej klasie czysto#ci niejednokrotnie niweczy ca&y
wysi&ek finansowy i organizacyjny zak&adów obni"aj%c stopie( wykorzystywania
#rodków profilaktycznych ograniczaj%cych emisj' py&ów do atmosfery wyrobisk w
procesach technologicznych.
Wyniki pomiarów wykaza&y, "e nadal najbardziej nara"onymi s% górnicy w'gla
kamiennego zatrudnieni przy urabianiu calizny w'glowej. W 2002 w kopalniach
w'gla kamiennego przeci'tnie na zmianach roboczych by&o prowadzone urabianie w
200 #cianach eksploatacyjnych w których zatrudnionych by&o 8000 pracowników. Na
dzia&anie py&ów szkodliwych dla zdrowia emitowanych do atmosfery kopalnianej w
czasie procesów urabiania i &adowania #rednio nara"onych by&o oko&o 8000 górników
zatrudnionych w wyrobiskach #cianowych.
W tym samym okresie na zmianach roboczych prowadzono urabianie kombajnami w
230 przodkach chodnikowych w których na dzia&anie py&ów szkodliwych dla zdrowia
emitowanych do atmosfery kopalnianej w czasie procesów dr%"enia wyrobisk
korytarzowych urabiania i &adowania #rednio nara"onych by&o oko&o 1250 górników
zatrudnionych w wyrobiskach chodnikowych.
Z posiadanych danych wynika, "e w górnictwie w'glowym przy pracach
stwarzaj%cych najwy"sze nara"enie na szkodliwe dzia&anie py&ów zatrudnionych by&o
oko&o 9000 górników. W liczbie tej nie uwzgl'dniono stanowisk przy odstawie urobku
w wyrobiskach podziemnych oraz w zak&adach przeróbczych na powierzchni
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zak&adów górniczych. Natomiast w zak&adach górniczych eksploatuj%cych rudy
miedzi oraz cynku i o&owiu przy wierceniu oraz &adowaniu i transporcie urobku tj.
pracach stwarzaj%cych potencjalnie najwi'ksze nara"enie na dzia&anie py&ów
szkodliwych dla zdrowia zatrudnionych by&o oko&o 1800 górników.
W #cianach eksploatacyjnych s% to stanowiska kombajnistów, operatorów sekcji
obudowy i górników zatrudnionych w górnych wn'kach w wylotowym pr%dzie
powietrza. W chodnikach s% to stanowiska kombajnisty i jego pomocnika.
pok&adach

w'gla

obecnie

eksploatowanych,

zawarto#$

wolnej

W

krystalicznej

krzemionki jest powy"ej 2% i nie przekracza 10%.
!redni poziom zapylenia podczas zmiany roboczej w stosunku do NDS na ww.
stanowiskach przedstawia& si' nast'puj%co:
-

W #cianach.

Kombajni#ci i operatorzy sekcji

- powy"ej 4 do 6 NDS;

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

1 do 2 NDS.

W chodnikach.

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

W #cianach.

Kombajni#ci i operatorzy sekcji

- powy"ej 8 do 12 NDS;

górnicy zatrudnieni w górnej wn'ce - powy"ej 6 do 11 NDS;
górnicy zatrudnieni w dolnej wn'ce - od
-

1 do 2 NDS.

W chodnikach.

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

niezale"nie

od

instalacji

zraszaj%cych

stosuje

si'

oczyszczanie

zapylonego powietrza odpylaczami. Ostatni% lini% obrony przed szkodliwym
oddzia&ywaniem py&ów jest indywidualna ochrona dróg oddechowych pracowników.
Ha)as
Od szeregu lat obserwuje si' w górnictwie stan objawiaj%cy si' wci%" bardzo du"%
emisj% ha&asu. Maszyny i urz%dzenia posiadaj% coraz wi'ksz% moc, pracuj% w
wi'kszo#ci na zasadzie ruchu obrotowego i cz'#$ z nich przekracza dopuszczalne
warto#ci emisji ha&asu, przy czym dotyczy to warto#ci wyznaczanych w badaniach
atestacyjnych. W miejscu zainstalowania maszyny emisja ha&asu mo"e by$ wi'ksza
z uwagi na zwi%zane ze zu"yciem stopniowe zwi'kszanie si' luzów cz'#ci
ruchomych, odbicia i nak&adanie si' ha&asu od innych maszyn, powoduj%c znaczne
zagro"enie akustyczne w #rodowisku pracy.

W górnictwie podziemnym takie procesy technologiczne jak urabianie, odstawa
urobku, przewietrzanie czy wzbogacanie kopalin stanowi% )ród&a zagro"enia
ha&asem. G&ównymi )ród&ami ha&asu s% wentylatory g&ównego przewietrzania, pompy
g&ównego odwadniania , maszyny urabiaj%ce, urz%dzenia odstawcze i wentylatory.
Ha&as jest najcz'#ciej wyst'puj%cym czynnikiem szkodliwym w wiertnictwie,
górnictwie naftowym i gazu ziemnego. -ród&em ha&asu wyst'puj%cego w czasie
eksploatacji urz%dze( wiertniczych s% agregaty pr%dotwórcze, pompy p&uczkowe, sita
wibracyjne, mieszalniki p&uczki, stó& wiertniczy itp. Niektóre urz%dzenia a zw&aszcza
agregaty pr%dotwórcze s% )ród&ami ha&asu o du"ym nat'"eniu. Ha&as ten zw&aszcza
w terenach wymagaj%cych szczególnej ochrony

mo"e powodowa$ zak&ócenia w

#rodowisku przyrodniczym, w przypadku terenów rolnych, na których zlokalizowana
jest wi'kszo#$ wierce( nie istnieje wi'ksza uci%"liwo#$ dla #rodowiska. Natomiast
jest uci%"liwy i stanowi zagro"enie dla pracowników gdy" ha&as ten emitowany jest
ca&odobowo co ma szczególne znaczenie w przypadku bliskiej lokalizacji zaplecza
socjalno-administracyjnego.
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Uszkodzenia s&uchu wywo&ane ha&asem powoduj% chorob' zawodow% o nazwie
zawodowe uszkodzenie s&uchu.
Uszkodzenia s&uchu wywo&ane ha&asem stanowi% powa"ny problem medyczny i
spo&eczny. Zbyt cz'sto pracownicy nara"eni s% na zbyt du"y poziom ekspozycji na
ha&as co w konsekwencji prowadzi do uszkodzenia s&uchu i odchodzenia
pracowników na renty inwalidzkie.
Skal' problemu okre#la fakt "e w latach 1998-2002 u 3403 pracowników lub by&ych
pracowników górnictwa stwierdzono zawodowe uszkodzenie s&uchu.

W celu ograniczenia nara"enia pracowników na ha&as stosuje si' techniczne i
administracyjno-organizacyjne #rodki takie jak:
#" eliminacja )ród&a ha&asu lub zmniejszenie nat'"enia ha&asu;
#" ograniczenie rozprzestrzeniania si' ha&asu;
#" zmniejszanie czasu ekspozycji na ha&as;
#" stosowanie ochron indywidualnych .
Radiacja
-ród&ami promieniowania jonizuj%cego w wyrobiskach podziemnych zak&adów
górniczych s% naturalne substancje promieniotwórcze znajduj%ce si' w ska&ach i
wodach podziemnych a w wyniku uwalniania si' radonu z wód i ska& otaczaj%cych
wyrobiska górnicze, naturalne substancje promieniotwórcze znajduj% si' równie" w
powietrzu. Ograniczona przestrze( wyrobisk i d&uga droga odprowadzenia powietrza
ska"onego tymi substancjami do szybów wentylacjnych powoduje, "e nara"enie na
ska"enie organizmu drog% oddechow% jak równie" nara"enie na napromieniowanie
zewn'trzne jest w kopalniach podziemnych wi'ksze ni" na powierzchni.
W podziemnych zak&adach górniczych )ród&ami zagro"e( radiacyjnych s%:
- krótko"yciowe produkty rozpadu radonu w powietrzu kopalnianym tzw. aerozole
promieniotwórcze,
- silnie zmineralizowane (s&one) wody do&owe zawieraj%ce radionuklidy radu,
- osady wytr%cane z wód radowych,
- promieniowanie gamma emitowane przez ska&y górotworu.
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Wszystkie te )ród&a emituj% promieniowanie i sk&adaj% si' na dawk' promieniowania
jonizuj%cego jak% potencjalnie mog% otrzyma$ górnicy zatrudnieni w podziemnych
zak&adach górniczych. Warto#$ dawki (równowa"nika dawki), któr% górnicy mog% w
okresie roku otrzyma$ jest limitowana. Przepisy okre#laj% górn% granic' której nie
wolno przekroczy$.
Ocena )(cznego zagro'enia radiacyjnego ze wszystkich /róde).
Warto#ci

wska)ników

poszczególnych

czynników

zagro"enia

radiacyjnego

okre#laj%cych odpowiedni% klas' zagro"enia przedstawiono w tabeli:

Wska/nik zagro'enia

Klasa, poziom zagro'enia
A

B

inspekcyjny

2,4

1,4

0,8

3

1,75

1

St'"enie izotopów radu w wodzie [kBq/m3]

900

525

300

Aktywno#$ w&a#ciwa izotopów radu

180

105

60

St'"enie energii potencjalnej . krótko"yciowych
3

produktów rozpadu radonu [µJ/m ]
Moc dawki poch&oni'tej promieniowania
gamma [µGy/h]

w osadach [kBq/kg]

Na podstawie wyników pomiarów wszystkich )róde& zagro"enia radiacyjnego,
wykonanych w 2002 roku w kopalniach w'gla kamiennego, rud metali, soli mo"na
stwierdzi$, "e w poszczególnych rodzajach zak&adów górniczych stan zagro"enia
radiacyjnego przedstawia& si' jak pokazano w tabeli:
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energia

Promieniowanie

wody i osady

Liczba lub procent

potencjalna 0

gamma

zak)adów

klasa i poziom

klasa i poziom

Klasa i poziom

/wyrobisk

zagro'enia

zagro'enia

zagro'enia

górniczych

A

B

insp.

A

B

insp.

A

B

insp.

Kopalnie w'gla

2/6

3/11

6/24

1

1

4

1

-

-

Kopalnie rud miedzi

3%

63%

34%

-

-

-

-

-

-

Kopalnie rud cynku

6%

18%

76%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kamiennego

i o&owiu
Kopalnie soli

Rozpatruj%c wyniki pomiarów z poszczególnych )róde& zagro"enia nale"y stwierdzi$,
"e zagro"enie krótko"yciowymi produktami rozpadu radonu nadal decyduje o stanie
zagro"enia

radiacyjnego

w

górnictwie.

Drugim

z

kolei

czynnikiem

jest

promieniowanie gamma. Najmniejszy jest udzia& nara"enia od ska"e( wewn'trznych
izotopami radu zwi%zany z pracami przy usuwaniu osadów promieniotwórczych.
Najwi'ksze zagro"enie stwierdza si' w górnictwie w'gla kamiennego.
Do najwy"szej klasy A zagro"enia zaliczono 7 wyrobisk w trzech kopalniach.
Do klasy B zosta&o zaliczonych 11 wyrobisk w trzech kopalniach.
Poziom inspekcyjny zosta& przekroczony w 24 wyrobiskach 10 kopal(.
Szacuje si', "e w wyrobiskach w których zagro"enie jest na poziomie:
- klasy A (powy"ej 6 mSv) jest zatrudnionych oko&o 1%,
- klasy B (od 1 do 6 mSv) jest zatrudnionych oko&o 5%,
- w wyrobiskach niezagro"onych jest zatrudnionych oko&o 94%.

