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1. GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE 
NA TLE GLOBALNYCH STATYSTYK* 

1.1. Produkcja węgla na świecie 

Rok 2018 przyniósł kolejny, po roku 2017, wzrost wydobycia węgla na świecie, 
głównie dzięki wzrostowi wydobycia w krajach azjatyckich. W roku 2018 wydobycie 
węgla ogółem wyniosło ponad 8012 mln ton, było zatem wyższe w porównaniu do 
roku 2017 o ponad 4%. Największy procentowy wzrost wydobycia węgla w porówna-
niu do roku 2017 odnotowano w Indonezji (o 18,9%), Turcji (o 14,1%) oraz Mongolii 
(o 13,3%). Największy ilościowy wzrost wydobycia w stosunku do roku 2017 zano-
towano w Chinach (o 159 mln ton), Indonezji (o 87 mln ton) oraz Indiach (53,4 mln 
ton) (BP, 2019). Chiny pozostają na czele największych producentów węgla na świe-
cie z wydobyciem, które w roku 2018 osiągnęło 3,683 mln ton, czyli 46% światowej 
produkcji ogółem (rys. 1.1). Ponad 50% światowego wydobycia węgla ogółem w roku 
2018 uzyskano tylko w 2 w krajach: w Chinach (46%) i w Indiach (6,8%), a ponad 
90% w 10 krajach, które są największymi jego producentami na świecie (rys. 1.1). 

 
Rys. 1.1. Najwięksi producenci węgla ogółem na tle wydobycia światowego i UE w latach  

1981–2018 (oprac. na podstawie: BP, 2019; Euracoal, 2019) 

Globalna produkcja węgla kamiennego w ostatnich latach jest względnie stabilna. 
W roku 2018 światowa produkcja tego surowca wzrosła o 1,7% w porównaniu z 2,8% 
w poprzednim roku i osiągnęła około 7,1 mld ton. Do tego wzrostu, tak samo jak  

                                                           
* Autorzy: dr inż. Aleksandra Koteras, prof. dr hab. inż. Józef Kabiesz, mgr inż. Aleksander Frejowski 
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w przypadku wzrostu wydobycia węgla ogółem, przyczyniły się kraje azjatyckie, 
gdzie wydobywany jest głównie węgiel kamienny (VDKI, 2019). 

Rok 2018 był z kolei kolejnym rokiem, w którym nastąpił spadek wydobycia wę-
gla kamiennego w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Euracoalu wydobycie 
węgla kamiennego wyniosło 76 mln ton i było niższe w porównaniu do roku 2017  
o 4,7 mln ton. Wydobycie węgla brunatnego po chwilowym wzroście w roku 2017, 
ponownie spadło o 15,6 mln ton, do 367 mln ton (Euracoal, 2019). 

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce z roku na rok również maleje. W roku 
1980 wydobycie z polskich kopalń węgla kamiennego stanowiło 6,89% produkcji 
światowej, w roku 2000 zmniejszyło się do 2,83%, a w roku 2018 stanowiło już  
niespełna 1% światowego wydobycia tego surowca. Polska z wydobyciem węgla  
kamiennego na poziomie 63,4 mln ton utrzymuje się nadal w pierwszej dziesiątce 
największych światowych producentów tego surowca. 

Tabela 1.1. Produkcja węgla kamiennego w Polsce na tle wydobycia światowego [mln t]  
(IEA, 2001, 2007, 2013, 2016; WUG, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019; Euracoal, 2019; VDKI, 2019) 

Rok Świat Polska % udział Polski
1980 2812,8 193,1 6,87
1985 3239,5 191,6 5,91
1990 3568,3 147,7 4,14
1995 3622,7 136,2 3,76
2000 3639,0 102,2 2,81
2005 4928,2 97,1 1,97
2010 6348,9 76,1 1,20
2011 6736,1 75,5 1,12
2012 6880,4 79,2 1,15
2013 7244,1 76,5 1,06
2014 7188,4  72,5 1,01
2015 7053,7 72,2 1,02
2016 6720,0 70,6 1,05
2017 6900,0 65,5 0,95
2018 7100,0* 63,4 0,89

*Dane wstępne. 

Polska, mimo corocznie malejącego wydobycia, niezmiennie pozostaje liderem  
w produkcji węgla kamiennego w UE. Należy jednak zauważyć, że największym  
producentem węgla ogółem są Niemcy, z wydobyciem na poziomie 169 mln ton,  
z czego 166,3 mln ton w roku 2018 stanowiło wydobycie węgla brunatnego. Plasuje to 
ten kraj na pierwszym miejscu w produkcji tego surowca w świecie. Niemcy są też 
największym w UE importerem węgla kamiennego. Import ten w roku 2018 osiągnął 
poziom 44,4 mln ton, czyli prawie 28% całego importu węgla kamiennego do UE 
(Eurostat, 2019). 

1.2. Zagrożenia w światowym górnictwie węgla kamiennego 

Górnictwo podziemne jest branżą szczególną z punktu widzenia problemów  
bezpieczeństwa. Warunki geologiczne, występowanie zagrożeń naturalnych oraz  
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specyficzne dla tej branży warunki pracy, są powodem wielu wypadków i zdarzeń, 
które w konsekwencji mogą prowadzić również do poważnych katastrof. Do wypad-
ków w górnictwie podziemnym prowadzić mogą m.in. nagromadzenie i wybuch  
metanu oraz pyłu węglowego, tąpnięcia, wyrzuty gazów i skał oraz inne czynniki  
(Koteras i in., 2015). Przyczyny wypadków w górnictwie węgla różnią się w poszcze-
gólnych krajach górniczych, co wynika m.in. z warunków geologiczno-górniczych, 
prowadzonej profilaktyki i poziomu kultury bezpieczeństwa. Niezmiennie już od wie-
lu lat największą liczbę wypadków w górnictwie węgla corocznie odnotowuje się  
w Chinach. W ostatnich latach liczba wypadków w górnictwie chińskim malała, co 
jest efektem podejmowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Zgod-
nie z danymi chińskiej Państwowej Administracji Bezpieczeństwa Pracy (State Admi-
nistration of Coal Mine Safety) w roku 2016 w wypadkach w kopalniach węgla 
zginęło 526 osób, w roku 2017 w 219 wypadkach zginęło 375 osób, a w roku 2018  
w 244 wypadkach zginęły 333 osoby (State Council of the People’s Republic of Chi-
na, 2018; South China Monitoring Post, 2018; SAWS, 2018; China Labour Biuletin, 
2019). Zgodnie z informacjami SAWS i China Labour Biuletin do obniżenia liczby 
wypadków przyczyniły się m.in. działania związane z zamykaniem małych kopalń  
o niskiej zdolności produkcyjnej oraz spadek zapotrzebowania na węgiel, będący  
konsekwencją prowadzonej polityki dywersyfikacyjnej (SAWS, 2018; China Labour 
Biuletin, 2019). 

Analiza przyczyn wypadków śmiertelnych w górnictwie chińskim wskazuje,  
że najczęstszą przyczyną wypadków są zagrożenia naturalne, przede wszystkim zapa-
lenie i wybuch metanu, zagrożenie wodne, wyrzuty gazów i skał oraz opad skał ze 
stropu i ociosów. Zagrożenia te odpowiadają za ponad połowę wszystkich wypadków 
śmiertelnych w chińskim górnictwie węgla (Qiao Tong, 2016; Wang Xiao, Meng Fan-
bao, 2018). 

W Stanach Zjednoczonych, kolejnym czołowym producencie węgla na świecie, 
w roku 2018 liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach w górnictwie węgla wyniosła 12 
(z czego 6 w kopalniach podziemnych) w porównaniu z 15 wypadkami w roku 2017 
(z czego 8 w kopalniach podziemnych). Wypadki śmiertelne w podziemnym górnic-
twie węgla związane były głównie z pracą urządzeń transportowych, użytkowaniem 
maszyn i urządzeń (5 z 6 zaistniałych wypadków) oraz opadem skał stropowych lub  
z ociosu (MSHA, 2019). 

1.3. Stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie 

Rok 2018 to kolejny rok restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego. 
Wskutek tych działań utworzono, w ramach PGG SA, czteroruchową KWK „ROW” 
(połączone kopalnie „Chwałowice”, „Jankowice”, „Marcel” i „Rydułtowy”), trzyru-
chową KWK „Ruda” (połączone kopalnie „Bielszowice”, „Halemba” i „Pokój”) oraz 
dwuruchową KWK „Piast-Ziemowit” (połączone kopalnie „Piast” i „Ziemowit”),  
a następnie wyodrębnione części poszczególnych ruchów (m.in. KWK „Jas-Mos”, 
KWK „Pokój I” czy też KWK „Rydułtowy I”) przekazano do SRK SA celem ich  
zamknięcia. Na koniec roku 2018 pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego znaj-
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dowało się 20 kopalń wydobywających węgiel kamienny, prowadzących działalność 
w 30 ruchach (WUG.gov.pl). W roku 2018 wielkość wydobycia węgla kamiennego 
wyniosła 63 384 tys. ton i była niższa nieco o ponad 2 095 tys. ton w porównaniu  
do roku 2017. 

Polskie górnictwo węgla kamiennego charakteryzują skomplikowane warunki 
geologiczno-górnicze, a co za tym idzie występowanie praktycznie wszystkich zagro-
żeń naturalnych znanych w górnictwie podziemnym. Ogólny podział zagrożeń wystę-
pujących w górnictwie obejmuje (GIG, 2018): 
• zagrożenia naturalne: pożarami endogenicznymi, zawałowe, tąpaniami, metano-

we, pyłowe, wyrzutami gazów i skał, wyrzutami metanu i skał, wodne, radiacyjne 
i klimatyczne,  

• zagrożenia techniczne: mechaniczne, energetyczne, technologiczne i pożarami 
egzogenicznymi,  

• zagrożenia organizacyjno-ludzkie: m.in. organizacja pracy i stanowisk pracy, tzw. 
czynnik ludzki.  

Szczególnie niekorzystny wpływ na wzrost zagrożeń naturalnych mają m.in. stale 
rosnąca koncentracja wydobycia przy stale rosnącej z roku na rok głębokości eksploa-
tacji. 

Z danych zamieszczanych co roku w Raporcie wynika, że w roku 2010 głębokość 
eksploatacji kształtowała się na poziomie około 700 m, obecnie, tj. w roku 2018, osią-
gnęła około 788 m. W ciągu ostatnich 5 lat każdego roku głębokość eksploatacji 
zwiększała się o 8–10 m. 

Maksymalna głębokość prowadzenia robót górniczych w roku 2018 wynosiła 
około 1288 m, przy czym 5 kopalń na 8 ruchach prowadziło pola ścianowe poniżej 
1000 m. Najgłębiej węgiel wydobywano w kopalni „Budryk”, na głębokości  
1199,5 m. Liczba czynnych ścian wydobywczych i przodków chodnikowych na  
koniec roku 2018 wynosiła odpowiednio 103 i 325. 

Warunki geologiczno-górnicze, a w tym ciągle rosnąca głębokość eksploatacji, 
mają istotny wpływ na występujące w zakładach górniczych zagrożenia naturalne i ich 
natężenie, a tym samym na poziom bezpieczeństwa. W roku 2018 spośród wszystkich 
występujących w górnictwie węgla kamiennego zagrożeń naturalnych, najniebez-
pieczniejsze były tąpania, oberwanie się skał ze stropu i ociosu oraz zawały, które 
spowodowały w sumie 10 wypadków śmiertelnych, czyli prawie 67% wszystkich 
wypadków śmiertelnych. Obecnie zagrożenie sejsmiczne i wynikające z niego zagro-
żenie tąpaniami występuje w większości kopalń węgla kamiennego. Według WUG  
w roku 2018 około 53,9% (wobec 53,3% w 2017 r.) wydobycia uzyskano z pokładów 
węgla zaliczonych do I–II stopnia zagrożenia tąpaniami, a 15,3% (wobec 13,7%  
w 2017 r.) z pokładów zaliczonych do II stopnia zagrożenia tąpaniami (WUG, 2019). 
Rejestracja i monitoring aktywności sejsmicznej w roku 2018 w Górnośląskim Zagłę-
biu Węglowym wykazały wystąpienie 1504 wstrząsów górotworu o energii E ≥ 105 J 
(patrz rozdział 7). 

Dane dotyczące wpływów zaszłości eksploatacyjnych i aktualnie prowadzonych 
robót górniczych w kopalniach wskazują, że każdego roku dochodzi do licznych przy-
padków zawałów przestrzeni roboczej wyrobisk oraz do oberwania skał stropowych  
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i ociosowych. W roku 2018 w górnictwie węgla kamiennego wystąpiły 4 zawały,  
powodując 1 wypadek śmiertelny, a w związku z opadem skał ze stropu i ociosów 
doszło do 2 wypadków śmiertelnych (WUG, 2019). 

Charakterystyka przyczyn zdarzeń i nieszczęśliwych wypadków w górnictwie 
węgla kamiennego pozwala na następujące wnioski: 
• Skutki w postaci uszkodzeń i zniszczeń wyrobisk ścianowych i/lub chodniko-

wych, w tym w szczególności wypadki wśród górników, związane są z coraz 
trudniejszymi warunkami geologiczno-górniczymi eksploatacji i współwystępo-
waniem zagrożeń naturalnych w specyficznych warunkach pracy. 

• Do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń naturalnych w ostatnich 10 latach (pod 
względem liczby poszkodowanych wskutek ich aktywacji) należą: zagrożenie me-
tanowe, zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami oraz zagrożenie pożarami endogenicz-
nymi i egzogenicznymi. 

Z danych zestawionych w tabeli 1.2 dotyczących liczby niebezpiecznych zdarzeń 
spowodowanych zagrożeniami naturalnymi, wynika, że w roku 2018 pożary i zawały 
były przyczyną największej ich liczby i spowodowały 17 na 21 niebezpiecznych zda-
rzeń. Niemniej jednak wśród zagrożeń naturalnych, które spowodowały najwięcej 
wypadków śmiertelnych, należy wymienić tąpania, które w 2 zaistniałych zdarzeniach 
spowodowały 6 wypadków śmiertelnych, 1 ciężki oraz 7 lekkich. 

