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Wy¿szy Urz¹d Górniczy, okrêgowe 

urzêdy górnicze i Urz¹d Górniczy do Badañ 
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicz-
nych realizuj¹ zadania organów nadzoru 
górniczego okre�lone przepisami ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne 
i górnicze [1] oraz przepisami innych ustaw 
zwi¹zanych z zakresem dzia³ania organów 
nadzoru górniczego.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego jest 
centralnym organem administracji rz¹dowej 
nadzorowanym od lutego 2007 roku przez 
ministra w³a�ciwego do spraw �rodowiska.

Wed³ug stanu na 31 grudnia 2007 r. 
nadzorem i kontrol¹ urzêdów górniczych 
objêtych by³o 221 zak³adów górniczych 
wydobywaj¹cych kopaliny podstawowe 
[2], tj. gaz ziemny, ropê naftow¹, wêgiel 
kamienny i brunatny, kruszce i rudy metali, 
sól kamienn¹, siarkê, a tak¿e wszystkie ko-
paliny wystêpuj¹ce w obszarach morskich, 
w tym:

• 44 podziemne zak³ady górnicze 
obejmuj¹ce: 

– 31 kopalñ wêgla kamiennego
– 3 kopalnie wêgla kamiennego w likwidacji
– 3 kopalnie rud miedzi
– 2 kopalnie rud cynku i o³owiu

– 1 kopalniê soli
– 4 zak³ady górnicze wydobywaj¹ce gliny 

ceramiczne, gips i anhydryt.
• 105 odkrywkowych zak³adów gór-

niczych, w tym:
– 11 kopalñ wêgla brunatnego
– 93 kopalnie surowców skalnych, ila-

stych, piasków formierskich i szklarskich
– 1 kopalniê siarki (w likwidacji)
• 60 otworowych zak³adów górni-

czych
• 12 zak³adów prowadz¹cych roboty 

podziemne z zastosowaniem techniki 
górniczej.

Nadzorem i kontrol¹ objêto równie¿ 355 
oddzia³ów – zak³adów wykonuj¹cych 
prace geologiczne oraz 4431 zak³ady 
górnicze kopalin pospolitych, tzn. innych 
ni¿ kopaliny podstawowe zatrudniaj¹ce 
15 091 pracowników. Ponadto nadzorowano 
1760 oddzia³ów podmiotów gospodarczych 
wykonuj¹cych w zakresie swojej dzia³alno�ci 
zawodowej powierzone im czynno�ci w ru-
chu zak³adów górniczych zatrudniaj¹ce 34 
664 pracowników.

£¹czne zatrudnienie w nadzorowanych 
zak³adach górniczych, wed³ug stanu na 31 
grudnia 2007 r., wynosi³o 206 849 pracow-
ników.

Podstawowe zagro¿enia w zak³adach 
górniczych i ich nastêpstwa [2]
Zagro¿enie t¹paniami

W podziemnych zak³adach górniczych 
zaistnia³y:

• trzy t¹pniêcia w kopalniach wêgla 
kamiennego, które spowodowa³y 10 wy-
padków lekkich 

• trzy t¹pniêcia w kopalniach rud mie-
dzi, które spowodowa³y cztery wypadki 
�miertelne, jeden wypadek ciê¿ki i dziewiêæ 
wypadków lekkich. 

Zagro¿enie zawa³ami
W podziemnych zak³adach górniczych 

wyst¹pi³ jeden zawa³, który mia³ miejsce w KWK 
„Staszic”, w czasie manewrowania kombajnem 
chodnikowym AM-50z-w, powoduj¹c wypadek 
zbiorowy. W jego wyniku dwie osoby ponios³y 
�mieræ, a trzy dozna³y lekkich urazów.

Zagro¿enie po¿arowe
Nast¹pi³ znaczny wzrost nastêpstw 

zagro¿enia po¿arowego w porównaniu 
z rokiem 2006. Zaistnia³o 14 po¿arów, w tym 
4 po¿ary endogeniczne i 10 po¿arów egzoge-
nicznych (w 2006 r. zaistnia³o 6 oraz odpo-
wiednio: 2 i 4). Sze�æ po¿arów mia³o miejsce 
w kopalniach wêgla kamiennego, siedem 
w KGHM Polska Mied� S.A. (spowodowa³y 
osiemna�cie wypadków lekkich) oraz jeden 
po¿ar przeno�nika ta�mowego P-12 w KWB 
„Konin” S.A., gdzie w zagro¿onym obszarze 
nie by³o za³ogi. Po¿ary zaistnia³e w 2006 roku 
nie spowodowa³y wypadków. 