W górnictwie rud metali, 4,5 procent wyników pomiarów wskazywa&o na mo"liwo#$
klasyfikacji wyrobisk do klasy A i a" 40,5 procent wyników do klasy B zagro"enia, ale
"adne z wyrobisk nie zosta&o zaliczone do tych klas. Przekroczenie poziomu
inspekcyjnego stwierdzono w 50 procentach wyników.
W górnictwie soli nie stwierdzono zagro"enia radiacyjnego.
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Wibracja
Du"a liczba maszyn, urz%dze( i pojazdów stosowanych w górnictwie podziemnym i
powierzchniowym wykazuje przekroczenia dopuszczalnych wielko#ci drga( o
oddzia&ywaniu miejscowym. Dotyczy to wiertarek udarowo-obrotowych, m&otków
pneumatycznych, maszyn samojezdnych, wozów wiertniczych, przesiewaczy,
zsypów, lokomotyw do&owych i powierzchniowych, szlifierek itp.
W wyniku d&ugotrwa&ego oddzia&ywania drga( mechanicznych wnikaj%cych do
organizmu dochodzi u ludzi do nieodwracalnych zmian w ró"nych narz%dach i
uk&adach. Wyst%pienie zespo&u tych zmian oraz udokumentowana ekspozycja na
dzia&anie drga( przekraczaj%cych warto#ci dopuszczalne dla organizmu, stanowi
podstaw' rozpoznania choroby zawodowej zwanej zespo&em wibracyjnym.
Nie do ko(ca s%

poznane objawy szkodliwego dzia&ania wibracji na sfer'

psychiczn%. Wibracja m'czy, zmniejsza zdolno#$ koncentracji, a poniewa" jest
po&%czona przewa"nie z nadmiernym ha&asem utrudnia spostrzegawczo#$ i wr'cz
uniemo"liwia skupienia uwagi.
Profilaktyka stosowana w górnictwie polega g&ównie na zmniejszaniu propagacji
drga( poprzez instalowanie, tam gdzie jest to mo"liwe, podestów i siedzisk
antywibracyjnych oraz t&umików drga(. W przypadkach gdy nie udaje si' uzyska$
dopuszczalnych warto#ci drga( mechanicznych wtedy na zagro"onych stanowiskach
stosuje si' rotacj' pracowników a tak"e skracanie czasu pracy celem ograniczania
dziennej lub tygodniowej dawki oddzia&ywania tego nara"enia.
Wprawdzie zagro"enie to obejmuje nie ca&e

2% ogó&u pracowników, jednak"e

nale"y podkre#li$, "e zmiany chorobowe w postaci zaawansowanej choroby
wibracyjnej s% nieodwracalne a leczenie sprowadza si' g&ównie do rehabilitacji
sanatoryjnej.
Z tych wzgl'dów stosuje si' wszystkie metody ograniczania ekspozycji pracowników
na wibracj'. W przypadkach gdy nie udaje si' uzyska$ dopuszczalnych warto#ci
drga( mechanicznych na stanowisku pracy, stosuje si' rotacje pracowników lub
skracanie czasu pracy.
W najbli"szych latach mo"na oczekiwa$ pewnego wzrostu wyst'powania tego
zagro"enia w górnictwie w zwi%zku z upowszechnianiem tzw. urz%dze( ma&ej
mechanizacji.
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Warunki klimatyczne

Zagro"enie klimatyczne wyst'puje we wszystkich podziemnych zak&adach
górniczych,

ze szczególn% intensywno#ci%

w kopalniach g&'bokich w'gla

kamiennego i rud miedzi. Podwy"szone parametry klimatyczne w miejscach pracy
spowodowane jest g&ównie prowadzeniem robót górniczych w

wyrobiskach

eksploatacyjnych i przodkach chodnikowych w górotworze charakteryzuj%cym si'
wysok% temperatur% pierwotn% ska&.

Ponadto do czynników zwi'kszaj%cych zagro"enie klimatyczne zaliczy$ nale"y:
-

wyczerpywanie si' z&ó" p&ytko zalegaj%cych,

-

schodzenie z eksploatacj% na ni"sze poziomy,

-

koncentracja wydobycia,

-

instalowanie maszyn urabiaj%cych

i urz%dze( odstawczych du"ych mocy,

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

du"% wilgotno#$ powietrza.

W 2002 roku w ponad 23 zak&adach górniczych ze wzgl'du na przekroczon%
temperatur' powietrza suchego powy"ej 280 C lub gdy intensywno#$ ch&odzenia by&a
ni"sza od 11 katastopni wilgotnych prowadzono roboty górnicze w wyrobiskach w
skróconym czasie pracy.
Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej zagro"onych kopalniach polega na
stosowaniu lokalnych urz%dze( ch&odniczych i wdra"aniu w zak&adach górniczych
centralnej klimatyzacji. W szerszym zakresie stosuje si'

równie" termoizolacj'

wyrobisk szczególnie tych, którymi doprowadzane jest #wie"e powietrze. W
kopalniach rud miedzi dodatkowo, powszechnie stosuje si' kabiny klimatyczne.
O+wietlenie

Na stanowiskach pracy powinno si' zapewni$ o#wietlenie, najlepiej naturalne, chyba
"e jest to niemo"liwe, jak to ma cz'sto miejsce w górnictwie lub niewskazane z uwagi
na stosowan% technologi'. O#wietlenie wp&ywa w sposób zasadniczy na szybko#$
reakcji,

prawid&owo#$

oceny

sytuacji,

rozpoznawanie

zagro"e(,

mo"liwo#$
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komunikacji, zm'czenie i komfort pracy, a ponadto wzrok

jest podstawowym

zmys&em obronnym umo"liwiaj%cym odbiór bod)ców zewn'trznych.
Zapewnienia w&a#ciwego o#wietlenia wi%"e si' doborem

odpowiedniego sprz'tu

o#wietleniowego a zw&aszcza opraw i zrealizowane przy u"yciu najmniejszej liczby
lamp. B'dzie wówczas najta(sze i najmniej uci%"liwe w utrzymaniu. W&a#ciwe
o#wietlenie miejsca pracy to nie tylko zwi'kszenie bezpiecze(stwa ale równie"
polepszenie komfortu i wydajno#ci pracy.
5.2.2 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki chemiczne
Niektóre substancje chemiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych
powoduj% szkodliwe efekty dla "ycia i zdrowia. Tlenek w'gla wyst'puj%cy w czasie
robót strzelniczych czy siarkowodór spotykany w kopalniach to gazy wyj%tkowo
truj%ce. Substancje chemiczne mog% wyst'powa$ w postaci gazów, par, aerozoli,
cieczy lub cia& sta&ych. Ich toksyczne dzia&anie mo"e zachodzi$ przez drogi
oddechowe, skór' lub przewód pokarmowy a objawia$ si' w ró"ny sposób np.
podra"nienie, uczulenie, upo#ledzenie ostro#ci wzroku, zawroty i ból g&owy,
niepewno#$ dzia&ania uk&adowe na uk&ad nerwowy itp.
Szkodliwy wp&yw na zdrowie pracowników i stan #rodowiska naturalnego maj% nie
tylko materia&y, kopaliny i odpady zwi%zane dzia&alno#ci% górnicz% ale równie"
odpady obce (g&ównie odpady energetyczne) zagospodarowane w podziemiach
kopal( a tak"e gospodarka wodno-#ciekowa zak&adów górniczych. W zak&adach
górniczych wykorzystywane s% odpady obce, pochodz%ce spoza górnictwa. S% to
g&ównie odpady energetyczne stosowane przede wszystkim w górnictwie w'gla
kamiennego.
Równie"

problem

odpadów

i

gospodarki

wodno-#ciekowej

wyst'puje

przy

eksploatacji z&ó" ropy naftowej i gazu ziemnego.
Przy eksploatacji wraz z rop% i gazem wydobywana jest równie" woda niekiedy
stanowi%ca pod#ció&k' z&o"a. S% to przewa"nie silne solanki chlorkowo-sodowe
mocno zanieczyszczone sk&adnikami ropy i gazu.
Du"e zagro"enie chemiczne generuj%

równie" kopalnie

siarki. Prowadzona

eksploatacja otworowa metod% podziemnego wytapiania powoduje zmiany w
#rodowisku a szczególnie niebezpieczne s% awaryjne samowyp&ywy gor%cych wód
z&o"owych na powierzchni' tzw. erupcje. Erupcje s% nie tylko zagro"eniem dla za&ogi
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ale równie" wywo&uj% niekorzystne zmiany w wodach poziomu czwartorz'dowego
oraz warunków glebowych.
Zawsze nale"y mie$ na uwadze i stale przeciwdzia&a$ mo"liwej katastrofie
ekologicznej spowodowanej

wydostaniem si' do atmosfery siarkowodoru z wód

z&o"owych. Stosowana odkrywkowa

eksploatacja i metoda flotacyjno-rafinacyjn%

przeróbki rudy siarki rodzimej by&a w wysokim stopniu uci%"liwa dla #rodowiska.
W pracach wiertniczych i eksploatacyjnych na z&o"ach ropy i gazu w polskim szelfie
Morza Ba&tyckiego zagro"eniem dla #rodowiska jest ropa naftowa i jej pochodne.
Przedsi'biorstwa które posiadaj% koncesj'
technicznego

zabezpieczenia

instalacji

niekontrolowanego rozlewu jak równie"

musz% spe&nia$ wymagania odno#nie
i

urz%dze(

przed

mo"liwo#ci%

musz% by$ przygotowane do zwalczania

takiego rozlewu.
W

zwi%zku

zamierzeniami

z

post'pem

technicznym,

wykorzystywania

stosowaniem

podziemnych

nowych

wyrobisk

technologii

kopalnianych

i
do

ostatecznego sk&adowania odpadów niebezpiecznych, w najbli"szych latach w
kopalniach podziemnych zagro"enie czynnikami chemicznymi mo"e wzrasta$.
5.2.3. Niebezpieczene i szkodliwe czynniki biologiczne
Biologiczne czynniki #rodowiska pracy to mikro i makroorganizmy oraz substancje
wytwarzane przez te organizmy które wywieraj% szkodliwy wp&yw na organizm ludzki
a w #rodowisku pracy i mog% by$ przyczyn% chorób pochodzenia zawodowego.
Rozprzestrzenianie mo"e si' odbywa$ droga powietrzn% jako aerozol py&owy lub
kropelkowy poprzez

oskrzela i p'cherzyki p&ucne, przez spojówk', nab&onek

nosowo-gard&owy oraz przez skór'.
Czynniki te wyst'puj% w g&ównie w takich #rodowiskach pracy jak s&u"ba zdrowia czy
laboratoria medyczne. Tym niemniej

w kopalniach podziemnych bardzo

cz'sto

wyst'puj% sprzyjaj%ce warunki dla rozwoju bakterii, grzybów i paso"ytów mog%cych
stanowi$ niebezpiecze(stwo dla ludzi.
5.2.3. Niebezpieczene i szkodliwe czynniki psychofizyczne
Na zagro"enia psychofizyczne sk&adaj% si' obci%"enia fizyczne

oraz obci%"enia

nerwowo-psychiczne zwi%zane z uczestnictwem w procesie pracy. Istnieje bardzo
du"e zró"nicowanie osobnicze w reakcji na zagro"enia psychofizyczne. Obecnie do
normalnych

czynników

nerwowo-psychicznych

wyst'puj%cych

zawsze

w
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#rodowisku pracy przyby&o zagro"enie o charakterze obci%"enia emocjonalnego,
wynikaj%ce z oddzia&ywania procesów restrukturyzacji górnictwa na #wiadomo#$
pracowników. To nowe zagro"enie obserwowa$ mo"na

nie tylko w likwidowanych,

lecz równie" czynnych zak&adach górniczych.
Jego oddzia&ywanie objawia si' w szczególno#ci:
-

brakiem zainteresowania dla podnoszenia kwalifikacji,

-

zaniechaniem doskonalenia technologii i organizacji pracy,

-

wykonywaniem robót i czynno#ci w warunkach nietolerowanego ryzyka,

-

odchodzeniem

od

pracy

w

górnictwie

w

krótkim

stosunkowo

okresie,

do#wiadczonych kadr pracowników.
Mo"na przewidywa$ "e w najbli"szym czasie

zagro"enia

psychofizyczne ze

szczególnym nasileniem obci%"e( emocjonalnych zwi%zanych z procesami reformy
górnictwa, b'd% wzrasta$.
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5.3 Choroby zawodowe

Za chorob' zawodow% uwa"a si' chorob' okre#lon% w wykazie chorób
zawodowych, o którym mowa w art. 237 §1 pkt 2 Kodeksu pracy,

je"eli zosta&a

spowodowana dzia&aniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wyst'puj%cych w
#rodowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.
Przedstawione w poni"szej tabeli

dane odzwierciedlaj% rozmiar problemu

zapadalno#ci na choroby zawodowe w Polsce na przestrzeni ostatnich pi'ciu lat.

LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW
CHORÓB ZAWODOWYCH W POLSCE

Liczba przypadków

1998

1999

2000

2001

2002

12017

9982

7339

6007

4915

117,3

98,0

73,9

63,2

53,6

chorób zawodowych
Liczba przypadków chorób
zawodowych na 100 tys.
zatrudnionych

W 2002 roku stwierdzono w Polsce 4915 przypadków chorób zawodowych w#ród
pracowników gospodarki narodowej a wspó&czynnik zachorowalno#ci na 100 tys.
zatrudnionych wyniós& 53,6.
W górnictwie stwierdzono w 2002 roku 751 przypadków chorób zawodowych co
stanowi

15,3 % wszystkich chorób zawodowych w Polsce.

Wspó&czynnik zachorowalno#ci na 100 tys. zatrudnionych wyniós& 348,5 i jest oko&o
sze#$ razy wi'kszy ni" w ca&ej gospodarce narodowej.
Nieco inna jest te" w górnictwie struktura zachorowa( gdy" przewa"aj% pylice p&uc
oraz uszkodzenia s&uchu wywo&ane dzia&aniem ha&asu, stanowi%c razem oko&o 85%
wszystkich przypadków chorób zawodowych stwierdzonych w górnictwie.
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ZAPADALNO%& NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE*
* Dane wed!ug Instytutu Medycyny Pracy.

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

1998
516
1601
54
9
89
2269

1999
530
740
27
8
59
1364

2000
439
440
28
12
39
958

2001
442
262
43
19
37
803

2002
393
197
65
8
32
695

2001
8
17
2
2

14
11
1
4

29

30

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

RAZEM

1998
22
29
3
1
4

1999
28
20
1
1
3

2000
18
10
2
1

59
53
31
WYDOBYCIE ROPY I GAZU

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

1998

1999

2000

2001

2002

5
2
7

5
1
1
7

2
1
1
4

-

1
1
2
4

2000
10
16
5
2
5
38

2001
8
12
4
2
2
28

2002
7
8
2
2
3
22

2001
458
291
49
21
41
860

2002
414
217
69
10
41
751

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

1998
16
18
5
3
38
80

1999
15
10
2
7
12
46

OGÓ!EM GÓRNICTWO
Pylice p)uc
Trwa)y ubytek s)uchu
Zespó) wibracyjny
Przewlek)e zap. oskrzeli
Inne choroby zawodowe
RAZEM

1998
554
1653
62
13
133
2415

1999
573
775
31
16
75
1470

2000
467
468
36
14
46
1031
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Przyjmuj%c oko&o 10 letni okres ujawniania si' choroby zawodowej, sytuacja obecna
obrazuje stan nara"enia jaki mia& miejsce w

ko(cu lat

1980-tych a obecnie

realizowane dzia&ania profilaktyczne b'd% dopiero widoczne po roku 2010.
Zgodnie z zasadami obowi%zuj%cymi w dziedzinie patologii zawodowej za choroby
zawodowe mog% by$ uznane tylko takie choroby, które w
epidemiologicznego

w

#rodowisku

pracy,

wyniku dochodzenia

bezspornie

lub

z

wysokim

prawdopodobie(stwem zosta&y spowodowane przez warunki pracy.
Nara"enie zawodowe pracowników na czynniki #rodowiska pracy jest intuicyjnie
rozumiane jako prawdopodobie(stwo nabycia przez konkretnego pracownika
choroby

zawodowej

spowodowanej

szkodliwym

oddzia&ywaniem

czynników

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

LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW
CHORÓB ZAWODOWYCH W GÓRNICTWIE

Liczba przypadków chorób

1998

1999

2000

2001

2002

2415

1470

1031

860

751

742,9

496,4

403,0

387,3

348,5

zawodowych
Liczba przypadków chorób
zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych
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Przedstawione w tabeli

dane przedstawiaj% rozmiar zjawiska zapadalno#ci na

choroby zawodowe w górnictwie na przestrzeni ostatnich pi'ciu lat. W latach 1997 
1998 stwierdzano rocznie oko&o 2000 przypadków chorób zawodowych, z wyra)nie
zauwa"aln% tendencj% wzrostow% od 1999 roku notuje si' spadek liczby stwierdze(
obserwowany równie" w 2002 roku.

Struktur' zapadalno#ci na choroby zawodowe w górnictwie w zale"no#ci od
jednostek chorobowych przedstawiono w poni"szej tabeli.

STRUKTURA ZAPADALNO%CI NA CHOROBY ZAWODOWE
W GÓRNICTWIE

1998

1999

2000

2001

2002

Pylice p)uc

554

573

467

458

414

Zaw. uszkodzenie s)uchu

1653

775

468

291

217

Zespó) wibracyjny

62

31

36

49

69

Przewlek)e zap. oskrzeli

13

16

14

22

10

Inne choroby zawodowe

133

75

46

40

41

RAZEM

2415

1470

1031

860

751
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Z przedstawionych danych wynika "e:
#" razem w górnictwie

stwierdzono w 2002 roku 751 przypadków chorób

zawodowych,
#" struktura zachorowalno#ci na poszczególne jednostki chorobowe stwierdzone w
2002 roku jest nast'puj%ca:
#" pylice p&uc (414  55,1%),
#" zawodowe uszkodzenie s&uchu (217  28,9%),
#" zespó& wibracyjny (69  9,2%),
#" przewlek&e zapalenie oskrzeli (10  1,3%),
#" inne choroby zawodowe (41  5,5%) .
#" pierwsze dwie jednostki chorobowe (zawodowe uszkodzenie s&uchu oraz pylice
p&uc) obejmuj% oko&o 84% wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w
górnictwie,
#" pylice p&uc wci%" stanowi% powa"ny problem medyczny i spo&eczny a
stwierdzanie corocznie ponad 400 przypadków zachorowa( jest w najwy"szym
stopniu niepokoj%ce,
#" w 2002 r. nast%pi& wyra)ny spadek zachorowalno#ci w stosunku do lat ubieg&ych
w ilo#ci stwierdzonych zawodowych uszkodze( s&uchu,
#" utrzymuje si' w kolejnym roku tendencja wzrostu zachorowalno#ci zawodowej w
zespole wibracyjnym,
Zachorowalno#$ zawodowa w górnictwie jest powa"nym problemem higienicznym i
spo&ecznym. Jej przyczyna nie tkwi w braku wiedzy o chorobach zawodowych ale
wynika w du"ej mierze ze specyfiki #rodowiska pracy w górnictwie a tak"e jest
nast'pstwem

niew&a#ciwie prowadzonej i nieefektywnej profilaktyki chorób

zawodowych. Specyfika górniczego #rodowiska pracy zawsze b'dzie mocno
ogranicza$ uzyskanie ca&kowicie bezpiecznych warunków pracy ale równocze#nie
czynnikiem utrudniaj%cym walk' z zachorowalno#ci% zawodow% jest ci%gle jeszcze
zbyt ma&a sprawno#$ poszczególnych ogniw s&u"b medycyny pracy.
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5.4 Zgony naturalne
Zgonem naturalnym nazywamy zej#cie #miertelne cz&owieka nie spowodowane
czynnikami zewn'trznymi.
Wp&yw na wyst'powanie zgonów naturalnych ma niew%tpliwie styl "ycia, sposób
od"ywiania, sytuacje stresowe, palenie tytoniu, picie alkoholu itp. Nie mo"na
wykluczy$, "e toksyczne czynniki #rodowiska maj% wp&yw na przebieg niektórych
procesów metabolicznych, powoduj%cych przestrojenie systemu immunologicznego
organizmu, doprowadzaj%c do szybszego zu"ycia tkanek i narz%dów. Okre#lenie
czynników powoduj%cych skrócenie "ycia i zgon w wieku #rednim jest niezwykle
trudne i przewa"nie nie daje si' znale)$ zwi%zku przyczynowo-skutkowego.
W latach 1993-2002 zarejestrowano w górnictwie 198 zgonów naturalnych.
Liczb' zgonów naturalnych w górnictwie na przestrzeni ostatnich lat przedstawiono
na wykresie.

LICZBA ZGONÓW NATURALNYCH W GÓRNICTWIE

OGÓ!EM w tym:

35
31
29

30
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Porównanie danych z lat 1993-2002 wskazuje na spadek ogólnej liczby zgonów
naturalnych w górnictwie.
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Z przedstawionych danych wynika tak"e, "e w

liczbie

zgonów naturalnych w

górnictwie znaczny udzia& ma górnictwo w'gla kamiennego (w 2002 r. 82%).
Analiza przyczyn zgonów naturalnych wykaza&a, "e g&ówn% przyczyn% zgonów
naturalnych jest

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

stanowi oko)o 95% wszystkich zgonów naturalnych.

Analiza grup wiekowych pracowników u których stwierdzono zgon naturalny
wykaza&a "e w grupie 41-50 lat wyst'puje najwi'ksza umieralno#$ w#ród
pracowników górnictwa.

6. G!ÓWNE DZIA!ANIA DLA PODNIESIENIA STANU BEZPIECZE$STWA I
HIGIENY PRACY W GÓRNICTWIE, BEZPIECZE$STWA POWSZECHNEGO I
OCHRONY %RODOWISKA
Jednym z g&ównych dzia&a( dla utrzymania odpowiedniego stanu bezpiecze(stwa i
higieny pracy w zak&adach górniczych w 2002 roku by&o mi'dzy innymi prowadzenie
przez

organy

nadzoru

górniczego,

bie"%cych

i

okresowych

ocen

stanu

bezpiecze(stwa w oparciu o:
-

analiz' przyczyn i okoliczno#ci zaistnia&ych wypadków i zdarze(,

-

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

-

analiz' przyczyn zatrzymanych robót górniczych, maszyn i urz%dze( z
uwzgl'dnieniem zagadnie( technicznych i organizacji pracy.