Tabela 1.2. Liczba niebezpiecznych zdarzeń i wypadków związanych z zagrożeniami naturalnymi 
w kopalniach węgla kamiennego w latach 2009–2018 (WUG, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019; GIG, 2018) 

Niebezpieczne 
zdarzenia 

Liczba zdarzeń w roku/ 
liczba poszkodowanych (śmiertelne/ciężkie/lekkie) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pożary 
11 

0/0/0 
7 

0/0/0 
8 

3/9/2** 
7 

0/0/0 
6

0/0/6 
5

5/15/10**
7

0/0/0 
8

0/0/0 
11***
0/0/0 

13 
0/0/0 

Zawały 
3 

1/0/1 
1 

0/0/0 
1 

0/0/0 
2 

1/0/0 
1

0/0/0 
1

0/0/0 
2

0/0/0 
6

1/0/0 
3

0/0/1 
4 

1/0/0 

Tąpnięcia 
1 

0/3/3 
2 

2/1/12 
4 

1/0/6 
1 

1/0/2 
1

0/0/5 
1

0/0/0 
2

2/0/0 
1

1/0/3 
3

0/0/5 
2 

6/1/7 
Zapalenia  
i wybuchy metanu 

3 
20/25/13 

1 
0/0/2 

3 
* 

0 
– 

7
0/0/6 

4
* 

3
0/0/4 

5
1/0/0 

3
0/0/0 

2 
0/0/0 

Wybuchy pyłu  
węglowego 

0 
– 

0 
– 

0 
– 

0 
– 

0
– 

0
– 

0
– 

0
– 

0
– 

0 
0/0/0 

Wyrzuty gazów  
i skał 

0 
– 

0 
– 

0 
– 

1 
0/0/0 

0
– 

0
– 

0
– 

0
– 

0
– 

0 
0/0/0 

Liczba niebez-
piecznych  
zdarzeń 

17 11 16 11 15 11 14 20 20 21 

Liczba  
poszkodowanych 

21/28/17 2/1/14 4/9/8 2/0/2 0/0/17 5/15/10 2/0/4 3/0/3 0/0/6 7/1/7 

Objaśnienia: *wypadki wliczone do kategorii pożary, ** zapalenie i wybuchy metanu w: KWK „Krupiński” 5.05.2011, 
KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła 6.10.2014, ***uwzględniono pożar endogeniczny w KWK „Piast- 
-Ziemowit” (12.2016–1.2017).  

Z analizy ostatnich 10 lat wynika, że najczęściej występującym zagrożeniem  
w kopalniach węgla kamiennego było zapalenie i wybuch metanu, tąpnięcia oraz  
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zagrożenie pożarowe. W analizowanym okresie najtragiczniejsze w skutkach były 
wypadki spowodowane zapaleniem i wybuchem metanu (w sumie 21 ofiar śmiertel-
nych), tąpaniami (13 ofiar śmiertelnych) oraz pożarami (8 ofiar śmiertelnych). 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ* 

2.1. Zagrożenia wypadkowe w latach 2009–20181) 

2.1.1.  Wypadki  w latach 2009–2018 wśród zatrudnionych  
w kopalniach węgla kamiennego i  w firmach obcych 

W roku 2018 w kopalniach węgla kamiennego wydarzyło się ogółem 1680 wy-
padków przy pracy, w tym 1366 (81,3%) zarejestrowano wśród pracowników kopalń, 
a 314 (18,7%) wśród zatrudnionych w firmach obcych. W odniesieniu do roku 2009 
liczba wypadków zmniejszyła się i to zarówno w kopalniach (o 1433), jak i firmach 
obcych (o 236) – w sumie o 1669. Znacząca redukcja liczby wypadków wśród pra-
cowników kopalń ma swoje odzwierciedlenie w wielkości indywidualnie ponoszone-
go ryzyka – wartość wskaźnika na 1000 zatrudnionych zmniejszyła się z 24,1 w roku 
2009 do 17,7 w roku 2018. Korzystna różnica w wielkości tego ryzyka dotyczy także 
pracowników firm obcych – wartość wskaźnika na 1000 zatrudnionych zmniejszyła 
się z 26,9 do 11,4. Jednakże, porównując wskaźniki z poprzednim rokiem – jedynie 
dla kopalń – można zauważyć wzrost wartości wskaźnika wypadków. 

W roku 2018 odnotowano 15 wypadków śmiertelnych. Wypadkom tym uległo 13 
pracowników kopalń i 2 pracowników firm obcych. Dane o wypadkach pracowników 
kopalń i firm obcych przedstawiono w tabelach 2.1, 2.1.1. i 2.1.2. 

Tabela 2.1. Liczba wypadków przy pracy (wg danych WUG) 

Rok 

Liczba wypadków
ogółem śmiertelnych 

wśród pracowników 
kopalń 

wśród pracowników 
kopalń i firm obcych 

wśród pracowników 
kopalń 

wśród pracowników 
kopalń i firm obcych 

2009 2799 3349 36 37 
2010 2056 2615 13 15 
2011 1795 2330 17 20 
2012 1661 2196 14 21 
2013 1471 1916 9 14 
2014 1372 1788 16 20 
2015 1351 1695 10 12 
2016 1240 1566 9 10 
2017 1287 1653 7 10 
2018 1366 1680 13 15 

                                                           
* Autor: mgr Piotr Hetmańczyk 
1)  Pełna analiza zagrożeń wypadkowych w roku 2018 oraz w latach 2009–2018 obejmuje wyłącznie 

pracowników kopalń węgla kamiennego (źródło – COIG), zaś wypadki rejestrowane wśród 
pracowników firm obcych w latach 2009–2018 zostały uwzględnione w zestawieniu ogólnych danych  
o wypadkach i wskaźnikach wypadkowości (źródło – WUG). 
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Tabela 2.1.1. Wskaźniki wypadkowości (wg danych WUG) 
Wskaźniki wypadków

Rok 
wypadki ogółem wypadki śmiertelne

na 1 mln t na 1000 zatrudnionych na 1 mln t na 1000 zatrudnionych 
kwk kwk + firmy kwk kwk + firmy kwk kwk + firmy kwk kwk + firmy 

2009 36,2 43,3 24,1 25,1 0,47 0,48 0,31 0,28 
2010 27,0 34,3 18,4 19,4 0,17 0,19 0,12 0,11 
2011 23,8 30,9 16,2 17,3 0,22 0,26 0,15 0,15 
2012 21,1 27,9 15,6 16,0 0,17 0,26 0,13 0,15 
2013 19,2 25,1 14,2 13,9 0,11 0,18 0,09 0,10 
2014 18,9 24,7 14,0 13,5 0,22 0,28 0,16 0,15 
2015 18,7 23,5 15,9 15,3 0,14 0,17 0,12 0,11 
2016 17,6 22,3 15,3 14,7 0,13 0,14 0,11 0,09 
2017 19,6 25,2 16,5 16,1 0,11 0,15 0,09 0,10 
2018 21,6 26,5 17,7 16,1 0,20 0,24 0,17 0,14 

Tabela 2.1.2. Wypadki wśród pracowników firm obcych (wg danych WUG) 

Rok Liczba wypadków 
Udział procentowy

w wypadkach ogółem 
Wskaźnik na 1000

zatrudnionych 
2009 550 16,4 26,9
2010 559 21,4 24,7
2011 535 23,0 22,3
2012 535 24,4 17,4
2013 445 23,2 12,8
2014 416 23,3 12,3
2015 344 20,3 13,2
2016 326 20,8 12,7
2017 366 22,1 14,7
2018 314 18,7 11,4

 

2 .1.2.  Zagrożenia wypadkowe w latach 2009–2018 (dane dotyczą  
wypadków przy pracy wśród pracowników kopalń  – źród ło: 
COIG) 

W latach 2009–2018 w kopalniach węgla kamiennego odnotowano 15 761 wy-
padków przy pracy. Szczegółowe dane na temat wypadkowości ogólnej w ostatnich 
10 latach – zamieszczone w tabeli 2.2 – pokazują, że maksymalna liczba wypadków 
wystąpiła w roku 2009 (2266 wypadków). Od roku 2010 liczba wypadków ogółem 
systematycznie zmniejszała się (w 2010 r. – 2054, w 2011 r. – 1789, w 2012 r. – 1637, 
w 2013 r. – 1464, w 2014 r. – 1357, w 2015 r. – 1348, w 2016 r. – 1236). Jednak od 
roku 2017 zauważalny jest stopniowy wzrost liczby wypadków (w 2017 r. – 1281,  
w 2018 r. – 1329). 

Analiza wszystkich wypadków zarejestrowanych w latach 2009–2018 w powią-
zaniu z rodzajem zagrożenia (naturalne, techniczne, osobowe, inne) pozwala na 
stwierdzenie, że w roku 2018 w odniesieniu do początku analizowanego okresu: 
• zmniejszył się udział procentowy wypadków spowodowanych zagrożeniami tech-

nicznymi – z 28,3% do 25,7% i wypadków spowodowanych zagrożeniami oso-
bowymi – z 43,2% do 39,4%, 
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• nieznacznie wzrósł udział procentowy wypadków związanych z aktywizacją  
zagrożeń naturalnych (w 2009 r. 21,4%, a w 2018 r. 23,5%), 

• wzrósł udział procentowy wypadków generowanych przez zagrożenia inne:  
w roku 2009 – 7,1%, a w roku 2018 – 11,4%. 

Tabela 2.2. Rodzaj zagrożenia a wypadki wszystkich kategorii w latach 2009–2018 

Rok 
Rodzaj zagrożenia

naturalne techniczne osobowe inne razem
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

2009 485 21,4 642 28,3 979 43,2 160 7,1 2266 100 
2010 452 22,0 584 28,4 851 41,4 167 8,1 2054 100 
2011 371 20,7 514 28,7 741 41,4 163 9,1 1789 100 
2012 354 21,6 507 31,0 632 38,6 144 8,8 1637 100 
2013 312 21,3 441 30,1 566 38,7 145 9,9 1464 100 
2014 277 20,4 437 32,2 520 38,3 123 9,1 1357 100 
2015 277 20,5 420 31,2 522 38,7 129 9,6 1348 100 
2016 252 20,4 363 29,4 511 41,3 110 8,9 1236 100 
2017 234 18,3 351 27,4 510 39,8 186 14,5 1281 100 
2018 312 23,5 342 25,7 524 39,4 151 11,4 1329 100 

RAZEM 3326 21,1 4601 29,2 6356 40,3 1478 9,4 15761 100 

Z danych zawartych w tabeli 2.2 wynika, że w ostatnich 10 latach wypadkowość 
ogólna w górnictwie podziemnym w największym zakresie dotyczyła zagrożenia oso-
bowego. Udział tego zagrożenia w wypadkach wszystkich kategorii przewyższał co 
roku wypadkowe skutki aktywizacji zagrożeń technicznych (od 6,1% do 14,9%)  
i naturalnych (od 15,9% do 21,8%). Równocześnie odsetek urazów ogółem związa-
nych z zagrożeniami technicznymi był corocznie większy od obliczanego dla wypad-
ków, które zdarzyły się wskutek aktywizacji zagrożeń naturalnych (od 2,2% do 
11,8%).  

W latach 2009–2018 wypadki przy pracy były przyczyną śmierci 139 osób.  
Za główny czynnik sprawczy wypadkowości śmiertelnej należy uznać zagrożenia 
naturalne. W minionej dekadzie w wyniku aktywizacji zagrożeń naturalnych wydarzy-
ło się bowiem 66 (47,5%) takich wypadków, natomiast aktywizacja zagrożeń tech-
nicznych doprowadziła do 50 (36,0%) wypadków zakończonych śmiercią 
poszkodowanych. Zagrożenia osobowe to przyczyna 9 (6,5%) wypadków śmiertel-
nych, a 14 (10,1%) wypadków śmiertelnych było powiązanych z innymi zagrożenia-
mi. Szczegółowe dane podano w tabeli 2.3. 

Informacje na temat wskaźników wypadków wszystkich kategorii na 1 mln ton 
wydobycia w latach 2009–2018, według rodzajów zagrożeń, zawiera tabela 2.4. 

Informacje przedstawione w tabeli 2.4 pokazują, że w roku 2018 – w odniesieniu 
do początku analizowanego okresu – zmniejszyło się indywidualnie ponoszone ryzyko 
wypadkowe związane z zagrożeniami technicznymi (2009 – 5,6; 2018 – 4,6) i osobo-
wymi (2009 – 8,5; 2018 – 7,0). W przypadku zagrożeń naturalnych nie odnotowano 
zmian (2009 – 4,2; 2018 – 4,2). 
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Tabela 2.3. Rodzaj zagrożenia a wypadki śmiertelne w latach 2009–20182) 

Rok 
Rodzaj zagrożenia

naturalne techniczne osobowe inne razem
liczba % liczba % liczba % liczba % liczba % 

2009 24 68,6 8 22,9 1 2,9 2 5,7 35 100 
2010 3 21,4 8 57,1 1 7,1 2 14,3 14 100 
2011 9 52,9 6 35,3 1 5,9 1 5,9 17 100 
2012 6 46,2 4 30,8 1 7,7 2 15,4 13 100 
2013 5 62,5 3 37,5 0 0,0 0 0,0 8 100 
2014 8 47,1 6 35,3 2 11,8 1 5,9 17 100 
2015 3 33,3 4 44,4 0 0,0 2 22,2 9 100 
2016 2 22,2 3 33,3 2 22,2 2 22,2 9 100 
2017 0 0,0 3 60,0 0 0,0 2 40,0 5 100 
2018 6 50,0 5 41,7 1 8,3 0 0,0 12 100 

RAZEM 66 47,5 50 36,0 9 6,5 14 10,1 139 100 

Tabela 2.4. Wskaźniki wypadków wszystkich kategorii na 1 mln ton wydobycia  
i 1000 zatrudnionych, według rodzajów zagrożeń – lata 2009–2018 

Rok 
Wskaźniki wypadków

na 1 mln t wydobycia, wg zagrożeń na 1000 zatrudnionych, wg zagrożeń
naturalne techniczne osobowe naturalne techniczne osobowe 

2009 6,3 8,3 12,7 4,2 5,6 8,5
2010 6,0 7,7 11,2 4,0 5,2 7,6
2011 4,9 6,8 9,8 3,4 4,7 6,8
2012 4,5 6,5 8,1 3,3 4,7 5,8
2013 4,2 5,9 7,6 3,0 4,2 5,4
2014 3,9 6,2 7,4 2,8 4,4 5,2
2015 4,0 6,0 7,5 3,0 4,6 5,7
2016 3,7 5,3 7,5 3,1 4,4 6,2 
2017 3,7 5,6 8,1 3,0 4,5 6,5 
2018 5,1 5,6 8,6 4,2 4,6 7,0 

Analiza wskaźników dotyczących wypadków ogółem na 1 mln ton wydobycia  
za ostatnie 10 lat wykazała, że od roku 2009 obserwowany jest ich systematyczny 
spadek w odniesieniu do każdego z analizowanych zagrożeń. Rezultaty porównania 
danych na temat wypadkowych skutków zagrożeń technicznych i osobowych z lat 
2009 i 2018 wskazują na zmiany w wartościach wskaźników na 1 mln ton wydobycia. 
W przypadku zagrożeń osobowych różnica wynosi 4,1. Przy pozostałych zagroże-
niach różnica jest mniejsza (zagrożenie techniczne – 2,7; zagrożenie naturalne – 1,2). 
Niepokojący jest jednak fakt, że wartości wskaźników ryzyka wypadkowego zarówno 
indywidualnego, jak i powiązanego z wielkością wydobycia, od roku 2017 dla 
wszystkich kategorii wypadkowych wykazują tendencję rosnącą. 

