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Wypadki i choroby zawodowe
w górnictwie w 2008 r.

Accidents and occupational diseases in the mining industry in 2008
This paper presents basic data on mining plants supervised and inspected by the mining authorities inn Po
Poland.
olannd.
The following information is discussed: the number of mining plants and employment in Polish mining
ng indusinnduuss-try, safety issues in 2008, the major causes of accidents (fatal, serious and in total), and the structure
turre aand
nd
morbidity associated with occupational diseases in Polish mining industry. Conclusions concerning prob
problems
bleems
of work safety and health in Polish mining industry are drawn.

Wstêp
Wy¿szy Urz¹d Górniczy, okrêgowe urzêdy
górnicze i Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych, realizuj¹c zadania organów nadzoru górniczego
określone przepisami ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze1 oraz
przepisami innych ustaw zwi¹zanych z zakresem dzia³ania organów nadzoru górniczego,
co roku przeprowadzaj¹ podsumowanie stanu
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w polskim
górnictwie. W 2008 r. nadzorem i kontrol¹
urzêdów górniczych objêtych zosta³o 226 zak³adów górniczych, wydobywaj¹cych kopaliny
podstawowe (w tym2: 42 zak³ady podziemne,
108 zak³adów odkrywkowych, 66 zak³adów
otworowych i 10 zak³adów prowadz¹cych
roboty podziemne z zastosowaniem techniki
górniczej).
Nadzorem i kontrol¹ objêto równie¿ 337
oddzia³ów wykonuj¹cych prace geologiczne
oraz 4881 zak³adów górniczych kopalin
pospolitych. Ponadto nadzorowanych by³o
1461 oddzia³ów podmiotów gospodarczych
wykonuj¹cych w zakresie swej dzia³alności
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (T. jedn. DzU z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)
2
Stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w górnictwie
w 2008 r., Wy¿szy Urz¹d Górniczy, Katowice, marzec 2009
http://www.wug.bip.info.pl
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zawodowej powierzone im czynności w ruchu
zak³adów górniczych.
£¹czne zatrudnienie w nadzorowanych zak³adach górniczych wed³ug stanu na 31 grudnia
2008 r. wynosi³o 201 080 pracowników i by³o
nieznacznie ni¿sze ni¿ w 2007 r. (206 849
osób).

Podstawowe zagro¿enia
w zak³adach górniczych
W 2008 r. w podziemnych zak³adach górniczych wyst¹pi³o 5 t¹pniêæ w kopalniach wêgla
kamiennego („Staszic”, „Wujek”, „Bielszowice”,
„Mys³owice-Weso³a”, „Halemba-Wirek”),
które spowodowa³y 26 wypadków lekkich
oraz dwa t¹pniêcia w kopalniach rud miedzi
(ZG „Rudna”, ZG „Polkowice-Sieroszowice”),
które spowodowa³y 1 wypadek śmiertelny i 18
lekkich. W tym samym roku wyst¹pi³y równie¿ dwa zawa³y w podziemnych zak³adach
górniczych – w KWK „Mys³owice-Weso³a”
w trakcie prac monta¿owych w dziesiêciometrowej wnêce, wykonanej w chodniku, zawa³
spowodowa³ wypadek śmiertelny oraz w KWK
„Bielszowice”, w objeździe szybu PG-I na poz.
700 m, gdzie obudowa wyrobiska utraci³a
stabilnośæ i odpornośæ (bez wypadku).
Je¿eli chodzi o zagro¿enia po¿arowe,
to w 2008 r. wybuch³o 16 po¿arów, w tym
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W artykule zestawiono liczbê zak³adów, zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych
wycch zazak³adach górniczych, a w tym kontekście przedstawiono stan wypadkowości i chorób w górnictwie w 2008
2008
roku. Wskazano na g³ówne przyczyny zaistnia³ych wypadków śmiertelnych, ciê¿kich i ogó³em. Na podstawie
odsstaw
wie
ie
liczby zarejestrowanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w ubieg³ym
ubieegg³³ym
ym
roku. Sformu³owano wnioski dotycz¹ce najwa¿niejszych problemów bezpieczeñstwa i zdrowia w polskim
poolslskkim
górnictwie.