Efektem podj'tych dzia&a( w 2002 roku by&o dalsze zmniejszenie wypadkowo#ci
ogólnej.
Wykorzystuj(c wnioski z bada( przyczyn i okoliczno#ci zaistnia&ych wypadków i
zdarze( oraz wniosków Komisji powo&anych przez Prezesa dla zbadania przyczyn i
okoliczno#ci

zdarze(

i

wypadków,

w

wyniku

polece(

skierowanych

do

przedsi'biorców i zak&adów górniczych spowodowano:
1) w 11 podziemnych zak&adach górniczych wprowadzono urz%dzenia laboratoryjne
do oznaczania cz'#ci niepalnych typu PYLOX, które pozwol% na szybkie

81

okre#lenie zawarto#ci cz'#ci niepalnych w pyle kopalnianym i mo"liwo#$ likwidacji
zagro"enia wybuchem py&u w'glowego,
2) wprowadza si' w coraz szerszym zakresie w kombajnach chodnikowych i
#cianowych uk&ady zraszania wewn'trznego celem likwidacji py&u w miejscu jego
powstania (zak&ady produkcyjne w 2002r. wyprodukowa&y i zmodernizowa&y 74
kombajny #cianowe i sze#$ chodnikowych w zakresie wyposa"enia w uk&ady
wewn'trznego zraszania),
3) wprowadzono cykliczne szkolenia w GIG KD Barbara w Miko&owie oraz g&ównie
w Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki w
Chorzowie Batorym dla poszczególnych s&u"b w zakresie bezpiecznego
stosowania #rodków strza&owych ze szczególnym uwzgl'dnieniem wyst'puj%cych
zagro"e( naturalnych, zako(czone egzaminem sprawdzaj%cym,
4) w coraz szerszym zakresie wdra"ane s% systemy zarz%dzania bezpiecze(stwem
obejmuj%ce swym zakresem m. in. procedury post'powania oraz ocen' ryzyka na
wszystkich stanowiskach pracy, maj%ce na celu wspomaganie dzia&a( na rzecz
poprawy bezpiecze(stwa i higieny pracy. W 2002 roku system zarz%dzania
bezpiecze(stwem wprowadzany by& w 34 zak&adach górniczych
5) poddano weryfikacji projekty techniczno-technologiczne robót górniczych, lub
opracowano

nowe,

które

uwzgl'dnia&y

dodatkowe

sposoby

zwalczania

zagro"enia szczególnie metanowego,
6) dla #cian prowadzonych w najwy"szych stopniach zagro"enia metanowego
przeprowadzono analiz' aktualnego rozk&adu potencja&u aerodynamicznego,
7) skontrolowano wyposa"enie i dzia&anie w zak&adach górniczych wszystkich
urz%dze( wentylacyjno pomiarowych informuj%cych o stopniu zagro"enia,
8) zweryfikowano i uzupe&niono instrukcj' zapobiegania i likwidacji erupcji p&ynu
z&o"owego w celu ograniczenia i minimalizacji ryzyka wyst'puj%cego w trakcie
wykonywania z&o"onych procesów technologicznych,
9) zweryfikowano system zarz%dzania bezpiecze(stwem i higien% pracy w KWK
Jas-Mos,
10) rozpowszechniono metod' chromatograficzno-kalorymetryczn% GIG. Metoda ta
pozwala na skuteczne wykrycie wczesnych oznak samozagrzewania w'gla na
podstawie #ladowych oznacze( tlenku w'gla, w'glowodorów i wodoru.
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W wyniku wniosków skierowanych do zaplecza naukowo-badawczego podj'to
badania i prace:
1) celem wykonania przyrz%du do szybkiego oznaczania zawarto#ci cz'#ci
niepalnych sta&ych w strefach zabezpieczaj%cych przed wybuchem py&u
w'glowego w miejscu jego powstania (GIG KD Barbara, EMAG),
2) w zakresie opracowania systemu umo"liwiaj%cego skuteczniejsz% ocen'
zagro"e( wspó&wyst'puj%cych poprzez rozszerzenie stosowanego obecnie
systemu

monitorowania

zagro"enia

metanowo-po"arowego

o

rejestracj'

intensywno#ci osiadania py&u w'glowego w wyrobiskach,
3) nad skonstruowaniem wielofunkcyjnego przyrz%du pomiarowego do kontroli
atmosfery kopalnianej umo"liwiaj%cego rejestracj' czasu i miejsca pomiaru,
4) dla ustalenia wp&ywu pr'dko#ci post'pu frontu eksploatacyjnego na kszta&towanie
si' aktywno#ci sejsmicznej górotworu oraz poziomu zagro"enia metanowego,
5) nad wprowadzeniem do systemu metanometrii automatycznej identyfikacji linii
pomiarowych w systemie metanowo-po"arowym oraz systemu zabezpieczenia
danych archiwalnych przed ich zmianami i utrat%,
6) dotycz%ce wykonania aparatury pomiarowej dla zdalnego okre#lania zawarto#ci
tlenu, metanu, tlenku w'gla i siarkowodoru,
7) dla ujednolicenia techniki i technologii dowiercania i udost'pniania poziomów
zbiornikowych o niskich ci#nieniach z&o"owych w górnictwie nafty i gazu ze
szczególnym uwzgl'dnieniem wierce( kierunkowych oraz prac wykonywanych w
miejscach ze#rodkowania wierce(.

Urz'dy górnicze prowadzi&y intensywne dzia&ania o charakterze prewencyjnym
w celu ograniczenia zagro"e( w ruchu zak&adów górniczych czego rezultatem by&o:
1) ograniczenie intensywno#ci eksploatacji rudy miedzi w ZG Rudna w filarze
miasta Polkowice,
2) ograniczenie ilo#ci pracowników zatrudnionych w wyrobiskach i przebywaj%cych
bezpo#rednio w wyznaczonych strefach zagro"enia,
3) w

kopalniach

rud

miedzi

zautomatyzowanie

czynno#ci

zwi%zanych

z

wykonywaniem robót strza&owych,
4) stosowanie bardziej bezpiecznych, emulsyjnych materia&ów wybuchowych oraz
zapalników nieelektrycznych w kopalniach rud miedzi,
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5) wprowadzenie zabezpieczenia operatorów maszyn do&owych od uderze(
bocznych ska&ami z ociosów,
6) prowokowanie wstrz%sów w kopalniach rud miedzi, mi'dzy innymi poprzez
wykonywanie d&ugich otworów w stropie i odpalania zwi'kszonej ilo#ci MW,
7) w kopalniach w'gla kamiennego wprowadzenie obowi%zku bezpo#redniego
nadzoru nad prowadzonymi robotami strza&owymi przez osoby dozoru ruchu,
8) wprowadzanie obowi%zku stosowania rozpór wieloelementowych dla poprawy
stabilizacji odrzwi obudów korytarzowych,
9) ustalenie harmonogramów wymiany sprz'tu ochronnego uk&adu oddechowegooczyszczaj%cego na ucieczkowy sprz't izoluj%cy,
10) inicjowanie niezb'dnych opracowa( przez jednostki naukowo-badawcze np. dla
ustalenia stanu zagro"enia sejsmicznego dla obiektów powierzchniowych oraz w
celu okre#lenia wielko#ci zagro"enia wyrzutami gazów i ska& w kopalniach,
11) sprawdzanie

prawid&owo#ci

stosowanych

przez

przedsi'biorc'

rozwi%za(

technicznych np. prawid&owo#ci doboru obudowy wyrobisk korytarzowych oraz
zgodno#ci konstrukcji obudowy z dokumentacj% techniczno  ruchow%,
12) kontroli dzia&alno#ci s&u"b kopalnianych równie" w dniach wolnych od pracy,
13) stosowanie w odkrywkowych zak&adach górniczych nowego bezpiecznego
urz%dzenia do sporz%dzania MW typu saletrol.

Po przeprowadzonej kontroli w zakresie gospodarki py&em kamiennym wprowadzono
obowi%zek #cis&ego dokumentowania py&u zu"ytego w poszczególnych rejonach
kopal( w'gla kamiennego.

Dokonane zosta&o specjalistyczne rozpoznanie zagro"enia osuwiskowego w
kopalniach w'gla brunatnego w zwi%zku z naruszeniem stateczno#ci skarp w KWB
Adamów i KWB Konin. W wyniku kontroli wprowadzone zosta&y dodatkowe formy
zapobiegania tym zagro"eniom.

Dyrektorzy

okr'gowych

urz'dów

w'glowych

i samodzielnych

górniczych

kopal(

w'gla

wyst%pili

do

kamiennego,

prezesów
polecaj%c

spó&ek
podj'cie

okre#lonych dzia&a( w podleg&ych im zak&adach górniczych, maj%cych na celu
niedopuszczenie do powstania zagro"e(. W szczególno#ci polecono:
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1) niezw&oczne przeanalizowanie prowadzonych i projektowanych robót górniczych
prowadzonych w najwy"szych kategoriach zagro"e( naturalnych i wstrzymanie
tych robót przy stwierdzeniu zbyt du"ego ryzyka,
2) wprowadzenie okresowej analizy ryzyka projektowanych i wykonywanych robót
do sta&ej praktyki; odzwierciedlanie zmian warunków pracy w dokumencie
bezpiecze(stwa,
3) wyposa"enie rejonów #cian w podwójne tamy bezpiecze(stwa, umo"liwiaj%ce w
razie po"aru szybkie odizolowanie zagro"onego rejonu od kopalni,
4) #cis&e przestrzeganie ustalonego terminu likwidacji #cian w'glowych w celu
niedopuszczenia do po"aru,
5) dostosowanie

obudów

zmechanizowanych

do

wymaga(

przepisów

i

wyeliminowanie z ruchu tych sekcji obudowy, które nie zapewniaj% wymaganej
szeroko#ci przej#cia,
6) sukcesywne wprowadzanie do stosowania przeno#ników #cianowych z rynnami
o konstrukcji zamkni'tej w celu ograniczenia zagro"enia metanowego,
7) wyposa"enie za&ogi zatrudnionej w rejonach o du"ej koncentracji wydobycia w
sprz't izoluj%cy uk&ad oddechowy,
8) nale"yte ob&o"enie robót pracownikami i osobami dozoru, tak"e w dni wolne od
pracy.
W sprawach dotycz%cych bezpiecze(stwa pracy górniczej prowadzono #cis&%
wspó&prac'

z

jednostkami

naukowo-badawczymi,

producentami

wyrobów

stosowanych w górnictwie, ze zwi%zkami zawodowymi, z Pa(stwow% Inspekcj%
Pracy, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony !rodowiska oraz Pa(stwow% Stra"%
Po"arn%.

Kontynuowano

wspó&prac'

z

jednostkami

naukowo-badawczymi

przy

opracowywaniu norm i metodyki oznaczania i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w #rodowisku pracy górniczej, w szczególno#ci poprzez udzia& w pracach
Normalizacyjnych Komisji Problemowych: ds. !rodków Ochrony Indywidualnej
Pracowników i ds. Bezpiecze(stwa Maszyn i Urz%dze( Technicznych oraz
Ergonomii. Konsultowano z Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
w Katowicach prace w zakresie procedur pomiarowych nowego miernika PYLOX dla
oznaczenia cz'#ci niepalnych w pyle kopalnianym.
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W zwi%zku z obj'ciem nadzorem i kontrol% urz'dów górniczych

wydobywanie

kopalin pospolitych w Polsce urz'dy górnicze dokona&y przej'cia od wojewodów
i starostów zwi%zane z tym rodzajem dzia&alno#ci akt i dokumentacji. Poddano
identyfikacji wyst'puj%ce w tych zak&adach zagro"enia.

Opracowane zosta&y wytyczne sprawowania nadzoru i kontroli w zak&adach
wydobywaj%cych kopaliny pospolite, zak&adaj%ce stosowanie jednolitych procedur i
wymaga( wobec przedsi'biorców wydobywaj%cych kopaliny podstawowe i pospolite.

Utworzono komputerow% baz' danych o zak&adach górniczych wydobywaj%cych
kopaliny pospolite. Baza zawiera ogólne dane ewidencyjne, dane dotycz%ce
zasobów kopaliny, warunki geologiczno-górnicze oraz wymogi ochrony #rodowiska.
Jest ona uzupe&niana sukcesywnie, w miar' gromadzenia ww. danych w toku
dzia&alno#ci inspekcyjnej prowadzonej przez organy nadzoru górniczego.

Dla ujednolicenia zasad post'powania w zakresie cyklicznych szkole( dotycz%cych
bezpiecze(stwa wykonywania robót strza&owych, WUG zorganizowa& spotkanie z
przedstawicielami Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa
Gospodarki w Chorzowie Batorym, Kopalni Do#wiadczalnej Barbara

G&ównego

Instytutu Górnictwa, Rudzkiej i Gliwickiej Spó&ki W'glowej S.A.
W wyniku tych dzia&a( opracowano programy szkole( cyklicznych dla:
-

górników strza&owych,

-

wydawców materia&ów wybuchowych,

-

instruktorów strza&owych,

-

osób dozoru dzia&ów techniki strzelniczej,

-

osób ni"szego i #redniego dozoru ruchu w specjalno#ci techniczna eksploatacja
z&ó".