Analiza wskaźników dotyczących wypadków śmiertelnych, związanych w minio-
nym dziesięcioleciu z każdym z analizowanych rodzajów zagrożeń (tab. 2.5), nie wy-
kazała żadnej wyraźnej tendencji ich trwałych zmian. Były lata, w których notowano 
małą ich wartość, ale też takie, w których wartości były nawet kilkakrotnie większe od 
rejestrowanych w okresach najbardziej korzystnych. Rok 2018 zalicza się pod tym 
względem do korzystnych.  
                                                           
2) W liczbie wypadków śmiertelnych nie uwzględniono wypadku śmiertelnego, jaki wydarzył się  

w kopalni „Bielszowice” w dniu 3.12.2015 r. 
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Tabela 2.5. Wskaźniki wypadków śmiertelnych na 1 mln ton wydobycia i 1000 zatrudnionych, 
według rodzajów zagrożeń – lata 2009–2018 

Rok 
Wskaźniki wypadków 

na 1 mln t wydobycia, wg zagrożeń na 1000 zatrudnionych, wg zagrożeń 
naturalne techniczne naturalne techniczne osobowe 

2009 0,31 0,10 0,21 0,07 0,01 
2010 0,04 0,11 0,03 0,07 0,01 
2011 0,12 0,08 0,08 0,05 0,01 
2012 0,08 0,05 0,06 0,04 0,01 
2013 0,07 0,04 0,05 0,03 0,00 
2014 0,11 0,08 0,08 0,06 0,02 
2015 0,04 0,06 0,03 0,04 0,00 
2016 0,03 0,04 0,02 0,04 0,02 
2017 0,00 0,05 0,00 0,04 0,00 
2018 0,10 0,08 0,08 0,07 0,01 

2.2. Zagrożenia techniczne w latach 2009–2018 

2.2.1.  Zagrożenia techniczne wypadkowe i  ich przyczyny w latach 
2009–2018 

W analizowanej dekadzie zarejestrowano łącznie 4601 wypadków związanych  
z zagrożeniami technicznymi. Przyczynami wypadków był najczęściej kontakt ze 
środkami transportu lub transportowanymi przedmiotami – 37,7% i przemieszczaniem 
się środków technicznych (ich spadaniem, staczaniem się, wywracaniem) – 48,4%. 

Ogólne informacje na temat przyczyn wypadków w latach 2009–2018 zamiesz-
czono w tabeli 2.6. 

Tabela 2.6. Przyczyny wypadków (ogółem, ciężkich i śmiertelnych) związanych z zagrożeniami 
technicznymi w latach 2009–2018 

Przyczyny wypadków 
Wypadki 2009–2018

ogółem śmiertelne ciężkie 
liczba % liczba % liczba % 

Wybuch środków strzelniczych 4 0,1 0 0,0 0 0,0 
Wybuch naczyń pod ciśnieniem 18 0,4 0 0,0 1 3,2 
Spadnięcie, wywrócenie się elementów obudowy górniczej 434 9,4 4 8,0 3 9,7 
Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się innych przedmiotów 1794 39,0 3 6,0 3 9,7 
Uderzenie, zaczepienie przedmiotem transportowanym 1369 29,8 8 16,0 1 3,2 
Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym 190 4,1 13 26,0 4 12,9 
Zderzenie się środka transportowego 66 1,4 0 0,0 3 9,7 
Zetknięcie się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń transportowych 109 2,4 9 18,0 4 12,9 
Kontakt z maszynami do urabiania i ładowania 32 0,7 2 4,0 0 0,0 
Kontakt z maszynami do obróbki lub obrabianymi przedmiotami 25 0,5 0 0,0 0 0,0 
Kontakt z innymi maszynami 441 9,6 10 20,0 11 35,5 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV 18 0,4 0 0,0 0 0,0 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV 9 0,2 1 2,0 0 0,0 
Działanie substancji żrących, parzących, promieniotwórczych 46 1,0 0 0,0 0 0,0 
Zetknięcie z ciałami o wysokiej temperaturze 46 1,0 0 0,0 1 3,2 

RAZEM 4601 100 50 100 31 100 
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W ostatnich 10 latach, w wyniku aktywizacji zagrożeń technicznych, wydarzyło 
się 50 wypadków śmiertelnych. Najwięcej z nich, bo aż 30 (60,0%), było powiąza-
nych z zagrożeniami stwarzanymi przez środki transportu lub transportowane przed-
mioty, w tym: 13 (26,0%) osób zginęło w wyniku najechania bądź przyciśnięcia 
środkiem transportu, 9 (18,0%) poniosło śmierć w następstwie zetknięcia się z rucho-
mymi elementami maszyn i urządzeń transportowych, a 8 (16,0%) – w efekcie ude-
rzenia lub zaczepienia przedmiotem transportowanym. 

Spadanie, staczanie lub obsuwanie się środków technicznych spowodowało 7 
(14,0%) wypadków śmiertelnych – 4 z nich (8,0%) były wynikiem wywrócenia się 
elementów obudowy górniczej, a 3 (6,0%) wydarzyły się w konsekwencji spadania, 
staczania lub obsuwania się innych przedmiotów. Kontakt z maszynami i urządzenia-
mi górniczymi stał się przyczyną 12 (24,0%) wypadków śmiertelnych – 2 (4,0%)  
zaistniały w wyniku kontaktu z maszynami do urabiania i ładowania, a 10 (20,0%) – 
kontaktu z innymi maszynami górniczymi. 

Działanie prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV doprowadziło do 1 
(2,0%) urazu śmiertelnego. 

W latach 2009–2018 nie odnotowano wypadków śmiertelnych związanych z: 
kontaktem z maszynami do obróbki lub obrabianymi przedmiotami, wybuchem środ-
ków strzelniczych i naczyń pod ciśnieniem, jak również wynikających z działania 
substancji żrących, parzących lub promieniotwórczych, zderzenia się środka transpor-
towego, prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV oraz zetknięcia się z ciałami o wyso-
kiej temperaturze. 

W ostatniej dekadzie zarejestrowano ponadto 31 wypadków ciężkich. Niżej  
zestawiono ich liczbę w kolejnych latach z udziałem procentowym w ogólnej wypad-
kowości technicznej: 
• 2009 r. – 4 wypadki (0,62%), 
• 2010 r. – 4 wypadki (0,68%), 
• 2011 r. – 5 wypadków (0,97%), 
• 2012 r. – 5 wypadków (0,98%), 
• 2013 r. – 3 wypadki (0,68%), 
• 2014 r. – 1 wypadek (0,23%), 
• 2015 r. – 4 wypadki (0,95%), 
• 2016 r. – 2 wypadki (0,55%), 
• 2017 r. – 3 wypadki (0,85%), 
• 2018 r. – 0 wypadków (0%). 

Wśród przyczyn wypadków ciężkich zarejestrowanych w latach 2009–2018 do-
minowały – podobnie jak w przypadku wypadków śmiertelnych – te związane z użyt-
kowaniem środków transportowych i transportowaniem przedmiotów (12 wypadków 
– 38,7% ogółu urazów ciężkich), związane z kontaktem z maszynami i urządzeniami 
górniczymi (11 wypadków – 35,5% ogółu ciężkich) oraz wynikające ze spadnięcia, 
stoczenia się środków technicznych (6 wypadków – 19,4% ogółu ciężkich urazów). 

Szczegółowe dane dotyczące udziału procentowego każdej z przyczyn wypadków 
ogółem w latach 2009–2018 przedstawiono w tabeli 2.7. Wynika z nich, że w oma-
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wianym okresie nie zaobserwowano stałych tendencji do znacznego wzrostu lub re-
dukcji urazów związanych z którymkolwiek rodzajem zagrożeń technicznych. 

Tabela 2.7. Udział procentowy poszczególnych przyczyn wypadków związanych z aktywizacją 
zagrożeń technicznych w latach 2009–2018 

Przyczyny wypadków 
Udział procentowy wypadków w latach: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Wybuch środków strzelniczych 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Wybuch naczyń pod ciśnieniem 0,6 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 1,0 0,6 0,9 0,6 
Spadnięcie, wywrócenie się elementów obudowy górniczej 8,1 8,2 10,3 9,5 10,2 10,5 10,0 10,2 10,3 7,9 
Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się innych przedmiotów 37,7 34,2 35,0 37,5 37,6 39,8 45,5 47,4 39,6 40,9 
Uderzenie, zaczepienie przedmiotem transportowanym 32,4 35,3 34,0 31,4 28,3 29,1 23,6 24,8 24,2 27,8 
Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym 5,0 4,1 5,4 4,9 2,9 4,1 2,9 2,8 4,3 3,8 
Zderzenie się środka transportowego 1,2 1,0 0,6 1,2 1,4 2,1 2,4 2,2 1,7 1,2 
Zetknięcie się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń 
transportowych 2,5 2,6 1,9 2,4 1,6 2,3 2,1 1,4 4,3 2,9 

Kontakt z maszynami do urabiania i ładowania 0,9 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 0,3 1,1 0,6 
Kontakt z maszynami do obróbki lub obrabianymi  
przedmiotami 0,0 0,7 1,0 1,0 0,5 0,9 0,2 0,0 0,3 0,9 

Kontakt z innymi maszynami 9,0 10,6 8,6 7,7 13,8 8,5 10,0 7,7 10,0 10,2 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV 0,0 0,2 0,2 1,0 0,7 0,2 0,5 0,0 1,1 0,3 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV 0,0 0,3 0,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,3 0,0 
Działanie substancji żrących, parzących, promieniotwórczych 0,9 1,0 0,4 1,2 1,6 0,9 0,0 1,4 1,1 1,8 
Zetknięcie z ciałami o wysokiej temperaturze 1,6 1,0 0,6 1,4 0,5 0,7 1,2 1,1 0,9 0,9 

RAZEM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Na stale niskim poziomie utrzymuje się wypadkowość wynikająca z takich przy-
czyn, jak: wybuch środków strzelniczych, wybuch naczyń pod ciśnieniem, kontakt  
z maszynami do obróbki, kontakt z maszynami do urabiania i ładowania, działanie 
prądu elektrycznego, zetknięcie z ciałami o wysokiej temperaturze, natomiast  
największy odsetek wypadków dotyczy niezmiennie: spadnięcia, stoczenia się przed-
miotów oraz uderzenia lub zaczepienia przedmiotem transportowanym. 

W roku 2018, w odniesieniu do roku 2017, minimalny wzrost udziału procento-
wego wypadków ogółem dotyczył czterech przyczyn uwzględnionych w analizie  
(od 0,2% do 0,7%). W przypadku dwóch przyczyn wzrost był bardziej wyraźny:  
o 3,6% – uderzenie, zaczepienie przedmiotem transportowym, o 1,3% – spadnięcie, 
stoczenie lub obsunięcie się innych przedmiotów. W roku 2018 w odniesieniu do roku 
2017, odnotowano również sześć minimalnych spadków udziału procentowego wy-
padków ogółem (od 0,3% do 0,8%), a znaczący dotyczył spadnięcia, wywrócenia się 
elementów obudowy górniczej (o 2,4%) oraz zetknięcia się z ruchomymi elementami 
maszyn i urządzeń transportowych (o 1,4%). 

2.2.2.  Zagrożenia techniczne wypadkowe i  ich przyczyny w roku 2018 

W roku 2018 w kopalniach węgla kamiennego zarejestrowano ogółem 1329 wy-
padków, w tym 342 (25,7%) związanych z zagrożeniami technicznymi. Aktywizacja 
zagrożeń technicznych to także przyczyna 5 wypadków śmiertelnych (41,7% wszyst-
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kich śmiertelnych). W porównaniu do roku 2017 liczba energomaszynowych urazów 
ogółem zmalała o 9, przy czym liczba wypadków śmiertelnych wzrosła o 2, natomiast 
liczba wypadków ciężkich zmalała o 3 (tab. 2.8). 

Tabela 2.8. Przyczyny wypadków poszczególnych kategorii związanych z zagrożeniami 
technicznymi w latach 2017 i 2018 

Przyczyny wypadków 

Wypadki 
2017 2018 

ogółem śmiertelne ciężkie ogółem śmiertelne ciężkie 
l. % l. % l. % l. % l. % l. % 

Wybuch środków strzelniczych 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0 
Wybuch naczyń pod ciśnieniem 3 0,9 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 0 0 
Spadnięcie, wywrócenie się elementów obudowy górniczej 36 10,3 0 0,0 0 0,0 27 7,9 0 0,0 0 0 
Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się innych przedmiotów 139 39,6 0 0,0 0 0,0 140 40,9 1 20,0 0 0 
Uderzenie, zaczepienie przedmiotem transportowanym 85 24,2 0 0,0 0 0,0 95 27,8 2 40,0 0 0 
Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym 15 4,3 0 0,0 0 0,0 13 3,8 1 20,0 0 0 
Zderzenie się środka transportowego 6 1,7 0 0,0 1 33,3 4 1,2 0 0,0 0 0 
Zetknięcie się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń 
transportowych 15 4,3 1 33,3 0 0,0 10 2,9 1 20,0 0 0 

Kontakt z maszynami do urabiania i ładowania 4 1,1 0 0,0 0 0,0 2 0,6 0 0,0 0 0 
Kontakt z maszynami do obróbki lub obrabianymi  
przedmiotami 1 0,3 0 0,0 0 0,0 3 0,9 0 0,0 0 0 

Kontakt z innymi maszynami 35 10,0 2 66,7 2 66,7 35 10,2 0 0,0 0 0 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV 4 1,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0 
Działanie prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 
Działanie substancji żrących, parzących, promieniotwórczych 4 1,1 0 0,0 0 0,0 6 1,8 0 0,0 0 0 
Zetknięcie z ciałami o wysokiej temperaturze 3 0,9 0 0,0 0 0,0 3 0,9 0 0,0 0 0 

RAZEM 351 100 3 100 3 100 342 100 5 100 0 0 

Wypadki śmiertelne związane z zagrożeniami energomaszynowymi stanowiły  
w roku 2018 1,46% wszystkich wypadków związanych z tym zagrożeniem; jest to 
odsetek o 0,61% większy od odnotowanego w poprzednim roku. Natomiast nie zano-
towano żadnych wypadków ciężkich, podczas gdy w poprzednim roku stanowiły one 
0,85% ogólnej wypadkowości technicznej. 

Przyczynami wypadków śmiertelnych w roku 2018 były: uderzenie, zaczepienie 
przedmiotem transportowanym (2 wypadki), spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się 
innych przedmiotów (1), najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym (1) oraz 
zetknięcie się z ruchomymi elementami maszyn i urządzeń transportowych (1). 

Szczegółowe informacje na temat przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich 
zaistniałych w roku 2017 i 2018 podano w tabeli 2.8. Zawarto w niej również dane na 
temat technicznej wypadkowości ogólnej. 

Wypadki wszystkich kategorii w roku 2018 były powodowane głównie: spada-
niem, staczaniem się lub wywracaniem środków technicznych – 48,8% (w 2017 r. 
49,9%), aktywizacją zagrożeń związanych ze środkami transportu lub transportowa-
nymi przedmiotami – 35,7% (2017 r. 34,5%) oraz kontaktem z ruchomymi elementami 
maszyn i urządzeń – 11,7% (2017 r. 11,4%). 
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2.3. Zagrożenia naturalne w latach 2009–2018 

W latach 2009–2018 zarejestrowano 3326 wypadków związanych z aktywizacją 
zagrożeń naturalnych, w tym 66 śmiertelnych. 

W pierwszym roku analizowanej dekady (2009 r.) odnotowano 485 wypadków 
związanych z zagrożeniami naturalnymi. W kolejnych latach rejestrowano systema-
tyczne zmniejszanie się liczby wypadków związanych z omawianymi zagrożeniami – 
do 234 w roku 2017. Jednak w ostatnim roku analizowanej dekady (2018 r.) wystąpił 
wzrost wypadków do 312. 