6 wywo³anych czynnikami wewnêtrznymi
i 10 czynnikami zewnêtrznymi. 11 po¿arów
wybuch³o w kopalniach wêgla kamiennego,
spowodowa³y one 20 wypadków lekkich;
3 po¿ary wybuch³y w zak³adach holdingu
KGHM Polska Miedź S.A., a 2 w otworowych
zak³adach górniczych.
W kopalniach wêgla kamiennego mia³y
równie¿ miejsce 3 zdarzenia zwi¹zane z zagro¿eniem metanowym:
• KWK „Mys³owice-Weso³a”: 13 stycznia
2008 r., w wyniku samozapalenia siê wêgla
w otamowanej czêści chodnika i przecince ściany; w czêści pok³adu 510, na poziomie 665 m,
dosz³o do zapalenia i wybuchu metanu, co
spowodowa³o wypadek zbiorowy (2 wypadki
śmiertelne, 1 lekki)
• KWK „Borynia”: 4 czerwca 2008 r., na
poziomie 838 m nast¹pi³ wybuch metanu,
w wyniku którego 23 pracowników uleg³o
wypadkom (6 śmiertelnym, 5 ciê¿kim i 12 lekkim); w momencie zdarzenia w rejonie ściany
przebywa³o 32 pracowników
• KWK „Sośnica-Makoszowy”: 4 kwietnia
2008 r., na poziomie 840 m nast¹pi³ nag³y wyp³yw metanu do wyrobisk, powoduj¹cy wzrost
zawartości gazu CH4 powy¿ej 5% w rejonie
ściany; z wyznaczonej strefy zagro¿enia wycofano 71 pracowników bez u¿ycia aparatów
regeneracyjnych – ucieczkowych.

Tabela 1
LICZBA WYPADKÓW W GÓRNICTWIE. PORÓWNANIE LAT 2007 i 2008
The number of accidents in mining. A comparision of 2007 and 2008
Rodzaj i liczba wypadków
Wyszczególnienie

Ogó³em

G³ówne przyczyny zaistnia³ych wypadków

Śmiertelne

Ciê¿kie

2007

2008

2007

2008

2007

2008

Górnictwo wêgla kamiennego

2505

2551

16

24

18

19

Górnictwo wêgla brunatnego

62

58

0

0

1

1

Górnictwo rud miedzi

652

635

7

4

6

1

Górnictwo rud cynku i o³owiu

24

21

1

1

0

1

Górnictwo odkrywkowe

50

28

0

1

0

1

Zagro¿enia py³owe oraz wyrzutami gazów
i ska³ spowodowa³y w 2008 r. 5 ofiar śmiertelnych i 6 urazów lekkich. Nie odnotowano
natomiast zdarzeñ zwi¹zanych z zagro¿eniami
wodnymi. Ostatni niekontrolowany dop³yw
wody z luźnym materia³em skalnym do szybu
mia³ miejsce w 2007 r. w KWK „Pniówek”.

Wypadkowośæ w górnictwie kopalin pospolitych

W zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
kopaliny pospolite nast¹pi³ spadek liczby
wypadków śmiertelnych i ogó³em. Zaistnia³o

G³ównymi przyczynami zaistnia³ych wypadków śmiertelnych i ciê¿kich oraz zdarzeñ
by³y: nieprawid³owa profilaktyka zagro¿enia
metanowego i py³owego, nieprzestrzeganie
regulaminów pracy kolei podziemnej (wychylanie siê maszynistów poza obrys kabiny,
samowolne poruszanie siê osób po drogach
kolei podziemnej i inne), przebywanie pod niezabezpieczonym stropem i ociosem oraz brak
lub nieprawid³owy stan obudowy. Pracownicy
kopalni nie stosowali środków ochrony indywidualnej (okularów ochronnych, szelek bezpieczeñstwa, he³mów), przebywali w zasiêgu
pracy maszyn, przechodzili przez przenośniki
bêd¹ce w ruchu w miejscach niedozwolonych
i wykonywali pracê niezgodnie z projektami
technicznymi i technologiami wykonywania
robót.

5 336

Wypadkowośæ w górnictwie
kopalin podstawowych i pospolitych
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r.
Prawo geologiczne i górnicze kopaliny dzieli siê
na podstawowe i pospolite. Do kopalin podstawowych zaliczamy miêdzy innymi gaz ziemny,
ropê naftow¹, wêgiel kamienny i brunatny,
rudy metali, gips i anhydryt, sól kamienn¹,
siarkê rodzim¹ itp., a tak¿e wszystkie kopaliny
wystêpuj¹ce w granicach obszarów morskich.
Kopaliny niebêd¹ce kopalinami podstawowymi s¹ kopalinami pospolitymi. W tabeli 1.
przedstawiono porównanie liczby wypadków
w polskim górnictwie z lat 2007 i 2008.