Powy"sze programy zosta&y zaopiniowane pozytywnie przez Komisj' do spraw
szkole( w górnictwie.
Zaktywizowano proces wprowadzania systemów zarz%dzania bezpiecze(stwem i
higien% pracy w zak&adach górniczych, udzielaj%c przedsi'biorcom merytorycznej
pomocy w ich wdra"aniu. Obecnie posiadaczami certyfikatów systemów zarz%dzania
bezpiecze(stwem s% kopalnie Katowickiego Holdinu W'glowego S.A., tj KWK:
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!l%sk, Wieczorek, Wujek i Weso&a,KWK Staszic, KWK Katowice-Kleofas,
KWK Kazimierz-Juliusz, KWK Mys&owice, KWK Murcki. W kilku innych
kopalniach trwaj% intensywne przygotowania, których celem jest przygotowanie si'
do wyst%pienia z wnioskiem o certyfikacj' systemu zarz%dzania BHP.

W celu zapewnienia odpowiedniego stanu poziomu kadry in"ynieryjno  technicznej
oraz specjalistycznej niezb'dnej dla zagwarantowania bezpiecze(stwa ruchu
zak&adów górniczych  Wy"szy Urz%d Górniczy zainicjowa& i uczestniczy& w
opracowaniu G&ównego Instytutu Górnictwa pt. Stan aktualny oraz zapotrzebowanie
na specjalistyczne kadry pracownicze w górnictwie w'gla kamiennego do 2010 roku
w aspekcie zapewnienia bezpiecze(stwa ruchu zak&adów górniczych. Powy"sze
opracowanie zosta&o przes&ane do Ministra Gospodarki pismem Prezesa Wy"szego
Urz'du Górniczego z dnia 17 kwietnia 2002r.

Temat ten zosta& równie"

opublikowany w dwóch artyku&ach zamieszczonych w miesi'cznikach Wy"szego
Urz'du Górniczego Bezpiecze(stwo Pracy i Ochrona !rodowiska w Górnictwie.

Zorganizowano spotkania z Dyrektorami Zespo&ów BHP Spó&ek W'glowych i
Katowickiego Holdingu W'glowego S.A. w wyniku których opracowany zosta&
ujednolicony system ewidencjonowania nak&adów poniesionych na profilaktyk' bhp
oraz kosztów wypadków w kopalniach w'gla kamiennego.

Realizuj%c harmonogram spotka( zaakceptowany przez Prezesa Wy"szego Urz'du
Górniczego, dla ujednolicenia sposobu sporz%dzania dokumentu bezpiecze(stwa i
ochrony zdrowia, którego obowi%zek wynika z nowelizacji rozporz%dzenia Ministra
Gospodarki w sprawie bezpiecze(stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo"arowego w podziemnych zak&adach
górniczych, przedstawiciele WUG zorganizowali cykl spotka( z reprezentantami
zainteresowanych zak&adów górniczych górnictwa podziemnego.
W spotkaniach tych oprócz kierownictwa zak&adów górniczych uczestniczyli
przedstawiciele G&ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, którzy szczegó&owo
omawiali zagadnienia dotycz%ce analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy bior%c
pod uwag' postanowienia Polskiej Normy PN-N-18002 uwzgl'dniaj%cej ogólne
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
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W celu usprawnienia metod i form kontroli zak&adów górniczych oraz podniesienia ich
efektywno#ci w Wy"szym Urz'dzie Górniczym powo&any zosta& Zespó&, którego
zadaniem by&o organizowanie i przeprowadzanie dora)nych, niezapowiedzianych
inspekcji w zak&adach górniczych wydobywaj%cych w'giel kamienny w zakresie:
a) przestrzegania przepisów dotycz%cych profilaktyki przed zagro"eniem wybuchem
py&u w'glowego,
b) gospodarki #rodkami strza&owymi.
Kontrol% obj'to sze#$ zak&adów górniczych w tym:
-

Katowickiego Holdingu W'glowego S.A.: KWK Wieczorek b'd%cej pod
nadzorem OUG w Katowicach i KWK !l%sk b'd%cej pod nadzorem OUG w
Bytomiu,

-

Jastrz'bskiej Spó&ki W'glowej S.A. KWK Zofiówka b'd%cej pod nadzorem OUG
w Rybniku,

-

Nadwi#la(skiej Spó&ki W'glowej S.A. : KWK Piast b'd%cej pod nadzorem OUG
w Tychach i KWK Brzeszcze b'd%cej pod nadzorem OUG w Krakowie,

-

Gliwickiej Spó&ki W'glowej S.A. KWK Knurów b'd%cej pod nadzorem OUG w
Gliwicach.

Kontrolami dora)nymi obj'to:
-

6 #cian prowadzonych z zawa&em stropu i z podsadzk% hydrauliczn% w
warunkach najwy"szych wspó&wyst'puj%cych zagro"e( naturalnych,

-

6 dr%"onych wyrobisk korytarzowych,

-

6 podziemnych sta&ych sk&adów MW wraz z gospodark% #rodkami strza&owymi.

Najbardziej istotne stwierdzone nieprawid&owo#ci dotyczy&y:
1) zmniejszonej zawarto#ci cz'#ci niepalnych w strefach zabezpieczaj%cych przed
przeniesieniem wybuchu py&u

w'glowego, a zabezpieczaj%cych

przodek

wyrobiska korytarzowego (73,5% zamiast co najmniej 80%) oraz dwie czynne
#ciany (69,4% i 54,3% oraz 76,4% w przypadku drugiej #ciany, zamiast co
najmniej 80%),
2) braku dostosowania metryki strza&owej do wyst'puj%cych warunków geologiczno
 górniczych oraz niew&a#ciwe wyznaczenie miejsca schronienia za&ogi i
stanowiska odpalania &adunków,
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3) braku zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych przed ujemnymi skutkami
robót strza&owych,
4) niekompletno#ci i braku stabilno#ci obudowy wyrobisk korytarzowych,
5) braku zlikwidowania zb'dnego wyrobiska za frontem #ciany,
6) z&ego stanu technicznego przeno#ników ta#mowych odstawy urobku,
7) niew&a#ciwego utrzymania oko&o 100 metrowego torowiska przewozu linowego do
przodka chodnika,
8) stosowania niew&a#ciwej jako#ci elementów wsadowych do wykonywania opinki
wyrobisk,
9) braku bie"%cego korygowania zapotrzebowanych #rodków strza&owych,
10) b&'dnego prowadzenia dokumentów obrotu #rodkami strza&owymi,
11) niew&a#ciwego

dokumentowania

nadzoru

nad

prowadzonymi

robotami

strza&owymi przez osoby dozoru ruchu górniczego.

W zwi%zku ze stwierdzonymi nieprawid&owo#ciami spowodowano:
1) wstrzymanie:
-

eksploatacji #ciany,

-

dr%"enia czterech wyrobisk korytarzowych,

-

prowadzenia robót strza&owych w dwóch wyrobiskach,

-

ruchu czterech urz%dze( transportowych

2) w zwi%zku z naruszeniem przepisów skierowano wnioski:
-

do w&a#ciwych S%dów Rejonowych  Wydzia&ów Grodzkich o ukaranie jednej
osoby kierownictwa i dwóch osób dozoru #redniego,

-

w trybie art.41 Kodeksu Wykrocze( do Kierowników Ruchu Zak&adu Górniczego o
zastosowanie odpowiednich #rodków oddzia&ywania wychowawczego w stosunku
do pi'ciu osób kierownictwa, jednej osoby dozoru wy"szego, trzynastu osób
dozoru #redniego, trzech górników strza&owych i czterech pracowników
fizycznych.

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

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

-

zagro"enia metanowego oraz wyrzutów gazów i ska&,

-

obudowy wyrobisk podziemnych,

-

przewietrzania, klimatyzacji i zagro"e( po"arowych,

-

zagro"e( wodnych,

-

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

-

zagro"enia t%paniami w zak&adach górniczych wydobywaj%cych w'giel kamienny,

-

ochrony powierzchni,

-

zagro"e( czynnikami #rodowiska pracy w zak&adach górniczych,

-

likwidacji zak&adów górniczych,

-

szkole( w górnictwie,

-

urz%dze( i maszyn górniczych,

-

obudowy wyrobisk korytarzowych.

Opinie Komisji by&y na bie"%co wykorzystywane do podejmowania decyzji przez
dyrektorów okr'gowych urz'dów górniczych jak równie" przedsi'biorców.

Na

uwag'

w

ocenie

stanu

bezpiecze(stwa

zas&uguj%

wnioski

Komisji

Bezpiecze(stwa Pracy w Górnictwie, która w 2002 roku odby&a dwa posiedzenia.
Wnioski te dotyczy&y:
-

wspomagania procesów wdra"ania systemów zarz%dzania bezpiecze(stwem
pracy w górnictwie,

-

kontynuowania

dzia&a(

prowadz%cych

do

zabezpieczenia

wysoko

kwalifikowanych kadr oraz zawodowych form szkolenia dla potrzeb polskiego
górnictwa,
-

w górnictwie odkrywkowym zmiany organizacji w zakresie zlecania wykonawstwa
robót strza&owych przez przedsi'biorców, podmiotom zawodowo trudni%cym si'
wykonywaniem takich robót, co mo"e mie$ korzystny wp&yw na stan
bezpiecze(stwa, pod warunkiem dokonywania ustale( zapewniaj%cych w&a#ciw%
koordynacj' robót,
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-

dzia&a( przedsi'biorców w aspekcie rozwoju techniki strzelniczej dotycz%cych
stosowania nieelektrycznych systemów inicjuj%cych oraz wytwarzania MW w
miejscu

wykonywania

robót

strza&owych

w

nowoczesnych

systemach

mechanicznych z bezpiecznych i ekologicznych substancji.
Z uwagi na to, "e w zak&adach górniczych stosowne s% maszyny i urz%dzenia o
ró"nym stopniu ich dekapiltalizacji, urz'dy prowadzi&y dzia&ania inspiruj%ce
przedsi'biorców w zakresie zast'powania zdekapitalizowanych i przestarza&ych
technicznie maszyn i urz%dze( nowymi, bardziej nowoczesnymi maszynami
wyposa"onymi w nowe rozwi%zania techniczne.

W wyniku dzia&a( prewencyjnych w 2002 roku zmniejszono liczb' stosowanych
obudów zmechanizowanych nie spe&niaj%cych wymaga( normy w zakresie wymiarów
przej#cia dla ludzi z 6 731 sekcji do 4 108 sekcji, na ogóln% liczb' 25 599 sekcji
b'd%cych w eksploatacji.

W okresie 2002 roku wycofano z ruchu 80 ko&owrotów zast'puj%c je w uk&adach
transportu kolejkami podwieszanymi z nap'dem w&asnym w ilo#ci 7 oraz kolejkami
sp%gowymi w ilo#ci 6 sztuk, w tym 4 kolejek z'batych przeznaczonych do zbrojenia
#cian i transportu wielkogabarytowych maszyn i urz%dze(.

Wdro"ono wyposa"enie wszystkich wyci%gów do jazdy ludzi i g&ównych wyci%gów
wydobywczych w aparaty rejestruj%ce, które daj% mo"liwo#$
odtworzenia

wszelkich

zdarze(

w

pracy

górniczych

wyci%gów

precyzyjnego
szybowych.

Zainspirowano wprowadzenie w 4 maszynach wyci%gowych nowoczesnych uk&adów
zabezpiecze(, wykorzystuj%c sterowniki programowalne najnowszej generacji.

Zainspirowano opracowanie i wdro"enie nowej konstrukcji pól rozdzielczych 6 kV
budowy &ukochronnej.

Dla ograniczenia szkodliwego dzia&ania py&u na organizm ludzki oraz celem
eliminowania zagro"enia wybuchem py&u w'glowego dopuszczano do stosowania
jedynie kombajny
ogóln%

ilo#$

#cianowe wyposa"one w wewn'trzny system zraszania. Na

170 eksploatowanych

kombajnów

#cianowych

126

kombajnów
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wyposa"onych jest w wewn'trzny system zraszania a 39 z ich posiada organy
urabiaj%ce wyposa"one w zraszanie usytuowane z ty&u za no"ami skrawaj%cymi.