Wśród przyczyn urazów omawianej kategorii niezmiennie dominują trzy: spad-
nięcie, stoczenie, obsunięcie się mas i brył skalnych (1727 wypadków), oberwanie się 
skał ze stropu (952 wypadki) oraz oberwanie się skał z ociosu (477 wypadków). Licz-
ba wypadków związanych ze spadnięciem, stoczeniem lub obsunięciem się mas  
i brył skalnych ustaliła się w okresie 2009–2010 na poziomie około 240. W roku 2011 
liczba tych wypadków – po raz pierwszy – spadła poniżej 200, a w roku 2018 wynosi-
ła 152 (o 23 więcej niż w 2017 r.). 

W pierwszym roku analizowanej dekady (2009 r.) odnotowano 113 urazów spo-
wodowanych oberwaniem się skał ze stropu, by w kolejnym roku odnotować ich o 13 
więcej, tj. 126 wypadków. Po czym w roku 2011 liczba wypadków związanych z tą 
przyczyną zmalała do 99. Rok 2018 był jednym z gorszych w omawianej dekadzie 
pod względem liczby wypadków spowodowanych oberwaniem się skał ze stropu – 
zarejestrowano ich 100 (o 36 więcej niż w 2017 r.). Szczegółowe dane zestawiono  
w tabeli 2.9. 

Tabela 2.9. Przyczyny wypadków ogółem związanych z aktywizacją zagrożeń naturalnych  
w latach 2009–2018 (wg COIG) 

Przyczyny wypadków  
Liczba wypadków ogółem w latach: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Oberwanie się skał ze stropu 113 126 99 108 100 91 67 84 64 100 
Oberwanie się skał z ociosów 69 70 54 50 43 34 41 31 38 47 
Wdarcie się wody lub kurzawki 0 1 0 0 7 0 0 0 1 1 
Wyrzuty gazów i skał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Zapalenie lub wybuch gazów 54 2 12 0 4 30 4 1 0 1 
Zapalenie lub wybuch pyłu węglowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pożary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 
Spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się mas i brył skalnych 241 238 199 195 153 121 163 136 129 152 
Tąpnięcie 6 15 7 0 5 0 0 0 2 10 

RAZEM 485 452 371 354 312 277 277 252 234 312 

W latach 2009–2018 według danych WUG (2014, 2019) oraz z uwzględnieniem 
zagrożenia zawałowego odnotowano 93 wypadki śmiertelne związane z aktywizacją 
zagrożeń naturalnych. Najmniejszą ich liczbę zarejestrowano w roku 2017 – 4, naj-
większą w roku 2009 – 25. Natomiast w roku 2018 odnotowano 9 wypadków śmier-
telnych w tej grupie zagrożeń. 
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Przyczyną największej liczby wypadków śmiertelnych związanych z zagrożenia-
mi naturalnymi w latach 2009–2018 było: oberwanie się skał ze stropu i ociosów – 38, 
zapalenie się lub wybuch gazu – 29, tąpnięcie – 13, spadnięcie, stoczenie lub obsunię-
cie się mas i brył skalnych – 6. Źródłem kolejnych 4 wypadków były zawały, 3 wy-
padki były spowodowane przebywaniem w atmosferze gazów szkodliwych  
(2 wypadki) oraz wdarcie się wody lub kurzawki (1 wypadek). Nie odnotowano nato-
miast żadnego wypadku związanego z pożarem, wybuchem pyłu węglowego czy wy-
rzutem gazów i skał. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 2.10. 

Tabela 2.10. Przyczyny wypadków śmiertelnych związanych z aktywizacją zagrożeń naturalnych  
w latach 2009–2018 – liczba wypadków wg WUG (2014, 2019) 

Przyczyny wypadków  
Liczba wypadków śmiertelnych w latach:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Oberwanie się skał ze stropu i ociosu 2 2 4 7 4 5 3 5 4 2 
Wdarcie się wody lub kurzawki 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Wyrzuty gazów i skał 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zapalenie lub wybuch gazów 20 0 3 0 0 5 0 1 0 0 
Zapalenie lub wybuch pyłu węglowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pożary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się mas i brył skalnych 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 
Tąpnięcie 0 2 1 1 0 0 2 1 0 6 
Zawał 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

RAZEM 25 5 9 9 6 10 8 8 4 9 

2.4. Podsumowanie 

Zgodnie z danymi Wyższego Urzędu Górniczego w roku 2018 w górnictwie wę-
gla kamiennego zarejestrowano o 1433 wypadki mniej niż w roku 2009. W związku  
z równoczesną redukcją zatrudnienia w branży, indywidualne ryzyko wypadkowe 
uległo zmianie. W roku 2009 wskaźnik wypadkowości na 1000 zatrudnionych wyno-
sił 24,1 a w roku 2018 – 17,7. Znacznie zmniejszył się także wskaźnik wypadkowości 
na 1 mln ton wydobycia – z 36,2 do 21,6. 

Z danych statystycznych COIG wynika, że ostatnia dekada to okres redukcji  
wypadków związanych z analizowanymi zagrożeniami. W roku 2018, w odniesieniu 
do roku 2009, liczba wypadków „naturalnych” zmniejszyła się o 173 (35,7%), „tech-
nicznych” o 300 (46,7%), a „osobowych” o 455 (46,5%). 

W przypadku wypadkowości „technicznej” zmniejszenie się liczby wypadków 
wpłynęło na wskaźnik wypadkowości na 1000 zatrudnionych – jego wartość w roku 
2009 wynosiła 5,6 a w roku 2018 – 4,6 (spadek o 1,0), natomiast wskaźnik na 1 mln 
ton wydobycia zmniejszył się (o 2,7). Większe korzystne zmiany omawianych wskaź-
ników dotyczą natomiast wypadków związanych z aktywizacją zagrożeń naturalnych  
i osobowych.  

W analizowanej dekadzie wypadki ogółem w górnictwie podziemnym zdomino-
wały zagrożenia osobowe. Ich udział procentowy w wypadkach wszystkich kategorii 
przewyższał co roku odsetki wypadkowych skutków zagrożeń technicznych (od 6,1% 
do 14,9%) i naturalnych (od 15,9% do 21,8%).  
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Porównanie wypadkowych skutków zagrożeń naturalnych i technicznych wyka-
zało, że w okresie ostatnich 10 lat odsetek wypadków związanych z zagrożeniami 
technicznymi był corocznie większy od obliczanego dla wypadków, które wydarzyły 
się wskutek aktywizacji zagrożeń naturalnych (od 2,2% do 11,8%).  

W latach 2009–2018 doszło do 139 wypadków śmiertelnych – 66 wydarzyło się 
w wyniku aktywizacji zagrożeń naturalnych, 50 w efekcie aktywizacji zagrożeń tech-
nicznych, 9 było związanych z zagrożeniami osobowymi, a 14 z innymi zagrożeniami. 

Zarówno liczba rejestrowanych co roku wypadków śmiertelnych, jak i obliczone 
wskaźniki wypadkowości śmiertelnej na 1 mln ton wydobycia i 1000 zatrudnionych, 
nie pozwalają na wskazanie określonych tendencji ich występowania. Stanowią jednak 
podstawę konkluzji, że rok 2018 należał w tym względzie do korzystnych – odnoto-
wano wtedy jedną z najniższych liczb wypadków śmiertelnych w całej analizowanej 
dekadzie. 

W ostatnich 10 latach poważnym czynnikiem sprawczym wypadkowości śmier-
telnej były zarówno zagrożenia naturalne, jak i techniczne. W wyniku aktywizacji 
zagrożeń naturalnych wydarzyło się bowiem 47,5% wypadków tej kategorii, nato-
miast zagrożenia techniczne to przyczyna 36,0% wypadków.  

Przyczyną największej liczby „naturalnych” wypadków śmiertelnych w latach 
2009–2018 było: zapalenie się lub wybuch gazu, oberwanie się skał ze stropu, spad-
nięcie, stoczenie lub obsunięcie się mas i brył skalnych oraz oberwanie się skał z ocio-
su. „Techniczne” wypadki śmiertelne miały miejsce najczęściej w wyniku kontaktu 
z innymi maszynami oraz zetknięciem się z ruchomymi elementami maszyn i urzą-
dzeń transportowych. 

Dodatkowy element analizy stanowiły wypadki notowane wśród pracowników 
firm obcych zatrudnionych w branży. W roku 2018 w porównaniu do roku 2009 liczba 
wypadków tej kategorii zmniejszyła się o 236. Co więcej znalazło to odzwierciedlenie 
we wskaźniku na 1000 zatrudnionych – obniżył się z 26,9 do 11,4. 

W podsumowaniu należy stwierdzić, że rezultaty działań prewencyjnych realizo-
wanych w ostatniej dekadzie można uznać za satysfakcjonujące. W roku 2018, w po-
równaniu do roku 2009, korzystne różnice wielkości wskaźników wypadkowości na  
1 mln ton wydobycia i 1000 zatrudnionych dotyczyły wszystkich rodzajów zagrożeń. 
Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w porównaniu z rokiem 2017 liczba  
wypadków wzrosła o 48, na co miał wpływ wzrost liczby wypadków związanych  
genetycznie z zagrożeniami naturalnymi (o 78) i przyczynami osobowymi (o 14). 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że wypadkowość w górnictwie węgla 
kamiennego – mimo działań zarządczych i organizacyjnych, ukierunkowanych na 
maksymalną redukcję ryzyka ponoszonego indywidualnie przez pracowników – jest 
nadal aktualnym i istotnym problemem społecznym i etycznym, a także technicznym  
i ekonomicznym. Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi, zarejestrowane 
w ostatniej dekadzie wypadki ogółem spowodowane były głównie aktywizacją zagro-
żeń osobowych i technicznych. Wniosek ten potwierdza spostrzeżenie wskazujące na 
cechy i zachowania człowieka jako źródła około 85% wypadków (błędy, zaniedbania, 
naruszenia norm formalnych, świadomie podejmowane ryzyko itd.). 
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W konkluzji do przedstawionych danych statystycznych należy podkreślić  
konieczność poszukiwania nowych rozwiązań dla zwiększenia efektywności funkcjo-
nującego systemu bezpieczeństwa. W ocenie ekspertów i praktyków z obszaru bezpie-
czeństwa o kolejnym „skoku” profilaktycznym może zadecydować intensyfikacja 
działań ukierunkowanych na człowieka, w tym głównie skoncentrowanych na doko-
naniu zmian w świadomości załóg górniczych. W praktyce oznacza to włączenie  
w zakres działań profilaktycznych takich, które mają zasadniczy wpływ na kwalifika-
cje, motywację i stosunek człowieka do zagadnień związanych z bezpieczną pracą. 
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3. ZAGROŻENIE GAZOWE∗ 

3.1. Wprowadzenie 

Metan w pokładach węgla kamiennego i związane z nim zagrożenie wybuchem 
jest jednym z najgroźniejszych zjawisk towarzyszących wydobywaniu węgla kamien-
nego. Pomimo znaczącego postępu w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożenia meta-
nowego obserwuje się jego narastanie w wielu obszarach górniczych kopalń. Jest to 
związane ze zwiększaniem głębokości prowadzenia eksploatacji, coraz większą meta-
nonośnością pokładów oraz ciśnieniem złożowym gazów. 

Prowadzenie eksploatacji na coraz większej głębokości w pokładach wysoko na-
syconych metanem, w warunkach wzrastającej koncentracji wydobycia, spowodowało 
skumulowanie ilości wydzielającego się metanu w mniejszej liczbie eksploatowanych 
ścian i tym samym wzrost ich metanowości bezwzględnej. 

Statystyka katastrof górniczych spowodowanych wybuchami metanu lub metanu  
i pyłu węglowego jest w dziejach górnictwa podziemnego najtragiczniejsza zarówno 
pod względem liczby ofiar śmiertelnych, jak i wypadków ciężkich oraz wyrządzonych 
szkód materialnych. Metan powoduje także ujemne skutki ekologiczne w przypadku, 
gdy jest odprowadzany bezpośrednio z powietrzem wentylacyjnym do atmosfery. 
Równocześnie metan jest wysokokalorycznym i ekologicznym paliwem energetycz-
nym. 

Badania zaistniałych wybuchów metanu przyczyniły się do rozwoju metod  
i środków rozpoznawania i prognozowania zagrożenia metanowego, rozszerzenia 
kontroli zawartości metanu w powietrzu wyrobisk oraz opracowania środków i sposo-
bów jego zwalczania, w tym odmetanowania. Prawidłowe rozpoznawanie stanu  
zagrożenia metanowego i jego skuteczne zwalczanie mają podstawowe znaczenie  
w prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji. 

W obecnej sytuacji ekonomicznej polskiego górnictwa konieczne staje się  
również prowadzenie badań nad analizą ryzyka zaistnienia wybuchu metanu i pyłu  
węglowego w ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia. 

Mając powyższe na uwadze, w Głównym Instytucie Górnictwa od ponad 20 lat 
jest opracowywany raport o stanie zagrożenia metanowego w polskim górnictwie 
węgla kamiennego. Niezależnie dokonywane są szczegółowe analizy dotyczące po-
stępu nauki oraz metod profilaktyki aktywnej i pasywnej zagrożenia metanowego. 

W celu opracowania niniejszego raportu o stanie zagrożenia metanowego korzy-
stano z materiałów Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego, wyników 
badań i materiałów znajdujących się w Głównym Instytucie Górnictwa – Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara” oraz wyników pomiarów służb wentylacyjnych kopalń 
węgla kamiennego. 
                                                           
∗ Autor: dr inż. Henryk Koptoń 
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3.2. Stan zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego 

Złoża węgla kamiennego, zwłaszcza w centralnej, południowej i południowo- 
-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, należą do wysokometano-
wych. Złoża karbońskie są przykryte nadkładem nieprzepuszczalnych warstw trzecio-
rzędowych i czwartorzędowych o dużej miąższości, co spowodowało, że metan 
pozostał w pokładach węgla. Wysokie nasycenie metanem stwarza zagrożenie w cza-
sie prowadzenia robót górniczych. 

Wzrost koncentracji wydobycia na coraz większych głębokościach, przy jedno-
czesnym wzroście metanonośności złoża, przyczynia się do zwiększenia wydzielania 
się metanu do rejonów eksploatacyjnych, w tym do zrobów poeksploatacyjnych. 

Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węglowym w dalszym ciągu jest 
bardzo duże z uwagi na: 
• prowadzenie eksploatacji na coraz większych głębokościach, 
• wzrost metanonośności pokładów węgla wraz z głębokością ich zalegania, 
• pojawianie się na dużych głębokościach dynamicznego wydzielania się wolnego 

metanu, uwięzionego w strefach zaburzeń tektonicznych (uskoki, szczeliny),  
występującego pod dużym ciśnieniem, 

• wysoką koncentrację wydobycia. 

Spośród 21 kopalń prowadzących wydobycie, 20 znajduje się w Górnośląskim 
Zagłębiu Węglowym, a tylko 1, Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA, w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym. 

