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Poprawa bezpieczeñstwa pracy
w kopalniach wêgla kamiennego
– wybrane zagadnienia

W artykule przedstawiono czynniki maj¹ce wp³yw na pogorszenie bezpieczeñstwa pracy w kopalniach wêgla 
kamiennego. Zaprezentowano wybrane zagadnienia zwi¹zane z planowaniem robót górniczych w  kopalniach 
wêgla kamiennego, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na znaczenie kompleksowych projektów eksploatacji w po-
k³adach zagro¿onych t¹paniami oraz w³aściwy sposób rozprowadzania powietrza w rejonach wentylacyjnych 
w warunkach zagro¿enia metanowego, po¿arowego, py³owego i klimatycznego. Nastêpnie przedstawiono 
zagadnienia zwi¹zane z stosowanymi technologiami i wyposa¿eniem technicznym kopalni wêgla kamiennego 
wskazuj¹c na ich korzystny wp³yw na poprawê bezpieczeñstwa pracy. Na zakoñczenie zwrócono uwagê na 
zapewnienia odpowiednich kadr dla kopalni wêgla kamiennego, co mia³o i ma wp³yw na poziom bezpieczeñstwa 
w kopalniach i ich wyniki produkcyjne.
 

Work safety improvement in carbon mines – selected aspects 
The article presents a set of factors that cause a decrease in work safety in Polish carbon mines. Selected aspects 
of mining planning in Polish carbon mines are presented with special focus on the importance of comprehen-
sive exploitation plans on decks threatened with afterbursts, and a proper way of leading ventilation air flow 
where there is a methane, fire, dust or climate hazard. Next, the technologies and equipment used in Polish 
carbon mines are presented and their positive influence on work safety. Proper human resources procedures 
are discussed, too.

Wstêp
W obowi¹zuj¹cej Strategii dzia³alności gór-

nictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 
2007-2015, przyjêtej przez Radê Ministrów w dniu 
31 lipca 2007 r., określono, ¿e celem polityki pañstwa 
w stosunku do sektora górnictwa wêgla kamien-
nego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie 
z³o¿ami wêgla znajduj¹cymi siê na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby zasoby te s³u¿y³y 
kolejnym pokoleniom Polaków. Przyjêto, ¿e cel ten 
bêdzie realizowany przez dzia³ania zgrupowane wo-
kó³ kilku celów cz¹stkowych, w tym miêdzy innymi 
„wykorzystania nowoczesnych technologii w sek-
torze górnictwa wêgla kamiennego do zwiêkszenia 
konkurencyjności cenowej, bezpieczeñstwa pracy, 

ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod 
rozwój technologiczny i naukowy w szczególności 
regionu śl¹skiego i ma³opolskiego” [1]. Podstaw¹ 
prawn¹ realizacji strategii rz¹dowej jest ustawa 
o funkcjonowaniu górnictwa wêgla kamiennego 
w latach 2008-2015 [2].

W dzia³aniach maj¹cych na celu poprawê bez-
pieczeñstwa pracy w kopalniach wêgla kamiennego 
pomocne mo¿e byæ opracowanie G³ównego Insty-
tutu Górnictwa, sporz¹dzone wspólnie z innymi 
jednostkami naukowymi, pt. „Scenariusze rozwoju 
technologicznego przemys³u wydobywczego wêgla 
kamiennego” [3]. Zakoñczone w 2008 r. dwuletnie 
prace nad tym projektem typu foresight mia³y na 
celu opracowanie wizji rozwoju technologicznego 
bran¿y górnictwa wêgla kamiennego do 2020 r.
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Przez ca³y okres realizacji kampanii na specjalnie 
utworzonej stronie internetowej www.ciop.pl/
kampania_gornictwo bêd¹ publikowane in-
formacje na temat wszystkich przedsiêwziêæ 
i udostêpniane materia³y kampanii. Planowane s¹ 
tak¿e publikacje w mediach – w miesiêczniku  
CIOP-PIB „Bezpieczeñstwo Pracy. Nauka i Prakty-
ka” oraz w miesiêczniku WUG „Bezpieczeñstwo 
Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, a tak¿e 
w prasie bran¿owej i lokalnej, na stronie interne-
towej www.wug.gov.pl i innych internetowych 
serwisach tematycznych. 