W

zakresie

zwi%zanych z ochron% #rodowiska i bezpiecze(stwem

spraw

powszechnym:
1. Opracowane zosta&y wytyczne dla okr'gowych urz'dów górniczych dotycz%ce
zagadnienia koncesji wydanych przez starostów oraz wytyczne opiniowania
projektów i dodatków do projektów zagospodarowania z&o"a.

2. W zwi%zku ze stwierdzeniem nieprawid&owo#ci w zakresie odwadniania zak&adów
górniczych

przygotowano

wyja#nienie

przepisów

Prawa

wodnego.

Zorganizowano narad' z udzia&em dyrektorów OUG, przedstawicieli zak&adów i
WUG, na której wypracowano procedury dalszego post'powania, m.in. w
zakresie sporz%dzania planów ruchu oraz przekazywania informacji o robotach
s%siednich

i

danych

hydrogeologicznych

pomi'dzy

czynnymi

zak&adami

górniczymi, a zak&adami prowadz%cymi odwadnianie zlikwidowanych kopal(. W
reakcji

na

stwierdzenie

braku

odpowiednich

dokumentacji

mierniczo-

geologicznych i hydrogeologicznych w Centralnym Zak&adzie Odwadniania
Kopal( (CZOK) zwo&ano narad' dyrektorów, na której omówiono wszystkie
nieprawid&owo#ci i uzgodniono sposób ich usuni'cia. Opracowano informacj' nt.
organizacji, zasobów dokumentacyjnych wody i statusu CZOK w aspekcie
zagro"enia wodnego dla czynnych kopal( w'gla kamiennego s%siaduj%cych z
jego oddzia&ami, któr% przedstawiono na naradzie dyrektorów jednostek
organizacyjnych WUG. Opracowano projekt skoordynowanej kontroli oddzia&ów
CZOK przez okr'gowe urz'dy górnicze.
3. Sukcesywnie wprowadzano w "ycie postanowienia rozporz%dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo
geologicznej. Podj'to akcj' informacyjn% i szkoleniow% maj%c% na celu nale"yte
przygotowanie

s&u"b

mierniczo-geologicznych

do

sporz%dzania

map

podstawowych wyrobisk górniczych w formie numerycznej.

4. W

celu

realizacji

zada(

zwi%zanych

z

gromadzeniem,

archiwizacj%

i

udost'pnianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak&adów
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górniczych, wynikaj%cych z art. 107 ust. 8 pkt 4 znowelizowanej ustawy  Prawo
geologiczne

i

górnicze,

utworzono

w

Wy"szym

Urz'dzie

Górniczym

wyodr'bnion% komórk' organizacyjn%  Archiwum Dokumentacji MierniczoGeologicznej. W okresie obj'tym niniejszym sprawozdaniem Archiwum przej'&o
dokumentacje z pi'ciu zak&adów górniczych, w tym z dwu zlikwidowanych kopal(
w'gla kamiennego. Kontynuowano katalogowanie pozyskanej dokumentacji.
Dzia&aj%c

w

trybie

ustawy



Prawo

ochrony

#rodowiska udost'pniono

dokumentacj' zainteresowanym osobom, sporz%dzaj%c na potrzeby zabudowy i
zagospodarowania przestrzennego 447 informacji o warunkach geologicznogórniczych w rejonach planowanych inwestycji na terenach pogórniczych.
Udzielono informacji bieg&ym s%dowym w sprawach dochodzenia roszcze( z
tytu&u szkód pochodzenia górniczego.

5. Wdro"ono do stosowania w kopalniach rud miedzi opracowan% na podstawie
pracy badawczej GIG Instrukcj' prowadzenia powierzchniowych pomiarów
sejsmometrycznych, interpretacji wyników pomiarów oraz prognozowania drga(
sejsmicznych od wstrz%sów górniczych na powierzchni LGOM. Rozwi%zania
okre#lone instrukcj% uzyska&y akceptacj' Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy
WUG. Skutkuj% one ujednoliceniem kryteriów oceny szkodliwo#ci wstrz%sów i
zamykaj% wieloletni okres sporu pomi'dzy przedsi'biorc% a organami samorz%du
terytorialnego, dotycz%cego interpretacji wyników pomiarów parametrów drga( i
oceny zwi%zanych z tym zagro"e( dla obiektów budowlanych oraz "ycia i zdrowia
ludzi.

6. Urz'dy górnicze kontynuowa&y wspó&prac' z organami samorz%du terytorialnego
w

ramach

12

Zespo&ów

Porozumiewawczych

dzia&aj%cych

na

terenach

w&a#ciwo#ci miejscowej okr'gowych urz'dów górniczych w Bytomiu, Wroc&awiu,
Rybniku,

Gliwicach,

Tychach

i

Krakowie.

W

pa)dzierniku

2002

roku

zorganizowana zosta&a w Rybniku VII Konferencja Naukowo Techniczna,
po#wi'cona problematyce d&ugofalowych przedsi'wzi'$ proekologicznych w
Rybnickim Okr'gu Przemys&owym zwi%zanych z usuwaniem ujemnych wp&ywów
eksploatacji górniczej na #rodowisko w tym okr'gu.
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7. W celu ograniczenia uci%"liwo#ci zwi%zanych z wytwarzaniem odpadów
górniczych i przemys&owych, Komisja ds. Likwidacji Zak&adów Górniczych i
Gospodarki

Odpadami

zaopiniowa&a

propozycje

rozwi%za(

technicznych,

polegaj%cych na odpowiednim, bezpiecznym dla #rodowiska wykorzystaniu
odpadów w likwidowanych zak&adach górniczych. Rozpatrywane by&y w tym
zakresie wnioski co do sposobu likwidacji szybów w kopalniach w'gla
kamiennego: 1 Maja, Niwka-Modrzejów, Pokój i Ziemowit.

8. Urz'dy

górnicze

inwestycyjnych

o

inicjowa&y

podejmowanie

charakterze

przez

proekologicznym.

przedsi'biorców

Wy"szy

Urz%d

zada(

Górniczy

opiniowa& wnioski przedsi'biorców górniczych i organów administracji o
dofinansowanie tych zada( ze #rodków Narodowego Funduszu Ochrony
!rodowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie inspekcji kontrolowano równie"
zaawansowanie prac i zakres realizacji przedsi'wzi'$.

9. W zwi%zku ze szczególnym zagro"eniem, jakie dla zak&adów górniczych stwarza
zagro"enie powodziowe, przedstawiciel WUG uczestniczy& w posiedzeniach
sekcji

technicznej

Wojewódzkiego

Komitetu

Przeciwpowodziowego

przy

Wojewodzie !l%skim. W Departamencie Ochrony !rodowiska i Gospodarki
Z&o"em

opracowany

zosta&

raport

dotycz%cy

inwentaryzacji

obiektów

hydrotechnicznych na obszarach górniczych w'gla kamiennego w Górno#l%skim
Okr'gu Przemys&owym.

10. Realizuj%c

obowi%zki

administracji

architektoniczno-budowlanej

i

nadzoru

budowlanego w dziedzinie górnictwa koordynowano dzia&ania okr'gowych
urz'dów górniczych w zakresie wykonywania zada( wynikaj%cych z przepisów
Prawa

geologicznego

zagospodarowaniu

i

górniczego,

przestrzennym.

Prawa

budowlanego

Przeprowadzono

szereg

i

ustawy

o

inspekcji

w

okr'gowych urz'dach górniczych oraz w zak&adach górniczych, podczas których
kontrolowano
Szczególny

zagadnienia
nacisk

b'd%ce

po&o"ono

wykonywania robót budowlanych.

na

przedmiotem
egzekwowanie

nadzoru

budowlanego.

zasad

bezpiecznego

Dokonano analizy przedstawionych przez

poszczególne okr'gowe urz'dy górnicze i UGBKUE

materia&ów dotycz%cych

ilo#ci obiektów budowlanych zak&adu górniczego. Specjalistycznym nadzorem
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budowlanym w dziedzinie górnictwa obj'to &%cznie 8029 obiektów budowlanych,
w tym 2974 budynki i 5055 budowli.

11. W ramach dzia&alno#ci profilaktycznej, podczas inspekcji w 2002 roku pracownicy
urz'dów górniczych wstrzymali ruch 2633 urz%dze( i robót górniczych.
Wstrzymano post'p 174 #cian, gdzie stwierdzono w:
!"87 przypadkach brak lub niew&a#ciwy stan obudowy,
!"22 przypadkach zagro"enie metanowe,
!"17

przypadkach

niew&a#ciwe

zabezpieczenie

przed

wybuchem

py&u

wybuchem

py&u

w'glowego,
!"7 niew&a#ciw% profilaktyk' t%paniow%,
!"41 innych przyczyn.
Wstrzymano post'p 313 chodników, gdzie stwierdzono w:
!"114 przypadkach brak lub niew&a#ciwy stan obudowy,
!"18 przypadkach zagro"enie metanowe,
!"23

przypadkach

niew&a#ciwe

zabezpieczenie

przed

w'glowego,
!"3 niew&a#ciw% profilaktyk' t%paniow%,
!"155 innych przyczyn.
Wstrzymano ruch 1683 urz%dze( energomechanicznych, w tym:
!"8 urz%dze( wyci%gowych,
!"66 maszyn do urabiania,
!"412 urz%dze( transportu pochy&ego,
!"222 urz%dze( transportu poziomego,
!"334 przeno#ników ta#mowych,
!"131 przeno#ników zgrzeb&owych,
!"312 urz%dze( elektrycznych,
!"169 innych urz%dze( mechanicznych.
Ponadto w 13 przypadkach wstrzymano roboty spawalnicze oraz w 16
przypadkach ruch urz%dze( , ze wzgl'du na brak lub nieprawid&owo#ci w
dzia&aniu urz%dze( zraszaj%cych.
Podczas kontroli zak&adów górniczych wydobywaj%cych kopaliny pospolite w 256
przypadkach wstrzymano urz%dzenia i roboty górnicze.
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Jednym z elementów d%"enia do poprawy stanu bezpiecze(stwa pracy w zak&adach
górniczych, ochrony #rodowiska i zabezpieczenia interesu spo&ecznego w zwi%zku z
prowadzon% dzia&alno#ci% geologiczn% i górnicz% w 2002r. by&y #rodki represyjne
stosowane

przez

organy

nadzoru

górniczego

z

mocy

przepisów

Prawa

geologicznego i górniczego.

W 2002 roku dyrektorzy okr'gowych urz'dów górniczych

1) Wydali 73 decyzje zakazuj%ce na czas nie przekraczaj%cy dwóch lat powierzania
okre#lonych czynno#ci w ruchu zak&adu górniczego osobom, o których mowa w
art. 68 ust. 1 i art. 70 ust. 1 P.g.g. naruszaj%cym dyscyplin' i porz%dek pracy, a
zw&aszcza obowi%zki okre#lone ustaw% i wydanymi na jej podstawie art. 113 ust.
1 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego.

Powy"szymi decyzjami ukaranych by&o: 15 osób kierownictwa, 26 osób
wy"szego dozoru ruchu, 31 osób #redniego dozoru ruchu oraz 1 osoba ni"szego
dozoru ruchu. Decyzje w 55 przypadkach wydane zosta&y w zwi%zku z badaniem
przyczyn i okoliczno#ci wypadków i zdarze( w zak&adach górniczych, a w 18
przypadkach w wyniku przeprowadzonych inspekcji w tych zak&adach.

2) skierowali 402 wnioski do s%dów rejonowych  wydzia&ów grodzkich o ukaranie w
stosunku do sprawców naruszaj%cych przepisy Prawa geologicznego i
górniczego.

W 64 przypadkach wnioski o ukaranie skierowane by&y w zwi%zku z badaniem
przyczyn i okoliczno#ci wypadków i zdarze( w zak&adach górniczych, a w 338
przypadkach w wyniku przeprowadzonych inspekcji w tych zak&adach.
3) na podstawie art. 41 Kodeksu wykrocze( w 1898 przypadkach zastosowali #rodki
oddzia&ywania wychowawczego w stosunku do sprawców naruszaj%cych
obowi%zki pracownicze.