W roku 2018 w 13 kopalniach prowadzono roboty w pokładach metanowych,  
w których stwierdzono wydzielanie się metanu i w 3 kopalniach, gdzie prowadzono 
roboty w pokładach metanowych i nie stwierdzono wydzielania się metanu, tj. LW 
„Bogdanka” SA, „Bolesław-Śmiały” i EKO-PLUS Sp. z o.o. 

Eksploatację w polach tylko niemetanowych prowadzono w 5 kopalniach, tj. 
„Piast-Ziemowit”, „Bobrek-Piekary”, „Janina”, „Sobieski” i „Siltech” Sp. z o.o. 

Wydobycie węgla kamiennego w roku 2018 wyniosło 63,4 mln ton i było 
mniejsze niż w roku 2017 o około 2,1 mln ton. Wydobycie roczne z pokładów 
metanowych wynosiło 49,4 mln ton (78,0% wydobycia), a wydobycie roczne  
z pokładów niemetanowych – 13,9 mln ton (22,0% wydobycia). 

W roku 2018 z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 916,05 
mln m3 CH4. Oznacza to, że średnio w ciągu minuty wydzielało się 1742,87 m3 CH4. 

Szczegółowe zestawienie metanowości bezwzględnej, wentylacyjnej i odmetano- 
wania w polskich kopalniach węgla kamiennego w roku 2018 przedstawiono w tabeli 
3.2. 
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Tabela 3.1. Wydobycie węgla kamiennego w roku 2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 
Wydobycie, t

pokłady
metanowe 

pokłady
niemetanowe 

łącznie 

1 
Ruda Ruch Bielszowice + Ruch Pokój 3 441 050 0 3 441 050 
Ruda Ruch Halemba 1 761 650 0 1 761 650 

2 

ROW Ruch Jankowice 2 527 190 0 2 527 190 
ROW Ruch Chwałowice 1 724 710 0 1 724 710 
ROW Ruch Marcel 2 876 800 0 2 876 800 
ROW Ruch Rydułtowy 2 274 800 0 2 274 800 

3 
Piast-Ziemowit Ruch Piast 0 2 737 629 2 737 629 
Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 0 3 586 960 3 586 960 

4 Bolesław Śmiały 493 188 482 464 975 652 
5 Sośnica 1 958 690 0 1 958 690 
6 Mysłowice-Wesoła 1 947 239 1 361 1 948 600 
7 Wujek 1 107 000 0 1 107 000 
8 Murcki-Staszic 2 616 500 0 2 616 500 
9 Wieczorek* 173 190 0 173 190 

Razem Polska Grupa Górnicza SA 22 902 007 6 808 414 29 710 421 
% 77,1 22,9 100 

1 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 4 313 774 0 4 313 774 
2 Pniówek 3 400 611 0 3 400 611 
3 Budryk 3 120 432 0 3 120 432 
4 Knurów-Szczygłowice 3 422 912 761 297 4 184 209 

Razem Jastrzębska Spółka Węglowa SA 37 977 14 768 415 14 730 438 
% 94,9 5,1 100 

1 
Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 0 1 514 900 1 514 900 
Bobrek-Piekary Ruch Piekary 0 939 600 939 600 
Razem WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 0 2 454 500 2 454 500 

% 0 100 100 
1 

Sobieski i Janina 0 3 785 705 3 785 705 
2 
3 Brzeszcze 1 226 387 0 1 226 387 

Razem TAURON Wydobycie SA 1 226 387 3 785 705 5 012 092 
% 24,5 75,5 100 

1 LW Bogdanka SA 9 006 682 0 9 006 682 
2 Silesia Sp. z o.o. 1 899 400 0 1 899 400 
3 EKO-PLUS Sp. z o.o. 147 768 0 147 768 
4 Siltech Sp. z o.o. 0 134 156 134 156 

Razem pozostałe zakłady górnicze 11 053 850 134 156 11 188 006 
% 98,8 1,2 100 

SUMA 49 439 973 13 944 072 63 384 045 
UDZIAŁ PROCENTOWY 78,0 22,0 100 

* Kopalnia „Wieczorek” z dniem 1.04.2018 r. zaprzestała wydobycia i weszła w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
SA. 
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Tabela 3.2. Metanowość bezwzględna, wentylacyjna i odmetanowanie kopalń węgla kamiennego 
w roku 2018 

Lp. 
Zakład 

górniczy/kopalnia 
Odmetanowanie 

Metanowość
wentylacyjna bezwzględna

m3 CH4/min mln m3 CH4/rok m3 CH4/min mln m3 CH4/rok m3 CH4/min mln m3 CH4/rok 

1 
Ruda Ruch Bielszowice 5,23 2,75 41,11 21,61 46,35 24,36 
Ruda Ruch Halemba 6,68 3,51 28,39 14,92 35,06 18,43 
Ruda Ruch Pokój 0,00 0,00 2,26 1,19 2,26 1,19 

2 

ROW Ruch Jankowice 18,26 9,60 37,18 19,54 55,44 29,14 
ROW Ruch Chwałowice 20,21 10,62 28,01 14,72 48,21 25,34 
ROW Ruch Marcel 9,11 4,79 29,81 15,67 38,93 20,46 
ROW Ruch Rydułtowy 14,63 7,69 33,35 17,53 47,98 25,22 

3 Knurów-Szczygłowice 17,69 9,30 95,68 50,29 113,38 59,59 
4 Bolesław Śmiały 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Sośnica 30,73 16,15 49,35 25,94 80,08 42,09 
6 Brzeszcze 94,03 49,42 93,66 49,23 187,69 98,65 
7 Silesia 31,53 16,57 27,07 14,23 58,60 30,80 
8 Murcki-Staszic 22,09 11,61 60,79 31,95 82,88 43,56 
9 Mysłowice-Wesoła 39,40 20,71 94,84 49,85 134,25 70,56 

10 Wujek 11,89 6,25 13,79 7,25 25,68 13,50 
11 Wieczorek* 0,00 0,00 28,33 14,89 28,33 14,89 
12 Budryk 119,82 62,98 175,51 92,25 295,34 155,23 
13 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 31,49 16,55 123,19 64,75 154,68 81,30 
14 Pniówek 81,47 42,82 130,54 68,61 212,01 111,43 

SR
K 

SA
 

Wieczorek II (od 1.04.2018) 0,00 0,00 13,28 6,98 13,28 6,98 
Śląsk* 2,68 1,41 1,81 0,95 4,49 2,36 
Krupiński 29,51 15,51 8,07 4,24 37,58 19,75 
Makoszowy 0,00 0,00 0,89 0,47 0,89 0,47 
Jas-Mos 16,61 8,73 0,36 0,19 16,97 8,92 
Brzeszcze-Wschód 0,00 0,00 22,51 11,83 22,51 11,83 

RAZEM 603,06 316,97 1139,80 599,08 1742,87 916,05 
* Kopalnia „Śląsk” z dniem 1.02.2018 r. zaprzestała wydobycia i weszła w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. 

Szczegółowe zestawienie metanowości bezwzględnej w latach 2016–2018  
w polskich kopalniach węgla kamiennego przedstawiono w tabeli 3.3. 

Tabela 3.3. Metanowość bezwzględna kopalń węgla kamiennego w latach 2016–2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 
Metanowość bezwzględna

m3 CH4/min mln m3 CH4/rok
2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 
Ruda Ruch Bielszowice 33,45 46,59 46,35 17,63 24,49 24,36 
Ruda Ruch Halemba 29,86 43,17 35,06 15,74 22,69 18,43 
Ruda Ruch Pokój 2,66 2,83 2,26 1,40 1,49 1,19 

2 

ROW Ruch Jankowice 49,73 55,65 55,44 26,21 29,25 29,14 
ROW Ruch Chwałowice 25,88 18,93 48,21 13,64 9,95 25,34 
ROW Ruch Marcel 39,33 40,05 38,93 20,73 21,05 20,46 
ROW Ruch Rydułtowy 49,92 36,53 47,98 26,31 19,20 25,22 

3 Knurów-Szczygłowice 109,37 149,37 113,38 57,64 78,51 59,59 
4 Bolesław Śmiały 0,23 0,00 0,0 0,12 0,00 0,0 
5 Sośnica 56,64 56,13 80,08 29,85 29,50 42,09 
6 Brzeszcze 147,43 177,15 187,69 77,70 93,11 98,65 
7 Silesia 72,29 78,16 58,60 38,10 41,08 30,80 
8 Murcki-Staszic 82,25 92,03 82,88 43,35 48,37 43,56 
9 Mysłowice-Wesoła 158,55 130,67 134,25 83,56 68,68 70,56 
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10 Wujek 43,28 33,33 25,68 22,81 17,52 13,50 
11 Wieczorek1 38,95 32,23 28,33 20,53 16,94 14,89 
12 Budryk 277,82 270,85 295,34 146,42 142,36 155,23 
13 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 189,68 147,43 154,68 99,97 77,49 81,30 
14 Pniówek 197,25 218,46 212,01 103,96 114,82 111,43 

SR
K 

SA
 

Wieczorek II1 – – 13,28 – – 6,98 
Śląsk2 – – 4,49 – – 2,36 
Krupiński 142,19 108,77 37,58 74,94 57,17 19,75 
Makoszowy 0,78 0,00 0,89 0,41 0,00 0,47 
Anna (do 28.06.2017) 3,36 8,53 – 1,77 2,22 0,00 
Jas-Mos – 30,65 16,97 – 16,11 8,92 
Brzeszcze-Wschód 17,42 31,30 22,51 9,18 16,45 11,83 

RAZEM 1771,71 1808,82 1742,87 933,76 948,45 916,05 

Z zestawienia wynika, że do kopalń o najwyższej metanowości bezwzględnej  
w roku 2018 należały: 
• „Budryk” – 155,23 mln m3 CH4/rok, 
• ,,Pniówek” – 111,43 mln m3 CH4/rok. 

Największy przyrost metanowości bezwzględnej w stosunku do roku 2017 
zanotowano w kopalniach: 
• ROW Ruch „Chwałowice” – o 15,39 mln m3 CH4/rok, 
• „Budryk” – o 12,87 mln m3 CH4/rok. 

Największy spadek metanowości bezwzględnej w stosunku do roku 2017 
zanotowano w kopalniach: 

• „Krupiński” – o 37,42 mln m3 CH4/rok (SRK SA), 
• „Knurów-Szczygłowice” – o 18,92 mln m3 CH4/rok. 

W tabeli 3.4 przedstawiono kształtowanie się wielkości odmetanowania  
w poszczególnych kopalniach w roku 2018 z rozbiciem na różne miejsca ujmowania 
metanu. 

Tabela 3.4. Odmetanowanie w roku 2018 z poszczególnych źródeł wydzielania się metanu 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 
Miejsca ujmowania metanu, mln m3 CH4/rok

wyrobiska
korytarzowe 

wyrobiska
eksploatacyjne 

zroby
(zza tam) 

łącznie 

1 
Ruda Ruch Bielszowice 0,00 1,54 1,21 2,75 
Ruda Ruch Halemba 0,00 2,14 1,37 3,51 

2 

ROW Ruch Jankowice 0,00 8,53 1,07 9,60 
ROW Ruch Chwałowice 0,00 10,32 0,30 10,62 
ROW Ruch Marcel 4,39 0,30 0,10 4,79 
ROW Ruch Rydułtowy 0,00 6,34 1,35 7,69 

3 Knurów-Szczygłowice 0,04 7,71 1,55 9,30 
4 Sośnica 0,00 11,17 4,98 16,15 
5 Brzeszcze 0,00 30,59 18,83 49,42 
6 Silesia 0,00 9,77 6,80 16,57 
7 Murcki-Staszic  0,00 4,99 6,62 11,61 
8 Mysłowice-Wesoła  0,00 9,27 11,44 20,71 
9 Wujek 0,00 4,85 1,40 6,25 
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10 Budryk 0,15 62,36 0,47 62,98 
11 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 0,24 6,57 9,74 16,55 
12 Pniówek 0,00 26,97 15,85 42,82 

SR
K 

S A
 Śląsk2 0,00 0,00 1,41 1,41 

Krupiński 0,00 0,00 15,51 15,51 
Jas-Mos 0,00 0,00 8,73 8,73 

SUMA 4,82 203,42 108,73 316,97 
ŚREDNIA 0,25 10,71 5,72 – 

UDZIAŁ PROCENTOWY, % 1,52 64,18 34,30 100 

W roku 2018 odmetanowanie było prowadzone w 15 kopalniach, a całkowita 
ilość ujętego metanu wyniosła 316,97 mln m3, w tym: 

• 203,42 mln m3 – z wyrobisk eksploatacyjnych (ścian) (64,18%), 
• 108,73 mln m3 – zza tam (34,3%), 
•  4,82 mln m3 – z wyrobisk korytarzowych (1,52%). 

Efektywność odmetanowania wyniosła 34,60% – dla wszystkich kopalń (ruchów) 
metanowych i 35,99% dla kopalń (ruchów) prowadzących odmetanowanie. 

Z ogólnej ilości 316,97 mln m3 metanu ujętego odmetanowaniem w kopalniach, 
w których wykorzystywany jest metan, zagospodarowano 203,13 mln m3. 
Efektywność wykorzystania wyniosła 64,09% dla wszystkich kopalń metanowych 
prowadzących odmetanowanie. Ilość ujętego i zagospodarowanego metanu w roku 
2018 zestawiono w tabeli 3.5. 

Tabela 3.5. Zagospodarowanie metanu ujętego z odmetanowania kopalń w roku 2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 
Ujęcie Zagospodarowanie Straty 

Efektywność  
wykorzystania 

mln m3 CH4/rok %

1 
Ruda Ruch Bielszowice 2,75 0,0009 2,749 0,03 
Ruda Ruch Halemba 3,51 2,59 0,92 73,79 

2 

ROW Ruch Jankowice + 
Chwałowice 

20,22 6,16 14,06 30,46 

ROW Ruch Marcel 4,79 3,98 0,81 83,09 
ROW Ruch Rydułtowy 7,69 5,58 2,11 72,56 

3 Knurów-Szczygłowice 9,30 0,45 8,85 4,84 
4 Sośnica 16,15 4,47 11,68 27,68 
5 Brzeszcze 49,42 49,08 0,34 99,31 
6 Silesia 16,57 3,85 12,72 23,23 
7 Murcki-Staszic  11,61 10,53 1,08 90,70 
8 Mysłowice-Wesoła 20,71 12,89 7,82 62,24 
9 Wujek 6,25 4,10 2,15 65,60 
10 Budryk 62,98 25,47 37,51 40,44 
11 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 16,55 13,67 2,88 82,60 
12 Pniówek 42,82 35,15 7,67 82,09 

SR
K 

SA
 Śląsk2 1,41 1,36 0,05 96,45 

Krupiński 15,51 15,16 0,35 97,74 
Jas-Mos 8,73 8,64 0,09 98,97 

SUMA 316,97 203,13 113,84 - 
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Kształtowanie się metanowości całkowitej, ilości ujętego i zagospodarowanego 
metanu oraz wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w latach 2009–2018 
przedstawiono w tabeli 3.6. 