Zapraszamy do udzia³u w kampanii
Ocena ryzyka jest wspólnym zadaniem, za które 

odpowiedzialnośæ ponosz¹ zarówno pracodawcy, 
jak i pracownicy, dlatego te¿ do udzia³u w niej 
zapraszamy wszystkie przedsiêbiorstwa, instytucje 
oraz pracowników i pracodawców, dla których 
bezpieczeñstwo pracy i ocena ryzyka zawodowego 
to nie tylko wymagania prawne. Promowanie tej idei 
jest jednym z podstawowych celów kampanii.

Udzia³ w kampanii jest mo¿liwy przez:
• promowanie idei i materia³ów organizatora 

kampanii:
–  umieszczenie banera internetowego kampanii 

na firmowej witrynie internetowej i rozpowszech-
nianie za jej pośrednictwem materia³ów  dotycz¹-
cych kampanii

–  upowszechnianie plakatu kampanii 
–  upowszechnianie materia³ów informacyjnych 

kampanii
• w³asne przedsiêwziêcia:
– organizowanie seminariów tematycznych lub 

szkoleñ na temat oceny ryzyka zawodowego dla 
pracowników 

– upowszechnianie wyników oceny ryzyka 
zawodowego wśród pracowników na  stanowi-
skach pracy 

– upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu 
oceny ryzyka zawodowego 

– publikowanie informacji na temat kampanii 
w prasie bran¿owej

– organizowanie konkursów dla pracowników, 
promuj¹cych przes³anie kampanii 

– promowanie innowacyjności, np. zorga-
nizowanie konkursu racjonalizatorskiego dla 
pracowników

– inne, autorskie przedsiêwziêcia promuj¹ce 
ideê kampanii w miejscach pracy, w szko³ach i na 
uczelniach. (asz)

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ 
w Ośrodku Promocji CIOP-PIB:

Agnieszka Szczygielska 
e-mail: agasz@ciop.pl; tel. 0-22 623 36 86 
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W górnictwie wêgla kamiennego pogarszaj¹ 
siê warunki środowiska pracy i nastêpuje sta³y 
wzrost poziomu ryzyka zawodowego przy wy-
konywaniu robót górniczych. Na obecny poziom 
bezpieczeñstwa w górnictwie wêgla kamiennego 
maj¹ wp³yw:

– d³ugi okres (czêsto ponad 100-letni) prowa-
dzenia dzia³alności górniczej przez poszczególne 
kopalnie, co w wielu rejonach doprowadzi³o do 
znacznego wyeksploatowania z³o¿a i naruszenia 
struktury górotworu

– wystêpowanie z³o¿a wielopok³adowego (pro-
blemy resztek, filarów, krawêdzi i ich wzajemnego 
oddzia³ywania)

– du¿a i stale powiêkszaj¹ca siê g³êbokośæ eks-
ploatacji (średnio 5-8 m/rok), obecnie najg³êbsze 
kopalnie prowadz¹ eksploatacjê na g³êbokości 
900-1150 m

– wzrastaj¹ca koncentracja produkcji
– wieloletnie niedoinwestowanie kopalñ, opóź-

nienia w sferze doskonalenia technik i technologii 
górniczych oraz utrzymania nale¿ytego poziomu 
wyposa¿enia kopalñ w maszyny i urz¹dzenia gór-
nicze

– odchodzenie na emerytury doświadczonych 
pracowników i zastêpowanie ich czêsto niedoświad-
czonymi pracownikami

– spóźnione odtwarzanie szkolnictwa na pozio-
mie techników i szkó³ zawodowych

– stosowanie, ze wzglêdu na ograniczone 
inwestycje, na coraz wiêksz¹ skalê uproszczonego 
„podpoziomowego” modelu udostêpnienia z³o¿a. 

Eksploatacja podpoziomowa, prowadzona 
poni¿ej poziomu udostêpnienia z³o¿a (tj. poziomu 
podszybia szybu wdechowego, z którego doprowa-
dzone jest powietrze do ściany), przy jednoczesnym 
wzroście g³êbokości tych robót, przyczynia siê do 
potêgowania niektórych zagro¿eñ. Wydobycie ze 
ścian eksploatowanych poni¿ej poziomu udostêp-
nienia stanowi obecnie oko³o 56% ca³kowitego 
wydobycia. W sześciu kopalniach 100% wydobycia 

pochodzi ze ścian prowadzonych poni¿ej poziomu 
udostêpnienia.