31 wypadków (37 w 2007 r.), 2 wypadki śmiertelne oraz 5 wypadków ciê¿kich (w 2007 r.
5 wypadków śmiertelnych i 2 ciê¿kie).
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Rys. 1. Liczba wypadków ogó³em w górnictwie kopalin podstawowych w latach 1999 – 2008
Fig. 1. Total number of accidents in mining in 1999 – 2008

Wypadkowośæ w górnictwie
kopalin podstawowych

Analiza wypadkowości w górnictwie kopalin podstawowych w 2008 r. w porównaniu
z 2007 r. wskazuje na wzrost liczby wypadków
śmiertelnych i spadek liczby wypadków ciê¿kich przy zbli¿onej liczbie wypadków ogó³em.
W 2008 r. wyst¹pi³o ogó³em 3337 wypadków (3343 wypadków odnotowano
w 2007 r., spadek o 6 wypadków). Zaistnia³o
30 wypadków śmiertelnych (24 w 2007 r.),
a zatem wyst¹pi³ wzrost o 6 wypadków śmiertelnych. Odnotowano natomiast spadek liczby
wypadków ciê¿kich – by³o ich 22, podczas gdy
w 2007 r. – 27.
Zestawienie wypadków ogó³em i śmiertelnych w latach 1999-2008 przedstawiono
na rys. 1. i 2.
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Rys. 2. Liczba wypadków śmiertelnych w górnictwie kopalin podstawowych w latach 1999 – 2008
Fig. 2. Number of fatal accidents in mining in 1999 – 2008
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Tabela 2
LICZBA STWIERDZONYCH CHORÓB ZAWODOWYCH W GÓRNICTWIE W LATACH 2004-2008
Number of identified occupational diseases in mining in 2004-2008

Wyszczególnienie

Rok
2004

2005

2006

2007

2008

Liczba chorób zawodowych

655

532

569

608

610

Liczba chorób zawodowych
na 100 tys. zatrudnionych

328,9

281,7

309,1

336,61

brak danych
Tabela 3

STRUKTURA ZAPADALNOŚCI NA CHOROBY ZAWODOWE W GÓRNICTWIE W 2008 R.
Structure of occupational diseases in mining in 2008
Choroba

Procent ogó³u chorób

Pylice p³uc

466

76,4

Trwa³y ubytek s³uchu

75

12,3

Zespó³ wibracyjny

34

5,6

Przewlek³e zapalenie oskrzeli

2

0,3

Inne choroby zawodowe

33

5,4

RAZEM

610

100

Choroby zawodowe w górnictwie
Istotnym miernikiem higieny pracy jest
zachorowalnośæ na choroby zawodowe. Coraz
powszechniejsza jest wśród pracodawców
i pracowników świadomośæ znacznych kosztów spo³ecznych wynikaj¹cych z zaniedbañ
w tej dziedzinie, kosztów ewentualnego

18

Podsumowanie

Liczba chorób

Pracodawcy zawinili z kolei zatrudnianiem
pracowników bez wymaganych upowa¿nieñ
i szkoleñ, niewyci¹ganiem konsekwencji wobec
osób dozoru ruchu, toleruj¹cych stosowanie
przez pracowników niebezpiecznych metod
pracy oraz brakiem nadzoru wykonywania
robót. Pracownikom nie zapewniono te¿
prawid³owego stanu technicznego urz¹dzeñ
i instalacji hydraulicznych oraz sprê¿onego
powietrza.
G³ównymi grupami przyczyn wypadków
ogó³em w 2008 r. by³y:
• stan dróg dojścia i sposób przemieszczania
siê za³ogi – 28%
• spadniêcie, stoczenie siê mas lub bry³
skalnych – 11%
• spadniêcie innych przedmiotów – 10%.
W tych trzech grupach przyczynowych
zaistnia³o a¿ 49% ogó³u wypadków. Pozosta³e
51% przyczyn to przede wszystkim: kontakt
z przedmiotem transportowanym, uderzenie
siê, kontakt z nieruchomymi przedmiotami,
zranienie siê narzêdziami pracy, nadmierny
wysi³ek lub szkodliwy ruch, inne zdarzenie
spowodowane zagro¿eniem technicznym.
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wêgla kamiennego tylko 15% wyst¹pi³o
u czynnych pracowników, a pozosta³e u emerytów. Świadczy to o niskiej wykrywalności
pylicy p³uc u czynnych pracowników kopalñ
wêgla kamiennego. Ze wzglêdu na to, ¿e okres
ujawniania siê choroby zawodowej wynosi
oko³o 10 lat, sytuacja obecna obrazuje stan
nara¿enia zawodowego, jaki mia³ miejsce
w latach 90. ubieg³ego wieku, a obecnie realizowane dzia³ania profilaktyczne przynios¹
efekty dopiero za kilka lat.