Zagro¿enie metanowe
W kopalniach wêgla kamiennego mia³y 

miejsce cztery zapalenia metanu, które spo-
wodowa³y cztery wypadki lekkie. W 2006 roku 
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W artykule zaprezentowano organizacjê oraz zakres nadzoru i kontroli organów nadzoru górniczego w Polsce. 
Zestawiono liczbê zak³adów i zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zak³adach górniczych. 
Przedstawiono stan wypadkowo�ci w polskim górnictwie w 2007 roku oraz za piêæ miesiêcy 2008 roku. Wskazano 
na g³ówne przyczyny zaistnia³ych wypadków �miertelnych i ciê¿kich. Ponadto na przyk³adzie liczby zarejestro-
wanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w 2007 roku. Artyku³ zakoñczono 
wnioskami dotycz¹cymi najwa¿niejszych problemów bezpieczeñstwa i zdrowia w polskim górnictwie.         

Problems of work safety and health in Polish mining industry in 2007
This paper presents basic data on mining plants supervised and inspected by the mining authorities in Poland. 
The following information is discussed: the number of mining plants and employment in Polish mining industry; 
safety in 2007 and the first five months of 2008; the major causes of accidents, especially fatal and serious ones; 
and the structure and morbidity associated with occupational diseases in Polish mining industry. Conclusions 
concerning problems of work safety and health in Polish mining industry are drawn.



w kopalniach wêgla kamiennego mia³y miejsce 
dwa zdarzenia zwi¹zane z zagro¿eniem me-
tanowym (jeden wybuch metanu i py³u wê-
glowego, jedno zapalenie metanu), w wyniku 
których dwadzie�cia trzy osoby ponios³y �mieræ 
i osiem dozna³o lekkich urazów.

W dniu 4 czerwca 2008 r. w KWK „Bory-
nia” w rejonie �ciany F-22 nast¹pi³o zapalenie 
i wybuch metanu, w wyniku którego 23 
pracowników uleg³o wypadkom (5 �mier-
telnym, 5 ciê¿kim i 13 lekkim). W momencie 
zdarzenia w rejonie �ciany przebywa³o 32 
pracowników. W zwi¹zku z zaistnia³ym wy-
padkiem zbiorowym prezes Wy¿szego Urzê-
du Górniczego powo³a³ komisjê do zbadania 
przyczyn i okoliczno�ci zapalenia i wybuchu 
metanu oraz wypadku zbiorowego.

Inne zagro¿enia
W latach 2006-2007 nie zaistnia³y wy-

rzuty gazów i ska³ oraz nie odnotowano 
zdarzeñ zwi¹zanych z zagro¿eniem wod-
nym. Ostatni gwa³towny wyp³yw wody 
mia³ miejsce w 2002 r. w KGHM w czasie 
g³êbienia szybu.

Wypadkowo�æ w górnictwie kopalin 
podstawowych i pospolitych

Wypadkowo�æ w górnictwie kopalin 
podstawowych 

Analiza wypadkowo�ci w górnictwie 
kopalin podstawowych w 2007 r. wskazuje 
na wzrost wypadków ogó³em i wypadków 
ciê¿kich w porównaniu do 2006 r. Zaistnia³y 
bowiem 3342 wypadki ogó³em wobec 3068 
zaistnia³ych w 2006 r. Stanowi to wzrost 
wypadków ogó³em o 8,9% w porównaniu 
do 2006 r. Odnotowano spadek liczby 
wypadków �miertelnych – z 49 zaistnia³ych 
w 2006 roku do 24 w 2007 r. oraz wzrost 
liczby wypadków ciê¿kich – w 2007 roku 
zaistnia³o 26, a w 2006 r. 23.

W górnictwie wêgla kamiennego nast¹pi³ 
spadek liczby wypadków �miertelnych z 45 
w 2006 roku do 16 w 2007 r., tj. o 29 wypad-
ków oraz wzrost liczby wypadków ciê¿kich 
(odpowiednio z 16 do 18 wypadków) i wy-
padków ogó³em (odpowiednio z 2321 do 
2505, tj. o 7,9%).

W górnictwie wêgla brunatnego w latach 
2006-2007 nie by³o wypadków �miertelnych, 
natomiast zdarzy³o siê po jednym wypadku 
ciê¿kim. Liczba wypadków ogó³em zmala³a 
o 4 i wynios³a 62 (66 w 2006 r.).

W górnictwie rud miedzi nast¹pi³ wzrost 
liczby wypadków �miertelnych, ciê¿kich 
i ogó³em. W 2007 roku zaistnia³o 7 wy-

padków �miertelnych (w 2006 roku 2 
wypadki), 5 wypadków ciê¿kich (w 2006 
roku zaistnia³y 4 wypadki), a liczba wy-
padków ogó³em wzros³a do 651 wobec 595 
w 2006 roku.