Wzrost ogólnej liczby wypadków oraz wypad-
ków śmiertelnych i ciê¿kich w latach 2006-2008 
wynika³ przede wszystkim z b³êdów ludzkich 
(w tym pośpiechu i rutyny), z³ej organizacji pracy, 
braku doświadczenia pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczonych osób dozoru, an-
ga¿owania do robót górniczych firm us³ugowych, 
a tak¿e z zagro¿eñ naturalnych (metanowego, 
py³owego i t¹paniami).

W latach 2005-2007 mo¿na zaobserwowaæ 
wzrost nak³adów na bezpieczeñstwo i higienê pracy 
ponoszonych przez przedsiêbiorców, którym podle-
ga³y kopalnie wêgla kamiennego, o czym świadcz¹ 
trzy wskaźniki:

W-1 – nak³ady poniesione w przeliczeniu na 
1 tonê wêgla (wydobycie netto)

W-2 – nak³ady poniesione na bhp w przeliczeniu 
na 1 zatrudnionego

W-3 – procentowy udzia³ kosztów poniesionych 
na bhp w stosunku do kosztów ogólnych.

Przyk³adowo wskaźnik W-3 w Katowickim 
Holdingu Wêglowym S.A., Kompanii Wêglowej 
S.A. i Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej S.A. waha³ siê 
w latach 2005-2007 od 7,8% w KHW S.A. do 11,6% 
w JSW S.A. [4].

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia 
zwi¹zane z popraw¹ bezpieczeñstwa pracy przy 
planowaniu robót górniczych, stosowaniu techno-
logii i wyposa¿enia technicznego oraz zapewnieniu 
odpowiednich kadr w polskich kopalniach wêgla 
kamiennego.

Planowanie robót górniczych 
Planowanie robót górniczych, a w szczególności 

eksploatacji z³o¿a ma podstawowe znaczenie dla 
bezpieczeñstwa prowadzonych robót i obejmuje 
nastêpuj¹ce zagadnienia:

– strukturê kopalni

– kompleksowy projekt eksploatacji (dotyczy 
pok³adów zagro¿onych t¹paniami)

– planowanie eksploatacji w warunkach za-
gro¿enia metanowego, po¿arowego, py³owego 
i klimatycznego

– planowanie eksploatacji podpoziomowej.
Z³o¿e w polskich kopalniach wêgla kamiennego 

udostêpniane jest szybami, jakkolwiek w 3 przypad-
kach (ZG „Janina”, ZG „Sobieski”; KWK „Marcel”) 
równie¿ z powierzchni za pomoc¹ upadowych 
(wyrobisk korytarzowych ³¹cz¹cych poziom wydo-
bywczy z ni¿ej le¿¹c¹ czêści¹ z³o¿a). Pok³ady wêgla 
udostêpniane s¹ przez tworzenie podziemnych wy-
robisk, czyli korytarzy, dr¹¿onych najczêściej w z³o¿u 
(wêgiel), a czasem w skale (p³ynnej) lub mieszance 
wêgla i kamienia. Te dwa ostatnie modele s¹ dro¿sze 
(bardziej kapita³och³onne) lecz bezpieczniejsze, 
w szczególności w aspekcie zagro¿enia po¿arowego 
i t¹paniami.

W istniej¹cych kopalniach d¹¿y siê do stworzenia 
optymalnego modelu przez likwidacjê nieefektyw-
nych pól eksploatacyjnych, starych poziomów czy 
szybów oraz do zmniejszenia liczby czynnych ścian, 
czyli koncentracji produkcji. Ponadto, w celu lepszego 
wykorzystania z³o¿a, maj¹tku itp. prowadzi siê kon-
solidacjê s¹siednich kopalñ.