Tabela 3.6. Kształtowanie się metanowości całkowitej, ilości ujętego i zagospodarowanego 
metanu oraz wielkości wydobycia w kopalniach węgla kamiennego w latach 2009–2018 

Wyszczególnienie 
Rok 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Metanowość całkowita,  
mln m3 CH4/rok 

855,7 834,9 828,8 828,2 847,8 891,2 933,0 933,8 948,5 916,1 

Ilość ujętego metanu, mln m3/rok 259,8 255,9 250,2 266,7 276,6 321,1 339,0 342,1 337,0 317,0 
Ilość zagospodarowanego metanu, 
mln m3/rok 

159,5 161,1 166,3 178,6 187,7 211,4 197,1 195,0 212,0 203,1 

Liczba kopalń węgla kamiennego 31 32 31 31 30 30 31 23 23 21 
Wydobycie węgla kamiennego,  
mln ton 

77,3 76,1 75,5 79,2 76,5 72,5 72,2 70,4 65,5 63,4 

3.3. Stan zagrożenia wyrzutami metanu i skał w kopalniach węgla 
kamiennego 

W latach 2009–2018 w GZW obserwowano występowanie zjawisk gazogeody-
namicznych w kopalniach „Zofiówka”, „Pniówek”, „Borynia”, „Budryk” i „Knurów- 
-Szczygłowice”. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał należy wiązać ze strefą zaburzeń 
tektonicznych, charakteryzującą się obniżoną zwięzłością węgla, poniżej wartości 0,3 
(wg skali Protodiakonowa), przy jednocześnie wysokiej metanonośności. W kopal-
niach górnośląskich najbardziej zagrożone wyrzutami metanu i skał są wyrobiska 
korytarzowe drążone podczas przechodzenia przodka przez strefy zaburzeń tektonicz-
nych, charakteryzujące się skumulowanym wysokim potencjałem gazowym, przy 
bardzo niskiej zwięzłości węgli. W warunkach obniżonej zwięzłości węgla w strefach 
zaburzeń, przy jednocześnie zwiększonej przepuszczalności gazowej, istnieją okolicz-
ności zwiększające stan zagrożenia wyrzutami gazów i skał. Zmiany strukturalne  
węgla w rejonie zaburzeń tektonicznych i ich mylonityzacja w zasadniczy sposób 
kształtują skłonność węgla do kumulowania metanu, tym samym wyrzutów metanu  
i skał przez zniszczenie struktury węgla i wydzielanie się metanu z większą intensyw-
nością. 

W kopalniach górnośląskich rozpoznanie zaburzeń geologicznych w otoczeniu 
drążonego wyrobiska z wykorzystaniem otworów badawczych, badanie metanonośno-
ści węgla, parametrów wyrzutowych oraz właściwości sorpcyjnych, pozwalają na 
wyprzedzającą ocenę występującego zagrożenia wyrzutami gazów i skał. 

Wyrzuty gazów i skał są jednak trudno prognozowalne i często brak jest wcześ-
niejszych symptomów narastania tego zagrożenia. W południowo-zachodniej i połu-
dniowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad wystąpiły zjawiska gazogeodynamiczne w czasie prowadzenia robót górniczych 
w kopalniach „Zofiówka” i „Pniówek”, bez wcześniejszych objawów zagrożenia  
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wyrzutowego. W przyszłości należy liczyć się z możliwością wystąpienia zjawisk, 
szczególnie w strefach zaburzeń geologicznych i tektonicznych, w obszarach o pod-
wyższonej metanonośności złoża. W świetle powyższego szczególną uwagę należy 
zwrócić na prognozowanie zagrożenia w drążonych wyrobiskach, na podstawie tekto-
niki złoża, warunków gazowych oraz pomiarów parametrów wyrzutowych,  
w tym wyników badań właściwości sorpcyjnych węgla. 

W Głównym Instytucie Górnictwa – Kopalni Doświadczalnej „Barbara” są  
prowadzone, na najnowszej generacji mikrowadze IGA, badania węgli z pokładów 
zagrożonych i skłonnych do zjawisk gazogeodynamicznych, których wyniki pozwala-
ją na sformułowanie następujących wniosków: 
1. Z głębokością zalegania pokładów zmniejsza się pojemność sorpcyjna węgli, co 

przy wysokiej metanonośności pokładów węgla przyczynia się do występowania 
dużego gradientu ciśnienia metanu skierowanego od pokładów do wyrobisk, co 
powoduje wzrost zagrożenia wyrzutami metanu i skał. 

2. Zawartość wilgoci w pokładach węgla jest czynnikiem, który ogranicza ilość aku-
mulowanego metanu, tym samym skłonność wyrzutowa węgli wilgotnych jest 
mniejsza niż węgli suchych. 

3. Węgle bardziej zmetamorfizowane charakteryzują się mniejszą zawartością części 
lotnych, co daje możliwość akumulacji większej ilości metanu w jednostce objęto-
ści, zwiększając skłonność tych węgli do występowania zjawisk wyrzutowych. 

4. W warunkach wysokiego nasycenia pokładów węgla metanem, złożona tektonika 
południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest główną 
przyczyną wyrzutów metanu i skał. Obecność w złożu antyklin, nasunięć, sfałdo-
wań i uskoków zamkniętych, w których występują zmylonityzowane węgle i struk-
tury porowate skał, a wraz z nimi strefy spiętrzenia gazowego nasycone wolnym 
metanem, są czynnikiem, który w zasadniczym stopniu kształtuje zagrożenie wy-
rzutami metanu i skał. 

5. Analiza uwarunkowań geologicznych i gazowych w kopalniach Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego wskazuje na możliwość wystąpienia wyrzutów gazów i skał 
w jego południowo-zachodniej i południowej części, gdzie złoże ulegało przeobra-
żeniom strukturalnym, powodując silną mylonityzację, skutkującą zmniejszaniem 
się zwięzłości pokładów węgla. 

3.4. Profilaktyka metanowa w kopalniach węgla kamiennego 

3.4.1.  Statystyka wypadkowości w latach 2009–2018 

W tabeli 3.7 przedstawiono przypadki zapaleń i wybuchów metanu wraz  
z zaistniałymi wypadkami w latach 2009–2018. 
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Tabela 3.7. Zapalenia i wybuchy metanu wraz z zaistniałymi wypadkami w latach 2008–2018 

Lp. Zakład  
górniczy/kopalnia 

Data Inicjał Określenie miejsca Wypadki Uwagi 

1 Sośnica-Makoszowy 9.05.2009 
pożar endogeniczny  
w zrobach zawałowych 
ściany 

ściana 4 lekkie zapalenie 

2 Wujek  
Ruch Śląsk 

18.09.2009 zwarcie urządzeń 
elektrycznych 

ściana 5 
20 śmiertelnych
25 ciężkich 
9 lekkich 

zapalenie  
i wybuch 

3 Zofiówka 20.10.2009 
iskry mechaniczne  
od kombajnu strefa uskokowa ściany E8 – zapalenie 

4 Mysłowice-Wesoła 16.05.2010 samozagrzanie węgla ściana 565 zroby zawałowe 2 lekkie zapalenie 

5 Krupiński 5.05.2011 iskry mechaniczne 
rejon ściany N-12  
w pokł. 329/1, 329/1-1 

3 śmiertelne
9 ciężkich 
2 lekkie 

zapalenie 
i pożar 

6 Murcki-Staszic  
Ruch Staszic 13.03.2011 iskry mechaniczne  

od kombajnu chodnik 3 bis w drążeniu – zapalenie 

7 Bielszowice 12.08.2011 iskry mechaniczne  
od kombajnu ściana – zapalenie 

8 Murcki-Staszic  
Ruch Staszic 28.01.2013 iskry mechaniczne 

 od kombajnu ściana – zapalenie 

9 
Murcki-Staszic  
Ruch Staszic 6.02.2013 

tarcie elementów 
przenośnika  
o bryły piaskowca pod 
kombajnem 

ściana – zapalenie 

10 Rydułtowy-Anna 25.02.2013 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

11 
Knurów- 
-Szczygłowice  
Ruch Szczygłowice 

25.03.2013 
iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

12 Sośnica-Makoszowy 
Ruch Sośnica 19.11.2013 prawdopodobnie 

otwarty ogień rejon TI 349 2 lekkie zapalenie 

13 Sośnica-Makoszowy 
Ruch Sośnica 

13.12.2013 prawdopodobnie 
samozagrzanie węgla 

rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym 

4 lekkie zapalenie 

14 
Bielszowice-
Zofiówka-Jastrzębie 
Ruch Zofiówka 

20.12.2013 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

15 Bielszowice 21.01.2014 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

16 Budryk 31.05.2014 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

17 Chwałowice 19.07.2014 roboty strzałowe rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym 

– zapalenie 

18 Mysłowice-Wesoła 6.10.2014 
pożar endogeniczny  
w zrobach ściany rejon ściany 

5 śmiertelnych
15 ciężkich 
10 lekkich 

zapalenie 
i pożar 

19 Mysłowice-Wesoła 15.06.2015 

wyjazd sekcji obudowy 
zmechanizowanej  
i rabowanie warstw 
piaskowców 

ściana – zapalenie 

20 Sośnica 11.07.2015 roboty strzałowe rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym 4 lekkie zapalenie 

21 Rydułtowy-Anna 26.08.2015 roboty strzałowe rejon skrzyżowania ściany 
z chodnikiem wentylacyjnym – zapalenie 

22 Krupiński 12.03.2016 iskry mechaniczne  
od kombajnu ściana – zapalenie 

23 Brzeszcze 30.05.2016 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

24 Wirek-Halemba 10.06.2016 iskry mechaniczne ściana – zapalenie 
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od kombajnu i pożar

25 Murcki-Staszic 27.07.2016 brak jednoznacznej 
przyczyny*) rejon szybu 1 śmiertelny wybuch 

26 Murcki-Staszic 18.10.2016 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

27 Budryk 11.03.2017 iskry mechaniczne  
od kombajnu wyrobisko w drążeniu – zapalenie 

28 Brzeszcze 19.07.2017 iskry mechaniczne  
od kombajnu ściana – zapalenie 

29 
Bielszowice-
Zofiówka-Jastrzębie 
Ruch Zofiówka 

24.10.2017 iskry mechaniczne 
od kombajnu 

wyrobisko w drążeniu – zapalenie 
i pożar 

30 
Bielszowice-
Zofiówka-Jastrzębie 
Ruch Zofiówka 

7.06.2018 iskry mechaniczne 
od kombajnu ściana – zapalenie 

31 Murcki-Staszic 29.06.2018 iskry mechaniczne  
od kombajnu 

ściana – zapalenie 
*) W trakcie badania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu w KWK „Murcki-Staszic” w dniu 27.07.2016 r., prowa-

dzonych przez OUG w Katowicach, jako przyczynę zainicjowania zapalenia i wybuchu metanu nie wykluczono 
niewłaściwej eksploatacji maszyn, urządzeń lub instalacji elektrycznych bądź pojawienia się otwartego ognia. 

W roku 2018 w kopalniach węgla kamiennego zaistniały 2 zdarzenia związane  
z zapaleniem metanu w wyrobiskach górniczych, w wyniku których nie odnotowano 
wypadków. Zdarzenia te miały miejsce w następujących kopalniach: 

1. JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka – zapalenie me-
tanu miało miejsce w dniu 6.06.2018 r. ok. godziny 305 w ścianie E-4 w pokładzie 
505/1 na poziomie 900 m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 16 i 17. 
W przystropowej części ociosu ściany, gdzie występowało lokalne zaburzenie,  
doszło do kontaktu noży z piaskowcem, co spowodowało wystąpienie iskier i zapa-
lenie metanu. Najprawdopodobniej metan został uwolniony ze szczeliny powstałej 
w ociosie ściany na styku między węglem i lokalnie występującym zaburzeniem. 
Kombajniści, przy użyciu gaśnic proszkowych ugasili palący się metan. W związku 
ze zdarzeniem nikt nie odniósł obrażeń.  
Przyczyną zapalenia metanu uwolnionego ze szczeliny w ociosie ściany były 
iskry powstałe w wyniku kontaktu z przystropową warstwą piaskowca noży będą-
cego w ruchu organu kombajnu. 

2. PGG SA Oddział KWK „Murcki-Staszic” - zapalenie metanu miało miejsce  
w dniu 29.06.2018 r. około godziny 2100 w ścianie 16b-S, w III (przystropowej)  
warstwie pokładu 510 na poziomie 900 m. Bezpośrednio w stropie pokładu 510 wy-
stępowała warstwa piaskowca o miąższości około 32 m, mająca dużą skłonność do 
iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu mechanicznym. W ścianie na długości 
sekcji obudowy zmechanizowanej od nr 25 do nr 37 występowało zaburzenie geo-
logiczne, w postaci warstwy piaskowca o miąższości od 0,4 do 2,5 m. Podczas ura-
biania ociosu ścianowego kombajnem w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej 
nr 36 doszło do kontaktu noży z piaskowcem, w wyniku czego nastąpiło iskrzenie  
i pojawił się płomień, który został ugaszony przez kombajnistę, przy użyciu gaśnicy 
proszkowej będącej na wyposażeniu kombajnu. W związku ze zdarzeniem nikt nie 
odniósł obrażeń.  
Przyczyną zapalenia metanu uwolnionego po odspojeniu się łaty węgla z ociosu 
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ściany były iskry, powstałe w wyniku kontaktu z piaskowcem noży będącego w ru-
chu organu kombajnowego. 

Podstawowymi przyczynami zapaleń metanu w roku 2018 w obydwu przypad-
kach były iskry powstałe podczas urabiania zwięzłych skał organem kombajnu ścia-
nowego w strefie uskokowej. 

3.4.2.  Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego i  jego 
profilaktyka 

Wyniki badań i analiz wskazują jednoznacznie na pojawienie się czynników 
wpływających na powstawanie niebezpiecznych zdarzeń związanych z metanem,  
a mianowicie: 
• w wielu kopalniach wraz z prowadzeniem eksploatacji na coraz większych głębo-

kościach wzrasta stan zagrożenia metanowego, przy czym tendencja wzrostowa 
tego zagrożenia jest znacznie większa od przyrostu głębokości prowadzenia robót 
górniczych, 

• w wyniku uzasadnionego wprowadzania na szeroką skalę zwiększonej koncentra-
cji wydobycia, wzrosło wydzielanie się metanu z otoczenia do wyrobisk środowi-
ska ścian.  

Sukcesywne zwiększanie się ilości wydzielającego się metanu do rejonów 
eksploatacyjnych w ostatnich kilkunastu latach było powodem opracowania kryteriów 
bezpieczeństwa, stosowanych zarówno na etapie projektowania, jak i prowadzenia 
eksploatacji. W Głównym Instytucie Górnictwa w latach 1998–2008 opracowano 
Instrukcje nr 10, 14, 17, 18 i 19, które są pomocne w klasyfikacji, ocenie  
i identyfikacji stanu zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego i soli. 

Prace naukowo-badawcze prowadzone w ostatnich latach zostały ukierunkowane 
na rozwiązywanie problemów związanych z zagrożeniem metanowym w warunkach 
wzrastającej koncentracji wydobycia. Pozwoliły one na sformułowanie następujących 
wniosków: 
1. Wzrost efektywności odmetanowania ścian przewietrzanych sposobem na „U”  

(po caliźnie węglowej) będzie stanowił podstawowe kryterium utrzymywania 
wysokiej koncentracji wydobycia. 