Polega&y one w dalszym ci%gu na przekazywaniu spraw kierownikom ruchu
zak&adów górniczych, celem zastosowania kar dyscyplinarnych wynikaj%cych z
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regulaminu pracy, bez konieczno#ci wszczynania post'powania w sprawach o
wykroczenia.

4) Ponadto w drodze mandatu karnego za wykroczenia okre#lone w Prawie
geologicznym

i

górniczym

oraz

Prawie

budowlanym,

na

podstawie

rozporz%dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 pa)dziernika 2002r.
ukaranych zosta&o 7 osób na &%czn% sum' 560 z&.
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7. STWIERDZENIA I WNIOSKI

1. Analiza

przedstawionych

danych

dotycz%cych

stanu

bezpiecze(stwa,

w

nadzorowanych przez urz'dy górnicze zak&adach, wskazuje na kontynuacj'
tendencji spadkowej ogólnej liczby wypadków. W 2002 roku w porównaniu do
2001 roku spadek ten wynosi& 5,5% ( spadek wypadkowo#ci ogó&em o 180
wypadków, z liczby 3288 do 3108). W kopalniach w'gla kamiennego spadek
wypadkowo#ci ogó&em wynosi& 4,1%, z liczby 2452 wypadków w roku 2001 do
2352 wypadków w roku 2002.
2. Wzrostowi uleg&a natomiast ilo#$ wypadków #miertelnych i ci'"kich. W 2002 roku
w górnictwie zaistnia&o 39 wypadków #miertelnych wobec 30 wypadków
#miertelnych zaistnia&ych w 2001 roku,

37 wypadków ci'"kich

wobec 13

wypadków ci'"kich w 2001 roku.
3. Wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych na 1 mln ton wydobytego w'gla
kamiennego (za&oga w&asna) w 2002 roku wyniós& 0,32. Powy"szy wska)nik w
2001 roku wynosi& 0,19. Sumaryczny wska)nik cz'sto#ci wypadków #miertelnych
na 1 mln ton wydobytego w'gla w kopalniach w'gla kamiennego i brunatnego
(za&oga w&asna) za rok 2002 wyniós& 0,21. Powy"szy wska)nik w 2001 roku
wynosi& 0,14.

4. Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwuje si' znaczny wzrost ilo#ci podmiotów
wykonuj%cych w zakresie swej dzia&alno#ci zawodowej powierzone im czynno#ci
w ruchu zak&adu górniczego, od 550 w 2000 roku do 1057 w 2002 roku.
Równocze#nie wzros&o zatrudnienie w tych podmiotach z 13752 w 2000 roku do
23111 w 2002 roku. Obserwuje si' wzrost wypadkowo#ci ogólnej u pracowników
tych podmiotów zatrudnionych w kopalniach w'gla kamiennego, która wzros&a z
230 w 2000 roku, 248 w 2001 roku, do 290 w roku 2002.

5. Wstrzymanie podczas inspekcji w 2002 roku 2633 urz%dze( i robót górniczych,
maj%ce charakter profilaktyczny, aczkolwiek w sposób niewymierny, jednak w
du"ym stopniu ograniczy&o ilo#$ wypadków i zdarze( nawet katastrofogennych.

98

6. Analiza stanu zagro"e( technicznych w górnictwie wykaza&a, "e przyczyny
wypadków wynika&y g&ównie z niew&a#ciwej obs&ugi i eksploatacji

maszyn i

urz%dze( górniczych oraz post'puj%cego procesu ich dekapitalizacji.

7. Na ogóln% ocen' stanu bezpiecze(stwa w 2002 roku w du"ym stopniu
niekorzystnie wp&yn'&y wypadki zbiorowe spowodowane zdarzeniami maj%cymi
zwi%zek z:
!"wyrzutami gazów i ska&,
!"zagro"eniem t%paniami,
!"zagro"eniem metanowym,
!"zagro"eniem po"arowym,
!"wybuchem py&u w'glowego.
8. Do praktyki nale"y wdra"a$ nowoczesne systemy ostrzegania za&óg pod ziemi% w
przypadku powstaj%cych zagro"e(.

9. W 2002 roku zaistnia&y a" 42 zdarzenia zwi%zane z zagro"eniami naturalnymi w
wyniku których 21 pracowników uleg&o wypadkom #miertelnym, 14 ci'"kim i 48
lekkim.

10. W 2002 roku zaistnia&o 21 wypadków zbiorowych w wyniku których 22
pracowników uleg&o wypadkom #miertelnym, 16 ci'"kim i 47 lekkim.
11. Pomimo znacz%cego post'pu techniki nale"y stwierdzi$, "e stan wiedzy w
zakresie zwalczania zagro"e( górniczych, nowoczesna aparatura kontrolno 
pomiarowa oraz metody kontroli i zwalczania poszczególnych zagro"e( nie s% w
stanie wykry$ wszystkich czynników maj%cych wp&yw na zaistnienie danego
zdarzenia, a przez to odpowiednio wcze#niej im zapobiec. Skuteczno#$
zwalczania zagro"e( górniczych wymaga zatem dalszego rozwoju metod oceny
zagro"e( i stosowanych profilaktyk, a zdobyte do#wiadczenia przedsi'biorcy
winni wprowadza$ do praktyki.

12. Polskie górnictwo w'gla kamiennego w celu osi%gni'cia i utrzymania swojej
efektywno#ci ekonomicznej oraz zapewnienia konkurencyjno#ci w'gla jako
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paliwa, musi systematycznie zmierza$ do osi%gania coraz wy"szego poziomu
wydajno#ci oraz ci%g&ego obni"ania kosztów produkcji. Powy"sze wi%"e si' ze
wzrostem koncentracji produkcji, co z kolei powoduje wzrost zagro"enia
t%paniowego i metanowego. Wzrost zagro"enia t%paniami spowodowany jest
równie" wieloletni% eksploatacj% pok&adów w'gla (zasz&o#ciami eksploatacyjnymi)
oraz wi'ksz% g&'boko#ci% zalegania pok&adów. Konieczno#$ eksploatacji
pok&adów w'gla coraz ni"ej zalegaj%cych powoduje równie" wzrost zagro"enia
klimatycznego, zwi%zanego ze wzrostem temperatury. Z powy"szego wynika
konieczno#$ analizowania stanu faktycznego i podejmowania danych dzia&a(
maj%cych na celu skuteczne obni"anie stanu zagro"enia, gwarantuj%cego, co
najmniej, akceptowalny poziom bezpiecze(stwa pracy. W warunkach powy"szych
zagro"e( musi nast%pi$ zdecydowana w zakresie rozpoznawania zagro"e(
naturalnych, przede wszystkim zagro"enia t%paniami i metanowego oraz
stosowanej profilaktyki.

13. Niekorzystny wp&yw na stan bezpiecze(stwa w zak&adach górniczych ma
odchodzenie od pracy do#wiadczonych pracowników, wysokokwalifikowanych
przy równoczesnym zaniku kszta&cenia na poziomie zawodowym dla potrzeb
górnictwa jak równie" psychospo&eczne obci%"enia pracowników stresem
zawodowym, wynikaj%cym mi'dzy innymi z niepewno#ci zatrudnienia.

14. Dzia&ania maj%ce na celu podnoszenie stanu bezpiecze(stwa w zak&adach
górniczych znalaz&y odzwierciedlenie w opracowanej przez Wy"szy Urz%d
Górniczy strategii na lata 2001  2005. Do wybranych na rok 2003 celów i zada(
przyj'to mi'dzy innymi :
#" zmian'

sposobu

przeprowadzania

kontroli

(prowadzenia

kontroli

niezapowiedzianych),
#"

wdro"enie post'powania mandatowego,

#" roszada inspektorów w okr'gowych urz'dach górniczych,
#" wspó&dzia&anie ze zwi%zkami zawodowymi oraz Pa(stwow% Inspekcj% Pracy,
#" dalsze

wspomaganie

procesów

wdra"ania

systemów

zarz%dzania

bezpiecze(stwem pracy górnictwie
#" wdra"anie do praktyki nowych przepisów prawa geologicznego i górniczego,
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#" kontrol'

w&a#ciwego

ob&o"enia

robót

oraz

wymaganych

kwalifikacji

na

stanowiskach pracy,
#" kontrol' warunków i prawid&owo#ci prowadzenia szkole( przez przedsi'biorców
oraz inne jednostki organizacyjne,
#" kontrol' prawid&owo#ci przechowywania i u"ywania #rodków strza&owych oraz
sprz'tu strza&owego w zak&adach górniczych,
#" zwi'kszenie skuteczno#ci ochronnej pracowników w zakresie profilaktyki
zachorowalno#ci na pylice p&uc mi'dzy innymi poprzez stosowanie masek
ochronnych o wy"szych parametrach,
#" ujednolicenie nadzoru nad zak&adami górniczymi wydobywaj%cymi kopaliny
pospolite,
#" badanie prawid&owo#ci projektowanych rozwi%za( technicznych zwi%zanych z
likwidacj% podziemnych wyrobisk górniczych z u"yciem odpadów,
#" ochron' terenów po zako(czeniu dzia&alno#ci górniczej,
#" inspirowanie bada( naukowych w zakresie bezpiecze(stwa pracy w górnictwie,
#" dzia&alno#$ popularyzatorsk% i wydawnicz%.

PREZES
WY#SZEGO URZ"DU GÓRNICZEGO

mgr in#. Wojciech Bradecki

ZAK!ADY GÓRNICZE OBJ"TE NADZOREM I KONTROL#
URZ"DÓW GÓRNICZYCH w 2002 roku

Liczba

Zatrudnienie
[stan na
31.12.2002]

Podziemne zak$ady górnicze

73

152 873

w tym:

42
9
3
2
1
2
2
1

135 850
249
11 615
2 134
983
63
225
13

102 060

11
96

1 741
25 248

17

11*
84
1
48

21 166
3 432
650
5 336

Rodzaj zak$adu górniczego

Lp.
1

2

w!gla kamiennego
w!gla kamiennego w likwidacji
rud miedzi
rud cynku i o"owiu
soli
glin ceramicznych
gipsu i anhydrytu
magnezytu
wykonuj#ce roboty podziemne
zastosowaniem techniki górniczej
Odkrywkowe zak$ady górnicze

4
5

29 693
4 938
609
56
200
0,04

z

w tym:

3

Wydobycie
[tys. ton]

w!gla brunatnego
sur. skalnych, piasków pods. itp.
siarki ( w likwidacji )
Otworowe zak$ady górnicze
w tym: ropy i gazu
gazu
soli
siarki
prowadz#ce wiercenia za
metanem z pok"adów w!gla
wód leczniczych, termalnych i solanek
Zak$ady górnicze wykonuj%ce
prace geologiczne
Zak$ad
prowadz%cy
bezzbiornikowe
magazynowanie substancji w górotworze

Razem

58 200
85 000
-

4 262
6
401
445

727+5mld m3
4,1 mln m3
2 792
760

2
36

12
210

2,2 mln m3

225

4 195

1

36

3**
1
3***
3

443

187 688

1 057

23 111

3 122

10 515

*) w tym 1 kopalnia w likwidacji
**) w tym 91 kopal! i 6 podziemnych magazynów gazu
***) w tym 4 kopalnie

Firmy us$ugowe, wykonuj%ce prace
dla zak$adów górniczych
Zak$ady górnicze kopalin pospolitych

oko$o 95 mln
ton

22

-

-

RAZEM

-

-

-

1

1

Wyp&ywy wody

5

7

T(pni)cia
Wybuchy lub
zapalenia metanu
Wybuchy py&u
w)glowego
Wyrzuty gazów
i ska&