Ruch zak³adu górniczego odbywa siê na podsta-
wie planu ruchu zgodnie z zasadami techniki górni-
czej [5]. W zak³adach górniczych wydobywaj¹cych 
z³o¿a (pok³ady) zagro¿one t¹paniami projektuje siê 
i prowadzi roboty górnicze w sposób ograniczaj¹cy 
powstawanie nadmiernej koncentracji naprê¿eñ 
w górotworze w oparciu o kompleksowe projekty 
eksploatacji [6]. Na ich podstawie zak³ady górnicze 
projektuj¹ eksploatacjê, co znajduje odzwiercie-
dlenie w planach ruchu. Dlatego te¿ na etapie 
sporz¹dzania kompleksowego projektu eksploatacji 
pok³adów zagro¿onych t¹paniami nale¿y uwzglêd-
niæ równie¿ inne zagro¿enia, a w szczególności 
zagro¿enie po¿arowe i metanowe.

W zak³adach górniczych wybieraj¹cych z³o¿a 
(pok³ady) niezagro¿one t¹paniami nie ma obo-
wi¹zku sporz¹dzania kompleksowych projektów 
eksploatacji, jakkolwiek wydaje siê, ¿e by³oby to 
celowe w aspekcie racjonalnej gospodarki z³o¿em. 
Nadmieniæ nale¿y, ¿e przy projektowaniu eksplo-
atacji, tak w pok³adach zagro¿onych t¹paniami jak 
i niezagro¿onych, istotn¹ rolê odgrywa budowa 
geologiczna z³o¿a, a w szczególności deformacje 
nieci¹g³e (uskoki).

Wybrane zagadnienia planowania bezpiecznej 
eksploatacji w kopalniach wêgla kamiennego mo¿na 
znaleźæ we wcześniejszej publikacji autora [7].

Czynnikami decyduj¹cymi o kolejności wybierania 
pok³adów wêgla, oprócz jakości wêgla i grubości pok³a-
dów, s¹ zagro¿enia naturalne (t¹paniami, metanowe 
i po¿arowe) oraz ochrona powierzchni. Chc¹c określiæ 
kolejnośæ wybierania pok³adów wêgla, nale¿y ustaliæ 
gradacjê wystêpowania zagro¿eñ naturalnych.

Przy jednoczesnym wystêpowaniu wielu za-
gro¿eñ naturalnych, po określeniu gradacji tych 
zagro¿eñ wystêpuj¹cych w danej partii z³o¿a, 
nale¿y ustaliæ kolejnośæ wybierania pok³adów 
i wytypowaæ do eksploatacji podk³ad odprê¿aj¹cy 
i odgazowuj¹cy.

Po dokonaniu wyboru kolejności eksploatacji 
pok³adów określa siê :

– porz¹dek wybierania w pok³adach wêgla
– kierunek wybierania w pok³adach wêgla
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– wysokośæ ścian
– d³ugośæ ścian.
Po określeniu porz¹dku i kierunku wybie-

rania w pok³adach wêgla, wysokości i d³ugości 
ścian nale¿y dobraæ sposób przewietrzania ścian 
z uwzglêdnieniem:

– potrzeb  ruchowych (planowane wydobycie 
ze ściany, kierunek odstawy urobku, transport 
materia³ów, zasilanie energi¹ elektryczn¹, dopro-
wadzenie mediów)

– sposobu rozciêcia z³o¿a
– stanu zaawansowania robót przygotowaw-

czych
– zagro¿enia po¿arowego
– zagro¿enia metanowego
– zagro¿enia py³owego
– zagro¿enia klimatycznego.
Planuj¹c eksploatacjê, nale¿y pamiêtaæ o kon-

centracji wydobycia i jej wp³ywie na zagro¿enia 
naturalne. Koncentracja wydobycia zmniejsza 
zagro¿enie wodne, radiacyjne i po¿arowe ścian wy-
bieranych za pomoc¹ zawa³ów stropu (przestrzeñ 
wybrana wype³niana jest gruzowiskiem skalnym). 
Zwiêksza natomiast zagro¿enie metanowe, py³owe, 
sejsmiczne (t¹paniami), klimatyczne, po¿arowe 
w trakcie wybierania grubych pok³adów, przy u¿yciu 
podsadzki hydraulicznej (tj. przestrzeñ wybrana 
wype³niana jest mieszanin¹ piasku i wody) na war-
stwy od do³u pok³adu (tzw. sp¹gu) oraz zagro¿enia 
skojarzone.