W górnictwie rud cynku i o³owiu w 2007 r. 
zaistnia³ jeden wypadek �miertelny wobec 
2 takich wypadków zaistnia³ych w 2006 r., 
jeden wypadek ciê¿ki (w 2006 r. zaistnia³y 
dwa takie wypadki), a ogó³em zaistnia³y 24 
wypadki (20 wypadków w 2006 r.). 

W górnictwie odkrywkowym poza wê-
glem brunatnym w omawianym roku nie 
zanotowano wypadków �miertelnych. 

W górnictwie otworowym oraz przy 
robotach geologicznych odnotowano jeden 
wypadek ciê¿ki. Zaistnia³o 50 wypadków 
ogó³em (27  w 2006 r.). Stanowi to wzrost 
wypadków ogó³em o 85,2% w porównaniu 
z 2006 r.

Zestawienie wypadkowo�ci w latach 
1998 – 2008 przedstawiono na rysunkach 
1. i 2. W przeliczeniu na 1 tys. zatrudnionych 
wska�niki wypadków ogó³em wynosi³y: 
w 2006 r. 15,8, a w 2007 – 16,8; natomiast 
wypadków �miertelnych odpowiednio: 0,17 
i 0,15. 

Wypadkowo�æ w górnictwie kopalin 
pospolitych

W górnictwie kopalin pospolitych za-
istnia³o 5 wypadków �miertelnych oraz 
2 wypadki ciê¿kie (w 2006 r. 4 wypadki 
ciê¿kie). Ogó³em zaistnia³o 37 wypadków 
(33 w 2006 r.) 

G³ówne przyczyny wypadków 
�miertelnych i ciê¿kich 

Do g³ównych przyczyn wypadów �miertel-
nych i ciê¿kich nale¿¹:

– nieskuteczna ocena i profilaktyka zagro-
¿eñ: metanowych, t¹paniami, po¿arowych, 
oberwaniem siê ska³ ze stropu i ociosu

– przebywanie pracowników w miejscach 
niedozwolonych, niezgodnie z ustaleniami 
pisemnymi dotycz¹cymi organizacji pracy

– zatrudnianie pracowników do obs³ugi 
maszyn i urz¹dzeñ nie posiadaj¹cych stoso-
wanych upowa¿nieñ

– brak prawid³owego nadzoru i kontroli 
robót przez osoby dozoru ruchu, co pole-
ga³o na:

• braku bezpo�redniego nadzoru robót
• tolerowaniu robót wykonywanych nie-

zgodnie z technologiami robót, instrukcjami 
oraz poleceniami pisemnymi

• zatrudnianiu pracowników bez wyma-
ganych szkoleñ i instrukta¿y

– brak technologii wykonywania robót 
lub niedostosowanie jej do zmienionego 
sposobu wykonywania robót 

– wykonywanie robót niezgodnie z usta-
leniami projektu technicznego.

– nieu¿ywanie okularów ochronnych.

Ochrona zdrowia i choroby 
zawodowe w górnictwie 

Stosowane w dokumentach UE pojêcie 
„ochrona zdrowia w pracy” w polskich 
przepisach pozosta³o jako – „higiena pracy”, 
ale rozumiana równie szeroko. Jednak¿e 
mówi¹c o bezpieczeñstwie i higienie pracy 
zawsze wiêkszy nacisk k³adziono na bezpie-
czeñstwo, za� higienie pracy i zagadnieniom 
z ni¹ zwi¹zanym nadawano ni¿sz¹ rangê. 
Najwy¿szy czas to zmieniæ, gdy¿ stan higieny 
pracy w polskim górnictwie wymaga znacz-
nej poprawy, co szczególnie uwidoczni³o siê 
po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. 

Istotnym, chyba najwa¿niejszym mier-
nikiem oceny stanu higieny pracy, jest 
zachorowalno�æ na choroby zawodowe. 
Coraz wy¿sza jest �wiadomo�æ znacznych 
kosztów spo³ecznych spowodowanych 
zaniedbaniami w tej dziedzinie, kosztami 
ewentualnego leczenia i konieczno�ci¹ 
wyp³at rekompensat finansowych z tytu³u 
inwalidztwa zawodowego. 

Górnictwo jest sektorem o wyj¹tkowo 
powa¿nych zagro¿eniach w �rodowisku 
pracy, które s¹ tutaj powszechne, maj¹ 
wyj¹tkowo agresywny charakter, a czêsto 
dzia³aj¹ równocze�nie. Wiêkszo�æ zatrud-
nionych w górnictwie pracuje w warunkach 
zagro¿enia, czego skutkiem jest du¿a liczba 
chorób zawodowych. 