leczenia i koniecznośæ wyp³at rekompensat
finansowych z tytu³u trwa³ej niezdolności do
pracy.
Górnictwo jest sektorem gospodarki o wyj¹tkowo du¿ej szkodliwości środowiska pracy.
Zagro¿enia środowiska pracy wystêpuj¹ce
w górnictwie s¹ powszechne, maj¹ wyj¹tkowo
agresywny charakter, a czêsto oddzia³uj¹ na
pracowników równocześnie i przez wiele lat.
Jednocześnie wiêkszośæ zatrudnionych w górnictwie pracuje w warunkach szkodliwych dla
zdrowia, czego efektem jest du¿a liczba chorób
zawodowych.
W omawianym roku stwierdzono w górnictwie 610 nowych przypadków chorób
zawodowych, co stanowi 17,2% wszystkich
chorób zawodowych w Polsce.
W górnictwie przewa¿aj¹ pylice p³uc oraz
trwa³y ubytek s³uchu wywo³any dzia³aniem
ha³asu. Z danych statystycznych wynika, ¿e
obserwowany od 2006 r. wzrost liczby chorób zawodowych w górnictwie utrzymuje siê
(tabela 2.).
Strukturê zapadalności na choroby zawodowe w górnictwie przedstawiono w tabeli 3.
Z tabeli tej wynika, ¿e pylice p³uc oraz trwa³y
ubytek s³uchu obejmuj¹ prawie 90% wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych
w górnictwie. Pylice p³uc wci¹¿ stanowi¹ powa¿ny problem medyczny i spo³eczny, a 466
stwierdzonych przypadków zachorowañ jest
w najwy¿szym stopniu niepokoj¹cych.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e spośród stwierdzonych pylic p³uc w 2008 r. w górnictwie kopalñ

Przedstawione dane, prezentuj¹ce problemy wypadków i chorób zawodowych
w polskim górnictwie w 2008 r., pozwalaj¹
stwierdziæ, ¿e w porównaniu z 2007 r.:
– w górnictwie kopalin podstawowych
nast¹pi³ wzrost liczby wypadków śmiertelnych,
a spadek liczby wypadków ciê¿kich, przy zbli¿onym poziomie liczby wypadków ogó³em
– w górnictwie wêgla kamiennego nast¹pi³
wzrost liczby wypadków ogó³em, śmiertelnych
i ciê¿kich
– w górnictwie rud miedzi nast¹pi³ spadek liczby wypadków ogó³em, śmiertelnych
i ciê¿kich
– w górnictwie kopalin pospolitych nast¹pi³
spadek liczby wypadków ogó³em i śmiertelnych oraz wzrost liczby wypadków ciê¿kich.
Warunki pracy w górnictwie w 2008 r. nie
uleg³y zasadniczej poprawie. W dalszym ci¹gu
obserwujemy powszechne wystêpowanie
czynników szkodliwych środowiska pracy, przy
czym niektóre z nich, jak zapylenie i ha³as maj¹
wyj¹tkowo agresywny charakter i czêsto dzia³anie ich jest kumulowane przez wystêpowanie
kilku czynników szkodliwych równocześnie.
Rok 2008 jest kolejnym, ju¿ trzecim z kolei,
w którym obserwuje siê wzrost liczby stwierdzonych chorób zawodowych, co mo¿e świadczyæ o pogarszaniu siê stanu higieny pracy
w polskim górnictwie. Spośród stwierdzonych
pylic p³uc w górnictwie wêgla kamiennego
tylko 15% dotyczy pracowników czynnych,
a pozosta³e emerytów.
Stan higieny pracy w górnictwie, przedstawiony w tym artykule, jest ocen¹ pewnego
procesu, w którym obserwowane obecnie
zjawiska mog¹ byæ wynikiem dzia³añ podejmowanych nie tylko w 2008 r., ale równie¿
zainicjowanych kilka lat temu, a równocześnie po¿¹dane efekty obecnie realizowanych
dzia³añ profilaktyczno-naprawczych w pe³ni
uwidoczni¹ siê dopiero w przysz³ości.