W ostatnich latach coraz wiêkszego znaczenia 
nabiera tzw. eksploatacja podpoziomowa, która ma 
pewne zalety i wady [8]. Przy dzisiejszym stanie sieci 
wentylacyjnych w kopalniach wêgla kamiennego 
(parametry pracy wentylatorów g³ównych, mocne 
i bardzo mocne pr¹dy powietrza w rejonach wen-
tylacyjnych) mo¿liwe jest dobre zaprojektowanie 
bezpiecznej eksploatacji podpoziomowej przy:

– zapewnieniu ci¹g³ego monitorowania wentyla-
cyjnego (szczególnie kierunku i prêdkości przep³ywu 
powietrza, otwarcia tam wentylacyjnych, stê¿eñ 
tlenku wêgla)

– wyposa¿eniu za³óg w lekki sprzêt izoluj¹cy 
uk³ad oddechowy o zalecanym czasie dzia³ania co 
najmniej 60 minut.

Ponadto kopalnie, maj¹ce przewidziane do 
wydobycia du¿e zasoby wêgla poni¿ej najni¿sze-
go poziomu wydobywczego, powinny rozwa¿yæ 
docelowo sposób udostêpniania z³o¿a zapewnia-
j¹cy bezpieczeñstwo jego eksploatacji, natomiast 
kopalnie maj¹ce niezbyt du¿e zasoby operatywne 
wêgla poni¿ej najni¿szego poziomu wydobywczego 
powinny zaprojektowaæ bezpieczn¹ ich eksploatacjê 
bez budowy nowych poziomów.

Istotnym warunkiem przy eksploatacji podpo-
ziomowej jest g³êbokośæ podpoziomu oraz czas 
wycofywania siê z niego pracowników drog¹ 
ucieczkow¹, na wypadek po¿aru, do świe¿ego pr¹du 
powietrza, co czasem mo¿e byæ trudne i niebez-
pieczne dla starszych pracowników zatrudnianych 
np. w trudnych warunkach klimatycznych.

Stosowane technologie 
i wyposa¿enie techniczne 

Na poprawê stanu bezpieczeñstwa pracy 
w kopalniach istotnie wp³ywa stosowanie nowych 
technologii i wyposa¿enia technicznego, obejmu-
j¹cego:

– roboty podstawowe: udostêpniaj¹ce, przygo-
towawcze, eksploatacyjne

– roboty pomocnicze: transportowe, odstawê 
urobku, pozosta³e roboty.

Nale¿¹ce do podstawowych roboty udostêpnia-
j¹ce i przygotowawcze czêsto s¹ wykonywane przez 
firmy obce. W zakresie technologii udostêpniaj¹cych 
i przygotowawczych wyró¿nia siê roboty, w których 
stosuje siê [3]: urabianie mechaniczne oraz urabianie 
przez wiercenie i strzelanie materia³em wybucho-
wym. Przy urabianiu mechanicznym w robotach 
udostêpniaj¹cych i przygotowawczych nale¿y 
d¹¿yæ do rozszerzenia stosowania i doskonalenia 
konstrukcji wozów wiertniczych oraz przyspieszenia 
wiercenia otworów wiertniczych. Ponadto, przy tych 
sposobach urabiania nale¿y d¹¿yæ do rozszerzenia 
stosowania samojezdnych platform roboczych do 
transportu i monta¿u obudów wyrobisk. Nale¿y 
rozszerzyæ stosowanie ró¿nych rodzajów obudów 
z uwzglêdnieniem kszta³tu i wielkości przekroju 
poprzecznego wyrobiska. 