W górnictwie stwierdzono w 2007 r. 
608 chorób zawodowych, co stanowi 19% 
wszystkich tego rodzaju chorób w Polsce [3]. 
Kszta³towanie siê zachorowalno�ci zawodo-
wej w górnictwie na przestrzeni ostatnich 
piêciu lat przedstawiono w tabeli 1. Z danych 
tych wynika, ¿e w latach 2006-2007 utrzy-
mywa³ siê wzrost liczby chorób zawodowych 
w górnictwie. 

Strukturê zapadalno�ci na choroby za-
wodowe w górnictwie wed³ug jednostek 
chorobowych przedstawiono w tabeli 2., 
z której wynika m.in., ¿e:

• pylica p³uc oraz zawodowe uszkodzenie 
s³uchu stanowi¹ oko³o 90% wszystkich 
chorób zawodowych stwierdzonych w gór-
nictwie 
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• pylice p³uc wci¹¿ stanowi¹ istotny pro-
blem medyczny i spo³eczny, a stwierdzanie 
corocznie oko³o 400 przypadków zacho-
rowañ (489 w 2007 r.) jest w najwy¿szym 
stopniu niepokoj¹ce. 

Przyjmuje siê, ¿e okres ujawniania siê cho-
roby zawodowej wynosi oko³o 10-lat, zatem 
obecna sytuacja obrazuje stan zagro¿enia, 
jaki mia³ miejsce w latach dziewiêædzie-
si¹tych ubieg³ego wieku, a skutki obecnie 
realizowanych dzia³añ profilaktycznych bêd¹ 
odnotowane dopiero po roku 2015. 

Podsumowanie
Przedstawiony w niniejszym artykule 

materia³ pozwala stwierdziæ, ¿e:
• wyniki analizy wypadkowo�ci w gór-

nictwie kopalin podstawowych w 2007 r. 
wskazuj¹ na wzrost ogólnej liczby wypad-
ków, w tym liczby wypadków ciê¿kich, 
w porównaniu do 2006 r., przy jednocze-
snym spadku liczby wypadków �miertelnych 
w tym okresie

• warunki pracy w górnictwie w 2007 r. 
i w pierwszych miesi¹cach 2008 r. nie uleg³y 
zasadniczej poprawie; nadal obserwujemy 
powszechne wystêpowanie czynników 
szkodliwych w �rodowisku pracy, przy czym 
ryzyko zwi¹zane z niektórymi z nich, jak 
zapylenie i ha³as utrzymuje siê na wysokim 
poziomie, a czêsto dzia³anie czynników 
szkodliwych jest kumulowane przez wystê-
powanie kilku z nich równocze�nie. Nadal 
wiêkszo�æ zatrudnionych w górnictwie 
pracuje w trudnych warunkach [4]. 

2007 r. jest kolejnym (ju¿ drugim) rokiem, 
w którym obserwuje siê wzrost liczby stwier-
dzonych chorób zawodowych w górnictwie 
w stosunku do roku 2005. Poniewa¿ przyj-
muje siê, ¿e liczba chorób zawodowych jest 
najwa¿niejszym miernikiem stanu higieny 
pracy, sytuacja ta mo¿e �wiadczyæ o po-
gorszeniu stanu higieny pracy w polskim 
górnictwie. 
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Rys.  1.  Liczba wypadków ogó³em w górnictwie kopalin podstawowych w latach 1998 – 2008
Fig. 1. Total number of accidents in mining in 1998 – 2008
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Rys. 2.  Liczba wypadków �miertelnych w górnictwie kopalin podstawowych w latach 1998 – 2008
Fig. 2. Number of fatal accidents in mining in 1998 – 2008 

Tabela 1
LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH W GÓRNICTWIE  W LATACH 2003 – 2007   
Number of identified occupational diseases in mining in 2003 – 2007

Wyszczególnienie
Lata

2003 2004 2005 2006 2007

Liczba chorób zawodowych 774 655 532 569 608

Liczba chorób zawodowych 
na 100 tys. zatrudnionych 372,5 328,9 281,7 309,1 b.d.

Tabela 2
STRUKTURA ZAPADALNO�CI NA CHOROBY  ZAWODOWE W GÓRNICTWIE W 2007 ROKU
Structure of occupational diseases in mining in 2007

Jednostka chorobowa Liczba przypadków %
Pylice p³uc 489 81

Trwa³y ubytek s³uchu 57 9

Zespó³ wibracyjny 31 5

Przewlek³e zapalenie oskrzeli 5 1

Inne choroby zawodowe 26 4

RAZEM 608 100
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