18

-

4

5

8

1999

Zawa&y

1998

9

Rok

13

11

-

-

3

-

-

27

-

1

2

3

-

1

3

8

10

1

4

6

5

1

3

2000 2001 2002

Liczba zdarze$

Po'ary

Zdarzenia

12

-

-

-

-

5

7

-

1998

9

-

-

-

-

2

7

-

1999

6

-

-

-

-

2

3

1

2

-

-

-

-

2

-

-

21

-

-

10

4

6

1

-

2000 2001 2002

%miertelnych

Liczba

49

-

-

-

-

26

12

11

29

-

-

-

9

17

3

-

12

-

-

-

2

4

4

2

24

-

-

-

-

24

-

-

78

-

-

12

24

35

4

3

1998 1999 2000 2001 2002

Ogó&em

wypadków

LICZBY NIEBEZPIECZNYCH ZDARZE! W PODZIEMNYCH ZAK"ADACH GÓRNICZYCH
I ZWI#ZANE Z NIMI WYPADKI W LATACH 1998-2002

6
17
3
0
21
20

0
2
0
0
2
3

2
5
2
2
4
4

547
663
1135
1088
1137
1324

37,7
36,2
35,7
36,3
36,5
40,9

46,2

41,9

39,4

37,2

37,4

41,8

137,1

115,9

110,4

102,5

102,6

102,1

1998

1999

2000

2001

2002

1997

21
3
2

564

32,5

44,2

136,2

1996

39
7

7

465

33,6

45,4

135,3

1995

47
4

12

750

32,4

43,0

132,7

1994

37
11

16

932

32,7

42,6

130,2

1993

ogó!em

Wypadki wskutek t#pni$%

&miertelne

[%]

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

[mln ton]

Wydobycie
[mln ton]

Rok

Wydobycie z pok!adów
zagro"onych t#paniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZ#SÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, T#PNI*+ I WYPADKÓW
W KOPALNIACH W*GLA KAMIENNEGO

0
9
14
4
3
15

0
3
2
2
0
3

0
2
3
4
5
8

567
443
414
514
729
694

100
100
100
100
100
100

24,0

26,8

27,0

28,0

30,9

29,7

24,0

26,8

27,0

28,0

30,9

29,7

1998

1999

2000

2001

2002

1997

12
3
4

644

100

27,4

27,4

1996

13
2

4

389

100

26,5

26,5

1995

6
5

2

433

100

26,1

26,1

1994

7
1

4

492

100

27,1

27,1

1993

ogó!em

Wypadki wskutek t#pni$%

&miertelne

[%]

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

[mln ton]

Wydobycie
[mln ton]

Rok

Wydobycie z pok!adów
zagro"onych t#paniami

ZESTAWIENIE WYDOBYCIA, WSTRZ#SÓW WYSOKOENERGETYCZNYCH, T#PNI*+ I WYPADKÓW
W KOPALNIACH RUD MIEDZI

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

Liczba
zawa&ów

Liczba wypadków ,miertelnych spowodowanych :
zawa&ami

opadem ska&
ze stropu

opadem ska&
z ociosów

1993

6

5

4

5

1994

4

1

3

1

1995

6

5

2

2

1996

3

3

5

1

1997

1

1

2

1

1998

2

1

4

1

1999

1

-

5

2

2000

1

3

7

-

2001

1

-

2

1

2002

2

1

-

-

W KOPALNIACH RUD MIEDZI I W KOPALNIACH SOLI
Rok

Liczba
zawa&ów

Wypadki ,miertelne spowodowane:
zawa&ami

opadem ska&
ze stropu

opadem ska&
z ociosów

1993

1

-

2

1

1994

-

-

-

-

1995

-

-

4

-

1996

-

-

2

1

1997

1

1

-

-

1998

3

6

-

1

1999

3

-

-

-

2000

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

2002

1

-

1

2

ZESTAWIENIE
LICZBY PO-ARÓW, ICH PRZYCZYN I SPOWODOWANYCH NIMI
WYPADKÓW %MIERTELNYCH
W KOPALNIACH W*GLA KAMIENNEGO

ROK

Stan zagro'enia
po'arowego

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Liczba po'arów
Liczba po'arów
egzogenicznych
Liczba po'arów
endogenicznych
Wypadki ,miertelne
z powodu po'arów

15

12

9

9

6

7

6

3

2

8

5

5

-

2

2

2

3

1

1

4

10

7

9

7

4

5

3

2

1

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2001

2002

ZESTAWIENIE
MIEJSC POWSTANIA PO-ARÓW ENDOGENICZNYCH
W KOPALNIACH W*GLA KAMIENNEGO

Rejon

ROK
1993 1994

1995

1996 1997 1998

1999 2000

%ciany z zawa&em
stropu

5

5

4

3

2

3

-

1

1

2

%ciany z podsadzk(
hydrauliczn(

2

-

4

1

1

1

-

1

0

0

Wyrobiska
korytarzowe

3

2

1

3

1

1

3

-

0

2

RAZEM

10

7

9

7

4

5

3

2

1

4

Zestawienie
Wyrzutów gazów i ska&
Rok

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Liczba Spodziewanych Niespodziewanych
wyrzutów
2
5
1
4
1

1
1

2
4
1
4
-

Liczba
wypadków
,miertelnych
4
-

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

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Wdarcia wody w
kopalniach

Wypadki ogó&em w
kopalniach

w$glowych

niew$glowych

w$glowych

niew$glowych

2
1
1
1
-

1
1
1

-

-

Wypadki
,miertelne w
kopalniach
w$glowych

niew$glowych

-

-

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWCH
w 2002 roku
LICZBA WYPADKÓW

!MIERTELNYCH

CI#$KICH

OGÓ%EM

Kopalnie w&gla
kamiennego

33

33

2352

Kopalnie w&gla
brunatnego

1

0

59

Kopalnie rud
miedzi

5

2

578

Kopalnie rud
cynku i o'owiu

0

0

23

Kopalnie soli

0

1

22

Kopalnie
odkrywkowe

0

1

40

Kopalnie
otworowe

0

0

6

Pozosta'e

0

0

28

RAZEM

39

37

3108

(poza w!gl. brun.)

WYPADKOWO!" W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
w 2001 i 2002 roku

OGÓ%EM

w tym
Kopalnie W&gla
Kamiennego

2001

2002

2001

2002

WYPADKI
!MIERTELNE
Firmy us!ugowe

25

39

20

33

5

0

4

0

WYPADKI
CI#$KIE
Firmy us!ugowe

12

34

10

30

1

3

1

3

WYPADKI
OGÓ%EM

3288

3108

2452

2352

ZGONY
NATURALNE

9

11

7

9

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

2000

2001

2002

Uwagi

Wypadki "miertelne
na 1 milion ton

0,26

0,19

0,32

górnictwo w#gla kamiennego
(podziemne)

Wypadki "miertelne
na 1 milion ton

0,17

0,14

0,21

Wypadki "miertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,11

0,09

0,15

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

Wypadki "miertelne
na 1 milion
roboczogodzin

0,24

0,06

0,27

górnictwo miedziowe

Wypadki "miertelne
na 1000 zatrudnionych

0,18

0,14

0,24

górnictwo w#gla kamiennego

Wypadki "miertelne
na 1000 zatrudnionych

0,16

0,13

0,18

górnictwo ogó!em*

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

11,2

9,74

9,56

górnictwo w#gla kamiennego
(podziemne)

Wypadki na 1 milion
roboczogodzin

31,7

31,6

28,5

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

17,3

15,6

15,1

górnictwo w#gla kamiennego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

43,3

43,4

44,3

górnictwo miedziowe

Wypadki na 1000
zatrudnionych

2,08

2,3

2,78

górnictwo w#gla brunatnego

Wypadki na 1000
zatrudnionych

16,77

15,07

14,74

górnictwo ogó!em*

* ) z uwzgl!dnieniem pracowników firm us"ugowych

LICZBA WYPADKÓW OGÓ!EM
W GÓRNICTWIE KOPALIN PODSTAWOWYCH
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LICZBA WYPADKÓW CI"#KICH W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
120

112

114

100
83
80
60

53

47
40

40

46
37
22

20

13

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LICZBA WYPADKÓW $MIERTELNYCH I CI"#KICH W GÓRNICTWIE
KOPALIN PODSTAWOWYCH
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WSKA%NIK CZ"STO$CI WYPADKÓW $MIERTELNYCH
na 1 mln ton WYDOBYTEGO W"GLA
(KWK za&oga w&asna)
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WSKA%NIK CZ"STO$CI WYPADKÓW $MIERTELNYCH
NA 1000 ZATRUDNIONYCH
(KWK za&oga w&asna)
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2001

2002

WSKA%NIK CZ"STO$CI WYPADKÓW OGÓ!EM
NA 1000 ZATRUDNIONYCH
(KWK za&oga w&asna )
60
50

49,5
45,1
40,4

40

35,3

32,7
27

30

21,5
20

17,3

15,6

15,1

2000

2001

2002

10
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

WSKA%NIK CZ"STO$CI WYPADKÓW OGÓ!EM
na 100 tys. PRZEPRACOWANYCH ROBOCZODNIÓWEK
(KWK za&oga w&asna)
25

23,4
21,7
19,3

20

17,1

16

15

13,2
10,5
8,4

10

7,2

7,1

2001

2002

5
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

LICZBA WYPADKÓW OGÓ!EM
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
RAZEM

18000 16813
16046
15000

w tym za&oga w&asna

14028
13266
11845
11539

12000

firmy us&ugowe

9965
9550
9000

8822
8145
6570
6032

6000

43184026

3000
767

762

306

677

415

538

2986
2756 2452
2204 23522062

292

230

248

290

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LICZBA WYPADKÓW SMIERTELNYCH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
80
67
60
50
38

40

41
33

33
28
20

20

20

24

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LICZBA WYPADKÓW CI"#KICH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
100

93

90

80

70

60
47
39

40

36

33

30
17

20

11

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

LICZBA WYPADKÓW $MIERTELNYCH I CI"#KICH
W KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
180
160
150
128
111

120

97
90

72

60

66
56

50

45
35

30
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

WYPADKI !MIERTELNE W LIKWIDOWANYCH
KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
25

Liczba likwidowanych KWK
20

Liczba wypadków #miertelnych

20

17
15
12
10
9

10

9

9

9

7

7
6

5

3
2

3
2

2
1

1
0

0
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

WYPADKI CI"$KIE W LIKWIDOWANYCH
KOPALNIACH W"GLA KAMIENNEGO
25

Liczba likwidowanych KWK

20

Liczba wypadków ci%&kich

20
17

15
12
9

10

9

10

9

9

7
5

7
4

3

4

3
2

1

2
0

0

0

200

200

200

0
199

199

199

199

199

199

199

LICZBA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH #MIERTELNYCH
ZAISTNIA!YCH W GÓRNICTWIE W 2002 ROKU
(wed"ug sta$u pracy)
16
14
14
12
10
10

9

8

7

6
4
2

1
0

0
do 4 lat

5-10 lat

11-15 lat

16-20 lat

21-25 lat

powy!ej 25 lat

LICZBA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH SMIERTELNYCH
ZAISTNIA!YCH W GÓRNICTWIE W 2002 ROKU
(w przedzia"ach wiekowych)
14

13

12
10
10

9

8
6
6
4

3

2
0
0
0-24 lata

25-30 lat

31-35 lat

36-40 lat

41-45 lat

powy!ej 45 lat

LICZBA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH CI%&KICH ZAISTNIA!YCH
W GÓRNICTWIE W 2002 ROKU
(wed"ug sta$u pracy)
14
12
12

11

10
8

7
6

6
4
2

1
0

0
do 4 lat

5-10 lat

11-15 lat

16-20 lat

21-25 lat

powy!ej 25 lat

LICZBA POSZKODOWANYCH W WYPADKACH CI%&KICH
ZAISTNIA!YCH W GÓRNICTWIE W 2002 ROKU
(w przedzia"ach wiekowych)
14

13

12
10
8
8

7

6

5
4

4
2
0
0
0-24 lata

25-30 lat

31-35 lat

36-40 lat

41-45 lat

powy!ej 45 lat