W zakresie robót eksploatacyjnych nale¿y 
pamiêtaæ, ¿e w dalszym ci¹gu dominowaæ bêd¹ 
systemy ubierkowo-d³ugofrontowe (ścianowe) 
najczêściej z zawa³em stropu. Stosuj¹c nowe wy-
posa¿enie techniczne nale¿y d¹¿yæ do:

– wprowadzania nowych obudów zmechanizo-
wanych o wysokich podpornościach, w szczególno-
ści w pok³adach zagro¿onych t¹paniami

– doskonalenia sekcji obudowy zmechani-
zowanej na skrzy¿owaniu ściany z chodnikiem 
przyścianowym

– wprowadzania w pok³adach cienkich (<1,5 m) 
nowej generacji strugowych systemów mecha-
nicznych

– rozszerzenia stosowania sterowania hydrau-
licznego – pilotowego lub elektrohydraulicznego

– zastêpowania kombajnów z hydraulicznym 
napêdem posuwu kombajnami z elektrycznym 
napêdem posuwu

– doskonalenia zraszania wewnêtrznego i roz-
szerzenie zraszania zewnêtrznego w kombajnach

– wdra¿ania coraz wiêkszych przenośników 
ścianowych o coraz wiêkszej średnicy ogniw w celu 
zminimalizowania liczby zerwañ ³añcucha

– doskonalenia tam podsadzkowych.
W zakresie robót pomocniczych nale¿y zacz¹æ od 

urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odstawy urobku, czyli przeno-
śników zgrzeb³owych i taśmowych, d¹¿¹c do:

– wyposa¿enia wszystkich kompleksów pod-
ścianowych w bezciêgnowe bardziej bezpieczne 
urz¹dzenia do przek³adki przenośnika

– rozszerzenia odstawy urobku taśmoci¹gami 
do szybów wydobywczych

– wdra¿ania bardziej wydajnych i mniej awaryj-
nych przenośników taśmowych.

W zakresie urz¹dzeñ transportowych nale¿y 
d¹¿yæ do:

– zmniejszenia zakresu przewozu ko³owego
– rozszerzenia bezpiecznych systemów trans-

portu przy zastosowaniu kolejek nasp¹gowych 
czy kolejek podwieszanych z napêdem indywidu-
alnym

– eliminacji transportu linowego kolejkami pod-
wieszanymi z napêdem ko³owrotowym.

W odniesieniu do pozosta³ych technologii i wy-
posa¿enia technicznego nale¿y d¹¿yæ do:

– rozszerzenia stosowania wentylatorów lutnio-
wych zapewniaj¹cych wiêkszy wydatek powietrza 
i cichszych ni¿ dotychczas stosowane

– doskonalenia systemów dyspozytorskich 
w celu zapewnienia ci¹g³ej niezawodnej obserwacji 
sytuacji, pozwalaj¹cej na jednoczesn¹ ocenê para-
metrów ruchowych maszyn i urz¹dzeñ oraz stanu 
bezpieczeñstwa

– zintegrowania systemów bezpieczeñstwa, 
np. metanowego, po¿arowego i t¹paniami

– wdro¿enia nowych bezpiecznych technologii 
zbrojenia ścian i alokacji wyposa¿enia ścianowego

– wdro¿enia nowych innowacyjnych technologii 
wiertniczych

– rozszerzenia mechanicznego opylenia wyro-
bisk górniczych.

Nale¿y d¹¿yæ do ich sta³ej modernizacji wszyst-
kich istniej¹cych podstawowych obiektów, maszyn 
i urz¹dzeñ zak³adów górniczych przez zastosowanie 
bezpiecznych i energooszczêdnych rozwi¹zañ.

Zapewnienie odpowiednich kadr 
Po transformacji ustrojowej w 1989 r. zatrud-

nienie w górnictwie wêgla kamiennego zmala³o 
z 415 tys. do 113 tys. w 2008 r. Nale¿y dodaæ, ¿e 
w firmach us³ugowych wykonuj¹cych pracê w za-
k³adach górniczych w 2008 r. by³o zatrudnionych 
oko³o 17 tys. pracowników. Znaczny spadek zatrud-
nienia nast¹pi³ na prze³omie XX i XXI wieku, kiedy 
w zwi¹zku ze zmniejszeniem mocy produkcyjnych 
(zamykanie i ³¹czenie kopalñ) górnicy korzystali 
z górniczego pakietu socjalnego obejmuj¹cego 
dzia³ania os³onowe, w tym urlopy górnicze.