2. Projektowanie eksploatacji w wysokometanowej partii złoża powinno być 
poprzedzone wstępną prognozą wielkości wydzielania się metanu do środowiska 
ścian wraz z określeniem niezbędnej efektywności odmetanowania. 

3. W projektowaniu eksploatacji w warunkach ścian wysokometanowych przewie- 
trzanych sposobem na „U” (po caliźnie węglowej), uwzględnienie odmetanowania 
z zastosowaniem specjalnie wykonanych chodników drenażowych lub istniejących 
wyrobisk o korzystnej lokalizacji nad eksploatowaną ścianą, zapewnia uzyskanie 
efektywności odmetanowania w przedziale 70–80%. 

4. Zwrócenie większej uwagi w kopalniach eksploatujących wysokometanowe 
pokłady na większą efektywność odmetanowania będzie decydowało o ich 
zdolności wydobywczej i bezpieczeństwie eksploatacji. 
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Obiektywna ocena występujących zagrożeń powinna być dokonywana na pod-
stawie wyników badań i doświadczeń uzyskanych w czasie prowadzonych wcześniej 
robót górniczych i obliczeń prognostycznych. 

3.4.3.  Ocena wyposażenia kopalń  metanowych w aparaturę  kontrolno- 
-pomiarową  

Obecny stan technicznego wyposażenia kopalń i rozwiązania oferowane przez 
producentów pozwalają na pełną realizację systemów monitoringu w następującym 
zakresie: 
• pomiar zawartości metanu w miejscach możliwego powstania zagrożenia,  

w tym zagrożenia spowodowanego nagromadzeniem metanu pod przenośnikiem 
ścianowym, 

• pomiar zawartości metanu w rurociągach odmetanowania, 
• w miarę możliwości i konieczności automatyczne sterowanie siecią odmetanowa-

nia w zależności od stężenia metanu w rurociągu i wyrobiskach, 
• pomiar prędkości (wydatku) powietrza w wyrobiskach i stężenia metanu wynika-

jącego ze zmian przepływu powietrza, 
• pomiar wartości ciśnienia bezwzględnego w wybranych węzłach sieci wentylacyj-

nej, 
• stan zamknięcia tam wentylacyjnych, które mają wpływ na intensywność prze- 

wietrzania wyrobisk, a także na zmiany rozkładu potencjału aerodynamicznego  
w środowisku ściany, 

• pomiar zawartości innych gazów (np. tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla), jeże-
li występuje możliwość powstania zagrożenia. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa istnieje obowiązek stoso-
wania metanometrii automatycznej o skróconym czasie repetycji pomiarów lub  
o pomiarze ciągłym dla nowo budowanych central i w przypadkach, gdy zagrożenie 
metanowe występuje w układzie skojarzonym z zagrożeniem tąpaniami. W przepisach 
określono warunki minimalne dla liczby i miejsc zabudowy czujników metanome-
trycznych oraz przepływu powietrza. W ścianach o wysokiej koncentracji wydobycia, 
prowadzonych w warunkach dużego zagrożenia metanowego, samo przestrzeganie 
przepisów nie zawsze jest wystarczające. W przypadku takich ścian staje się koniecz-
ne ciągłe monitorowanie parametrów bezpieczeństwa i produkcji z uwagi na ich 
wpływ na stan zagrożenia metanowego, stan przewietrzania i odmetanowania oraz 
kontroli pozostałych zagrożeń. 

W systemie monitorowania parametrów bezpieczeństwa i produkcji powinien być 
uwzględniony sposób ostrzegania i powiadamiania załogi o zaistniałym zagrożeniu. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, do kontroli stanu zagrożenia metanowego  
w kopalniach węgla kamiennego, były stosowane przede wszystkim metanomierze 
indywidualne typu VM-1p, VM-1z, VM-1m. i M-1ca, metanomierze do ciągłego  
pomiaru metanu typu Signal 1-2 oraz metanomierze typu: MTS-1, Mmi-01, MG-1, 
MG-3, SzI-3, SzI-10 i R7 i Riken.  
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Na kombajnach są instalowane metanomierze typu MK-1, natomiast podstawę 
automatycznego pomiaru stężeń metanu w kopalniach stanowią głównie dyspozytor-
nie typu CTT-63/40U, CMM-20, CMC-1/2 i centrale telemetryczne CST-40, które 
współpracują z systemami kontroli atmosfery typu SMP-NT, wyposażone w centrale 
typu CMC-3MS. Coraz częściej używa się metanomierzy przenośnych indywidual-
nych, głównie firm Auer, Dräger, Oldham i Trolex oraz coraz doskonalszych przyrzą-
dów przenośnych indywidualnych, np. metanomierza-eksplozymetra PAC EX firmy 
Dräger. Ilość stosowanej obecnie w kopalniach aparatury kontrolno-pomiarowej jest 
wystarczająca. 

3.5. Wnioski i stwierdzenia 

1. Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węgla kamiennego, pomimo 
zmniejszenia wydobycia od lat 90. XX wieku, jest nadal bardzo duże. Wynika to 
głównie ze zwiększania się metanonośności złóż wraz z głębokością zalegania  
i prowadzeniem eksploatacji w coraz niżej położonych częściach pokładów. 

2. Roczne wydobycie węgla w roku 2018 wyniosło 63,4 mln Mg i było mniejsze od 
wydobycia w roku 2017 o około 2,1 mln Mg.  

3. W roku 2018 udział wydobycia z pokładów metanowych w całkowitym wydobyciu 
wyniósł około 49,4 mln Mg, co stanowi 78,0% wydobycia. 

4. W roku 2018 spośród 16 kopalń metanowych, obecność metanu w całkowitych  
i grupowych prądach wylotowych stwierdzono w 13 kopalniach. 

5. Odnotowano nieznaczny spadek całkowitej metanowości bezwzględnej  
z V = 948,5 mln m3 w roku 2017 do V = 916,05 mln m3 w roku 2018. 

6. Największy przyrost metanowości bezwzględnej w stosunku do roku 2017 
zanotowano w kopalniach: ROW Ruch „Chwałowice” o 15,39 mln m3 CH4/rok  
i „Budryk” o 12,87 mln m3 CH4/rok. Natomiast największy spadek metanowości 
bezwzględnej w stosunku do roku 2017 zanotowano w kopalniach: „Krupiński” 
(SRK SA) – o 37,42 mln m3 CH4/rok i „Knurów-Szczygłowice” o 18,92 mln m3 
CH4/rok. 

7. W roku 2018 w 15 kopalniach w sposób trwały stosowano odmetanowanie. 
Całkowita ilość metanu ujętego rurociągami odmetanowania zmniejszyła się  
z V = 337,01 mln m3/rok w roku 2017 do 316,97 mln m3/rok w roku 2018. 

8. W kopalniach w roku 2018 rurociągami odmetanowania ujmowano metan  
z następujących źródeł: wyrobisk eksploatacyjnych – 203,42 mln m3 CH4/rok,  
zza tam izolujących zroby – 108,73 mln m3 CH4/rok oraz wyrobisk korytarzowych 
– 4,82 mln m3 CH4/rok. 

9. Spośród kopalń stosujących odmetanowanie największą efektywność 
wykorzystania metanu (powyżej 90%) uzyskano w kopalniach: „Brzeszcze”, 
„Murcki-Staszic” oraz należących do SRK SA kopalniach: „Śląsk”, „Krupiński” 
i „Jas-Mos”. 

10. Z całkowitej ilości metanu 316,97 mln m3/rok ujętego i kierowanego do 
zagospodarowania w roku 2018, wykorzystano 203,13 mln m3/rok, pozostałą 
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część, tj. 113,84 mln m3/rok wypuszczono do atmosfery zewnętrznej. Zatem 
efektywność wykorzystania ujętego metanu wyniosła 64,09%. 

11. Ujmowanie metanu rurociągami odmetanowania pozwala na wykorzystanie go do 
celów gospodarczych. Mieszaninę metanu z powietrzem, np. spala się w silnikach 
gazowych wytwarzających energię skojarzoną (elektryczną i cieplną). 

12. Przy stosowaniu odmetanowania w rejonach ścian uzyskuje się efektywność 
odmetanowania wynoszącą około 40%. W ścianach o wysokiej koncentracji 
wydobycia efektywność ta może okazać się zbyt mała do zapewnienia 
bezpieczeństwa w wyrobiskach rejonów eksploatacyjnych. Staje się zatem 
konieczne przeanalizowanie możliwości i celowości stosowania drenażu warstw 
stropowych ze specjalnie wykonanych wyrobisk górniczych, jak w warunkach 
kopalń: „Brzeszcze”, „Mysłowice-Wesoła” „Knurów-Szczygłowice” Ruch 
„Szczygłowice” i „Sośnica”. 

13. Wzrastająca koncentracja wydobycia w pokładach silnie metanowych wymusza 
wprowadzenie metody oceny stanu zagrożenia wentylacyjno-metanowego na 
etapie projektowania eksploatacji w celu określenia wymogów odnośnie do 
warunków wentylacyjnych, instalacji odmetanowania i bezpiecznej wielkości 
projektowanego wydobycia. 
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4. ZAGROŻENIE PYŁOWE* 

4.1. Wprowadzenie 

W roku 2018 w polskim górnictwie węglowym nie odnotowano żadnej katastrofy 
górniczej związanej z wybuchem pyłu węglowego. 

Zagrożenie pyłowe zaliczane jest do podstawowych zagrożeń występujących 
w górnictwie węglowym i przejawia się jako zagrożenie wybuchem pyłu węglowego 
oraz zagrożenie działaniem pyłów szkodliwych dla zdrowia. Występuje ono powszech-
nie w kopalniach, gdyż swoim zasięgiem obejmuje praktycznie większość wyrobisk 
górniczych; charakteryzuje je znaczne zróżnicowanie stopnia zagrożenia. Rejony,  
w których poziom tego zagrożenia jest najwyższy, to głównie: rejony ścian wydobyw-
czych, przodków, trasy odstawy urobku, przesypy i wysypy taśmowe, czy rejony polo-
wych i przyszybowych zbiorników węgla. Eksploatacja pokładów węgla, wykonywanie 
robót przygotowawczych oraz transport urobku i jego magazynowanie, powodują po-
wstawanie w tych rejonach znacznych ilości pyłu węglowego. Wpływa to na duże zapy-
lenie wyrobisk, a także powoduje unoszenie z prądem powietrza kopalnianego drobnych 
ziaren pyłu na dalsze, często nawet bardzo odległe odcinki wyrobisk.  

W ostatnich latach ustabilizował się poziom koncentracji wydobycia, wynikający 
ze zmniejszania liczby czynnych ścian, przy jednoczesnym wzroście ich zdolności 
produkcyjnej. W odniesieniu do rzeczywistego stanu zagrożenia pyłowego malejąca 
liczba ścian to zmniejszenie liczby źródeł emisji pyłu, natomiast wzrost zdolności pro-
dukcyjnej jest postrzegany jako wzrost emisji pyłu z tych źródeł, co powoduje, że za-
grożenie pyłowe w kopalniach od wielu lat kształtuje się na wysokim poziomie. Opinie 
rzeczoznawców KD „Barbara” i przedstawicieli służb pyłowych kopalń są zgodne co 
do tego, że jedynie prowadzenie skuteczniejszej pyłowej profilaktyki wybuchowej 
oraz działań związanych z ochroną zdrowia górników, mogą poprawić obecny stan 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia. 
Decydujące jest ciągłe dążenie do podniesienia jakości profilaktyki, stanowiącej pod-
stawę bezpiecznego prowadzeniu ruchu kopalni. 

W roku 2018 zaszły zmiany organizacyjno-własnościowe w górnictwie węgla ka-
miennego – kopalnie „Śląsk” i „Wieczorek” zostały przekazane do Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń SA. 

W niniejszym rozdziale dotyczącym stanu zagrożenia pyłowego w polskich kopal-
niach węgla kamiennego w roku 2018, przedstawiono analizę stosowanej profilaktyki 
pyłowej i odniesiono się do problematyki dotyczącej stwierdzonych przypadków pylicy 
płuc wśród załóg czynnych zakładów górniczych. 

                                                           
* Autor: dr inż. Bogdan Malich 
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4.2. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego w wyrobiskach dołowych 

4.2.1.  Zużycie pyłu kamiennego 

Podstawowym sposobem zabezpieczania pyłu węglowego przed zapoczątkowa-
niem i rozprzestrzenianiem się wybuchu jest jego neutralizacja pyłem kamiennym.  
W polskim górnictwie węgla kamiennego działania takie stanowią ponad 80% pyło-
wej profilaktyki przeciwwybuchowej. Dodawanie odpowiedniej ilości pyłu kamienne-
go do zalegającego pyłu węglowego powoduje, że powstała w ten sposób mieszanina 
pyłowa charakteryzuje się dużą zawartością części niepalnych stałych, które uniemoż-
liwiają przenoszenie się wybuchu. Spełnienie przepisów górniczych w tym zakresie,  
w warunkach występowania zagrożenia metanowego, wymaga zastosowania co naj-
mniej 4 kg pyłu kamiennego do prawidłowej neutralizacji 1 kg pyłu węglowego.  
Pochłanianie ciepła przez cząstki pyłu kamiennego i tworzenie przez nie specyficzne-
go rodzaju ekranu zatrzymującego promieniowanie świetlne pochodzące z reakcji 
spalania części lotnych pyłu węglowego są postrzegane jako podstawowe zjawiska 
decydujące o skuteczności pyłu kamiennego w przeciwdziałaniu rozwojowi i propagacji 
wybuchu pyłu węglowego w wyrobiskach górniczych. Zasadniczą rolę odgrywa także 
efekt mechanicznego osłabiania siły wybuchu i utrudnianie dyfuzji tlenu do płonących 
cząstek pyłu węglowego, przy jednoczesnym ograniczaniu dyfuzji gazów palnych  
z tych cząstek.  

W górnictwie stosowane są dwa rodzaje pyłu kamiennego: zwykły i wodoodporny. 
Pył kamienny zwykły stosowany jest wyłącznie w wyrobiskach suchych, gdyż wraz  
ze wzrostem wilgotności powietrza traci on szybko lotność, a jest to podstawowa jego 
właściwość wykorzystywana w pyłowej profilaktyce przeciwwybuchowej. W warun-
kach występowania dużego zawilgocenia wyrobisk górniczych zachodzi konieczność 
stosowania pyłu kamiennego wodoodpornego, zachowującego swoje właściwości 
lotne nawet po dłuższym czasie. 

Pył kamienny w kopalniach wykorzystywany jest do utrzymywania stref zabez-
pieczających, jako środek gaszący na pyłowych zaporach przeciwwybuchowych i jako 
podstawowy środek do opylania wyrobisk górniczych.  

Dane za lata 2009–2018, dotyczące całkowitej ilości zużytego pyłu kamiennego, 
z uwzględnieniem udziału pyłu kamiennego wodoodpornego, przedstawiono w tabeli 
4.1 i na rysunku 4.1. 