Od kilku lat w omawianych kopalniach mo¿na 
zaobserwowaæ trudności kadrowe na wszyst-
kich szczeblach – od pracowników niewykwa-
lifikowanych po kadrê in¿ynieryjno-techniczn¹. 
Wprawdzie w latach 2007-2008 zatrudnienie 
w kopalniach siê nie zmieni³o, jednak na skutek 
przechodzenia na emerytury, po 25 latach pracy, 
doświadczonych pracowników i nieprzystosowania 
do warunków pracy w kopalniach górników nowo 
przyjmowanych, w ostatnich latach obni¿y³ siê 
poziom bezpieczeñstwa objawiaj¹cy siê wzrostem 
liczby wypadków ogó³em, śmiertelnych i ciê¿kich. 
W zwi¹zku z wytworzeniem siê ogromnej luki po-
koleniowej, zwi¹zanej z nieprzyjmowaniem nowych 
pracowników do kopalñ na prze³omie XX i XXI w., 
problem przygotowania kadr dla górnictwa nabiera 
ogromnego znaczenia. Obserwowany ju¿ trzeci rok 
z kolei dośæ znaczny spadek wydobycia wêgla ka-
miennego – oprócz trudności z realizacj¹ inwestycji 
w latach poprzednich – spowodowany jest brakiem 
odpowiednich kadr dla górnictwa.

Kszta³cenie zawodowe w szko³ach średnich 
i zawodowych w zakresie przygotowania do wy-
konywania określonego zawodu reguluj¹ przepisy 
ustawy o systemie oświaty [9]. System przygoto-
wania kadr dla górnictwa obejmuje:

– kszta³cenie zawodowe
– szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-

gieny pracy oraz w zakresie bezpieczeñstwa ruchu 
zak³adów górniczych

– szkolenia maj¹ce na celu podnoszenie kwali-
fikacji zawodowych.
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Ogólne przepisy w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, wynikaj¹ce 
z Kodeksu pracy, reguluje rozporz¹dzenie ministra 
gospodarki [10].

Szkolenia w dziedzinie bhp pracowników zak³a-
dów górniczych reguluj¹ przepisy wykonawcze do 
ustawy – Prawo geologiczne i górnicze [11] dla ka¿-
dego rodzaju górnictwa. Zgodnie z art. 74 tej ustawy 
szkolenia pracowników zatrudnionych w zak³adach 
górniczych mog¹ prowadziæ tylko przedsiêbiorcy lub 
jednostki organizacyjne zajmuj¹ce siê szkoleniem, 
posiadaj¹ce odpowiedni¹ kadrê oraz niezbêdne 
środki umo¿liwiaj¹ce w³aściwe przeszkolenie pra-
cowników. Decyzjê w tej sprawie wydaje organ 
nadzoru górniczego na wniosek przedsiêbiorcy lub 
jednostki organizacyjnej zajmuj¹cej siê szkoleniem. 
Przeszkolenie pracowników dniówkowych odbywa 
siê na podstawie programów opracowanych dla 
szczególnych stanowisk przez przedsiêbiorców lub 
jednostki zajmuj¹ce siê  organizacj¹ szkoleñ [10]. 
Niezale¿nie od szkoleñ wstêpnych i okresowych 
w dziedzinie bhp, wynikaj¹cych z Kodeksu pracy, 
z uwagi na specyfikê zak³adów górniczych, prze-
pisy wykonawcze do ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze nak³adaj¹ obowi¹zek prowadzenia 
dodatkowych szkoleñ.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e ruch zak³adu górniczego 
mo¿e siê odbywaæ tylko pod kierownictwem 
i dozorem osób posiadaj¹cych odpowiednie kwa-
lifikacje, o czym mówi rozporz¹dzenie ministra 
gospodarki [11]. Rozporz¹dzenie to zawiera równie¿ 
wykaz stanowisk w ruchu zak³adu górniczego, 
które wymagaj¹ szczególnych kwalifikacji oraz 
wymagañ, które powinni spe³niaæ pracownicy, aby 
te kwalifikacje uzyskaæ. W celu podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych pracowników obs³uguj¹cych 
maszyny, urz¹dzenia i instalacje w ruchu zak³adów 
górniczych organizowane s¹ specjalistyczne szko-
lenia i kursy [6].

W zwi¹zku z wysokimi wymaganiami wobec 
kandydatów do pracy w górnictwie w zakresie 
wykszta³cenia, sta¿u pracy, wieku i stanu zdrowia, 
w ostatnich latach wyst¹pi³y trudności z za-
pewnieniem w niektórych zak³adach górniczych 
odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracow-
ników (czêsto zg³aszaj¹cy siê kandydaci spe³niaj¹ 
formalne kryteria, lecz nie maj¹ w³aściwego 
doświadczenia w zawodzie górnika). W zwi¹zku 
z brakami kadrowymi w zak³adach górniczych 
zdarza siê, ¿e prace wykonywane s¹ przez mniej 
liczne zespo³y pracownicze, co pogarsza równie¿ 
bezpieczeñstwo pracy. Braki kadrowe czêściowo 
s¹ niwelowane prowadzon¹ restrukturyzacj¹ tech-
niczn¹ w kopalniach, dziêki której mo¿na zatrud-
niaæ mniejsz¹ liczbê pracowników do wykonywania 
tej samej pracy. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e sytuacja eko-
nomiczno-finansowa górnictwa w ci¹gu ostatnich 
20 lat spowodowa³a systematyczne ograniczanie 
nak³adów inwestycyjnych, co równie¿ wp³ywa na 
pogorszenie bezpieczeñstwa pracy. Bior¹c jednak 
pod uwagê, ¿e przyczyn¹ ponad po³owy wypad-
ków przy pracy w górnictwie by³ cz³owiek, ze 
wzglêdu na swoje nieracjonalne zachowanie, krótki 
sta¿ pracy itp., nale¿y mieæ nadziejê, ¿e m.in. dziêki 
rozpoczêtemu procesowi odtwarzania szkolnictwa 
zawodowego i podnoszeniu kwalifikacji nowo 
przyjêtych pracowników w ci¹gu kilku lat nast¹pi 
poprawa stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy 
w zak³adach górniczych.

Podsumowanie
Odnotowany w latach 2005-2007 wzrost na-

k³adów ponoszonych na bezpieczeñstwo i higienê 
pracy powinien pozytywnie wp³yn¹æ na poprawê 
stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy w kopalniach 
wêgla kamiennego. Dla poprawy tego stanu podsta-
wowe znaczenie ma planowanie robót górniczych, 
a w szczególności eksploatacji z³o¿a, stosowanie no-
wych technologii i wyposa¿enia technicznego oraz 

zapewnienie odpowiedniej kadry. Przy planowaniu 
robót górniczych i kolejności wybierania pok³adów 
wêgla najwiêksze znaczenie ma ustalenie gradacji 
wystêpowania zagro¿eñ górniczych (np. t¹paniami, 
metanowych, po¿arowych).

Przy doborze planowanych sposobów prze-
wietrzania ścian, po uwzglêdnieniu czynników 
ruchowych i sposobu rozciêcia z³o¿a, nale¿y 
dokonaæ gradacji zagro¿enia po¿arowego, meta-
nowego, py³owego i klimatycznego oraz zapewniæ 
optymalny sposób przewietrzania. Ze wzglêdu na 
coraz wiêkszy zakres eksploatacji podpoziomowej 
nale¿y przy jej projektowaniu uwzglêdniæ wszystkie 
zagro¿enia naturalne oraz g³êbokośæ podpoziomów, 
a w przypadku po¿aru mo¿liwośæ bezpiecznego 
wycofania siê za³ogi drog¹ ucieczkow¹ do świe¿ego 
pr¹du powietrza.

Zastosowanie nowych technologii i wyposa¿enia 
technicznego, np. wprowadzanie zmechanizowa-
nych obudów wyrobisk, szczególnie na pok³adach 
zagro¿onych t¹paniami lub eliminacja transportu 
za pomoc¹ kolejek podwieszanych z napêdem 
ko³owrotowym, mo¿e spowodowaæ dalsz¹ po-
prawê bezpieczeñstwa pracy w kopalniach wêgla 
kamiennego.

W zwi¹zku z powstaniem luki pokoleniowej 
wśród za³óg ogromnego znaczenia nabiera równie¿ 
zapewnienie odpowiedniej jakości kadr dla górnic-
twa przez kszta³cenie, szkolenie i dokszta³canie 
pracowników kopalni wêgla kamiennego.
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