W latach 2009–2018 w zużywaniu pyłu kamiennego przez kopalnie można wyróż-
nić dwa okresy: 
• z tendencją wzrostową, przypadający na lata 2009–2012, wzrost o 13 326 ton 

(wzrost o 17,8%) do 88 145 ton w roku 2012 (największe zużycie pyłu kamienne-
go w ostatnich 10 latach); przyczyną tego wzrostu było duże natężenie prac zwią-
zanych z pyłową profilaktyką przeciwwybuchową po wystąpieniu wybuchów pyłu 
węglowego w kopalniach „Halemba” (2006) i „Mysłowice-Wesoła” (2008),  
a przede wszystkim krytyczne wnioski płynące z raportów komisji powypadko-
wych, wykazujące znaczne uchybienia w jakości wykonywania i utrzymy-wania 
stref zabezpieczających wykonywanych przez opylanie pyłem kamiennym. 
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• z tendencją spadkową, przypadający na lata 2013–2018, spadek o 35 347 ton (spa-
dek o 40,1 %) do 52 798 ton w roku 2018 (najmniejsze zużycie pyłu kamiennego  
w ostatnich 10 latach).  

W roku 2018, w stosunku do poprzedniego roku, odnotowano spadek całkowitej 
ilości zużywanego pyłu kamiennego o 2186 ton, co stanowi spadek o 4,0%, natomiast 
w rozpatrywanym okresie (2009–2018) całkowita ilość zużywanego pyłu kamiennego 
spadła o 22 021 ton, co stanowi spadek o 29,4%.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe dane odnoszące się do całkowitej ilości zuży-
wanego pyłu kamiennego, szacuje się, że w najbliższych latach tendencja spadkowa 
będzie się utrzymywała, jednak z mniejszą już dynamiką. 

Tabela 4.1. Ilość zużytego pyłu kamiennego w latach 2009–2018 

Rok 
Ilość zużytego pyłu kamiennego, t Udział pyłu  

wodoodpornego, % całkowita w tym wodoodpornego 
2009 74 819 40 905 54,7 
2010 82 984 45 470 54,8 
2011 84 142 44 856 53,3 
2012 88 145 44 234 50,2 
2013 81 795 40 407 49,4 
2014 77 065 29 255 38,0 
2015 69 355 29 688 42,8 
2016 62 853 25 796 41,0 
2017 54 984 24 272 44,1 
2018 52 798 22 879 43,3 
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Rys. 4.1. Ilość pyłu kamiennego zużytego w latach 2009–2018 

Ilo
ść

 z
uż

yt
eg

o 
py
łu

 k
am

ie
n

ne
g

o,
 t
 

U
dz

ia
ł z

uż
yc

ia
 p

ył
u 

ka
m

ie
n

ne
go

 w
od

oo
dp

o
rn

eg
o,

 %
 



ZAGROŻENIE PYŁOWE 

 40 

W latach 2009–2018 w zużywaniu pyłu kamiennego wodoodpornego przez kopal-
nie można wyróżnić, podobnie jak dla pyłu kamiennego, dwa okresy: 
• z tendencją wzrostową, przypadający na lata 2009–2010, wzrost o 4565 ton 

(wzrost o 11,2%) do 45 470 ton w roku 2010 (największe zużycie pyłu kamienne-
go w ostatnich 10 latach), 

• z tendencją spadkową, przypadający na lata 2011–2018, spadek o 22 591 ton (spa-
dek o 49,7%) do 22 897 ton w roku 2018 (najmniejsze zużycie pyłu kamiennego  
w ostatnich 10 latach); wyjątkiem w tym okresie był niewielki wzrost zużycia tego 
rodzaju pyłu w roku 2015 w stosunku do roku 2014 (wzrost o 433 tony – wzrost  
o 1,5%). 

W roku 2018, w stosunku do poprzedniego roku, odnotowano spadek całkowitej 
ilości zużywanego pyłu kamiennego wodoodpornego o 1393 tony, co stanowi spadek 
o 5,7%, natomiast w rozpatrywanym okresie (2009–2018) całkowita ilość zużywanego 
pyłu kamiennego wodoodpornego spadła o 18 026 ton, co stanowi spadek o 44,1%.  

Szacuje się, że zużycie pyłu kamiennego wodoodpornego w kolejnych latach będzie 
zbliżone do obecnego poziomu. 

W roku 2018 odnotowano spadek zużycia zarówno pyłu kamiennego ogółem, jak 
i pyłu kamiennego wodoodpornego – udział procentowy tego pyłu zmniejszył się do 
43,3%. 

W następnych latach można się spodziewać ustabilizowania udziału pyłu kamien-
nego wodoodpornego w całkowitym zużyciu pyłu kamiennego na obecnym poziomie. 

Dane dotyczące ilości zużytego pyłu kamiennego (w podziale na pył zwykły  
i wodoodporny) w poszczególnych zakładach górniczych w latach 2017 i 2018 zesta-
wiono w tabeli 4.2. Z danych tych wynika, że pod względem największej ilości zużyte-
go pyłu kamiennego w roku 2018, podobnie jak w roku 2017, zdecydowanie wyróżniały 
się kopalnie „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – 9778,6 ton, „Pniówek” – 7044,0 ton oraz 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA – 4759,0 ton. 

Kopalnie, w których w roku 2018 zużyto największą ilość pyłu kamiennego  
zwykłego, to: „Pniówek” (6820,0 ton), „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (3391,0 ton)  
i ROW Ruch „Marcel” (2985,0 ton), natomiast pyłu kamiennego wodoodpornego, to: 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (4759,0 ton), „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
(4387,6 ton) oraz „Knurów-Szczygłowice” (3615,0 ton). 

W polskim górnictwie węgla kamiennego wszystkie kopalnie w pyłowej profilakty-
ce przeciwwybuchowej stosują pył kamienny, przy czym „symbolicznie” jest on wyko-
rzystywany niezmiennie od lat w kopalniach: ZG „Janina”, „Piast Ziemowit” Ruch 
„Ziemowit”, ZG „Sobieski”, „Bolesław Śmiały”, „Piast Ziemowit” Ruch „Piast” oraz 
„Siltech” Sp. z o.o., w których naturalne warunki wilgotnościowe występujące w wy-
robiskach dołowych, decydują o tym, że podstawową metodą zwalczania zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego jest zmywanie wyrobisk wodą, a także w kopalniach: 
„Boże Dary”, „Brzeszcze-Wschód”, „Wieczorek”, ZG „Centrum”, „Pokój I”, „Mako-
szowy”, „Jas-Mos”, w których prowadzi się proces ich wygaszania. Ilość zużywanego 
pyłu kamiennego w tych kopalniach w roku 2018 wynosiła od 2,0 do 72,0 ton. 
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Tabela 4.2. Ilość pyłu kamiennego zużytego w latach 2017 i 2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 

Ilość zużytego pyłu kamiennego, t 
2017 2018 różnica 

całkowita 
w tym 

całkowita
w tym

całkowita
w tym

zwykły wodo-
odporny zwykły wodo-

odporny zwykły wodo-
odporny 

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 
1 ROW Ruch Jankowice 2550,0 – 2550,0 2200,0 – 2200,0 –350,0 – –350,0 
2 ROW Ruch Chwałowice 2238,0 2146,0 92,0 2237,0 2145,0 92,0 –1,0 –1,0 0,0 
3 ROW Ruch Marcel 3363,0 3363,0 – 2985,0 2985,0 – –378,0 –378,0 – 
4 ROW Ruch Rydułtowy 2680,0 2680,0 – 2965,0 2965,0 – 285,0 285,0 – 
5 Ruda Ruch Bielszowice 1696,0 – 1696,0 1488,0 – 1488,0 –208,0 – –208,0 
6 Ruda Ruch Halemba 1319,0 1273,0 46,0 1005,0 958,0 47,0 –314,0 –315,0 1,0 
7 Ruda Ruch Pokój 1069,0 1069,0 – 1206,0 1206,0 – 137,0 137,0 – 
8 Piast Ziemowit Ruch Piast 87,0 – 87,0 58,0 – 58,0 –29,0 – –29,0 
9 Piast Ziemowit Ruch Ziemowit 31,0 – 31,0 34,0 – 34,0 3,0 – 3,0 
10 Bolesław Śmiały 30,0 30,0 – 44,0 44,0 – 14,0 14,0 – 
11 Sośnica 1659,0 1541,0 118,0 1160,0 1160,0 – –499,0 –381,0 –118,0 
12 Mysłowice-Wesoła 1820,0 1684,0 136,0 1866,0 1760,0 106,0 46,0 76,0 –30,0 
13 Murcki-Staszic 2285,0 – 2285,0 2306,0 – 2306,0 21,0 – 21,0 
14 Wujek 320,0 320,0 – 606,0 606,0 – 286,0 286,0 – 

Razem 21 147,0 14 106,0 7041,0 20 160,0 13 829,0 6331,0 –987,0 –277,0 –710,0 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
15 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 9076,0 4514,0 4562,0 9778,6 5391,0 4387,6 702,6 877,0 –174,4 
16 Pniówek 7650,0 7354,0 296,0 7044,0 6820,0 224,0 –606,0 –534,0 –72,0 
17 Budryk 2338,0 2279,0 59,0 2243,0 2234,0 9,0 –95,0 –45,0 –50,0 
18 Knurów-Szczygłowice 3277,0 61,0 3216,0 3615,0 – 3615,0 338,0 –61,0 399,0 

Razem 22 341,0 14 208,0 8133,0 22 680,6 14 445,0 8235,6 339,6 237,0 102,6 
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 
19. Bobrek-Piekary 1260,0 1015,0 245,0 972,0 860,0 112,0 –288,0 –155,0 –133,0 
TAURON Wydobycie SA 
20 Janina 10,0 – 10,0 20,0 20,0 – 10,0 20,0 –10,0 
21 Sobieski 42,0 42,0 – 40,0 40,0 – –2,0 –2,0 – 
22 Brzeszcze 1581,0 – 1581,0 1817,0 – 1817,0 236,0 – 236,0 

Razem 1633,0 42,0 1591,0 1877,0 60,0 1817,0 244,0 18,0 226,0 
Pozostałe 
23 "EKO-PLUS" 216,0 216,0 – 238,0 238,0 – 22,0 22,0 – 
24 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 5079,0 – 5079,0 4759,0 – 4759,0 –320,0 – –320,0 
25 PG Silesia 1572,0 – 1572,0 1602,0 – 1602,0 30,0 – 30,0 
26 Siltech Sp. z o.o. 71,0 71,0 – 72,0 72,0 – 1,0 1,0 – 

Razem 6938,0 287,0 6651,0 6671,0 310,0 6361,0 –267,0 23,0 –290,0 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA 
27 Krupiński 867,0 835,0 32,0 95,0 95,0 – –772,0 –740,0 –32,0 
28 Pokój I 18,0 18,0 – – – – –18,0 –18,0 – 
29 Centrum 14,0 14,0 – 47,0 30,0 17,0 33,0 16,0 17,0 
30 Boże Dary 18,0 – 18,0 2,0 – 2,0 –16,0 – –16,0 
31 Brzeszcze-Wschód 3,0 – 3,0 3,0 – 3,0 0,0 – 0,0 
32 Jas-Mos 144,0 144,0 – 72,0 72,0 – 60,0 –72,0 – 
33 Makoszowy 43,0 43,0 – 48,0 48,0 – 5,0 5,0 – 
34 Wieczorek 558,0 – 558,0 20,0 20,0 – –538,0 20,0 –558,0 
35 Śląsk b.d. b.d. b.d. 150,0 150,0 – 150,0 150,0 – 

Razem 1665,0 1054,0 611,0 437,0 415,0 22,0 –1096,0 –639,0 –589,0 
SUMA 54 984,0 30 712,0 24272,0 52 797,6 29 919,0 22 878,6 –2054,4 –793,0 –1393,4 
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Kopalnie, w których nastąpił największy wzrost zużycia pyłu kamiennego ogółem 
w roku 2018 w stosunku do roku 2017, to: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (+702,6 t), 
„Knurów-Szczygłowice” (+338,0 t) oraz „Wujek” (+286,0 t).  

Największy wzrost zużycia pyłu kamiennego zwykłego odnotowano w kopalniach: 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (+877,0 t), „Wujek” (+286,0 t) oraz ROW Ruch „Ry-
dułtowy” (+285,0 t). 

Największy wzrost zużycia pyłu kamiennego wodoodpornego odnotowano w ko-
palniach: „Knurów-Szczygłowice” (+399,0 t), „Brzeszcze” (+236,0 t) oraz PG „Sile-
sia” (+30,0 t). 

Kopalnie, w których w roku 2018 w stosunku do roku 2017 nastąpił największy 
spadek zużycia pyłu kamiennego: 
• ogółem, to: „Krupiński” (–772,0 t – proces wygaszania kopalni), „Pniówek”  

(–606,0 t) oraz „Makoszowy” (–538,0 t – proces wygaszania kopalni), 
• zwykłego, to: „Krupiński” (–740,0 t – proces wygaszania kopalni), „Pniówek”  

(–534,0 t) oraz „Sośnica” (–381,0 t),  
• wodoodpornego, to: „Wieczorek” (–558,0 t – proces wygaszania kopalni), ROW 

Ruch „Jankowice” (–350,0 t) oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (–320,0 t). 

4.2.2.  Wskaźnik zużycia pyłu kamiennego 

Zużycie pyłu kamiennego w kopalniach jest charakteryzowane wskaźnikiem jego 
zużycia na 1000 ton wydobytego węgla. 

Dane dotyczące wielkości wydobycia węgla, zużycia pyłu kamiennego oraz wartość 
wskaźnika zużycia pyłu kamiennego w latach 2009–2018 przedstawiono w tabeli 4.3  
i na rysunku 4.2. 

Tabela 4.3. Wskaźnik zużycia pyłu kamiennego w latach 2009–2018 

Rok 
Wydobycie 

tys. t 
Ilość zużytego pyłu kamiennego

t 
Wskaźnik zużycia pyłu kamiennego  

t/1000 t wydobycia 
2009 77 436 74 819 0,966 
2010 76 145 82 984 1,090 
2011 75 515 84 142 1,114 
2012 79 200 88 145 1,113 
2013 76 466 81 795 1,070 
2014 72 500 77 064 1,060 
2015 72 200 69 355 0,961 
2016 70 580 62 853 0,891 
2017 65 800 54 984 0,836 
2018 63 384 52 798 0,833 

W roku 2018, w stosunku do poprzedniego roku, odnotowano spadek zarówno 
wielkości wydobycia węgla kamiennego o 2416 tys. ton (o 3,7%), jak i ilości zużytego 
pyłu kamiennego o 2186 ton (o 4,0%). 

W latach 2009–2018 w kształtowaniu się wartości wskaźnika zużycia pyłu kamien-
nego na 1000 ton wydobytego węgla są widoczne dwa okresy: 
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• z tendencją wzrostową, przypadający na lata 2009–2011, wzrost o 0,148 (wzrost  
o 15,3%) do 1,114 w roku 2011 (największa wartość współczynnika w ostatnich 
10 latach), 

• z tendencją spadkową, przypadający na lata 2012–2018, spadek o 0,281 (spadek  
o 25,2 %) do 0,833 w roku 2018. 
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Rys. 4.2. Wskaźnik zużycia pyłu kamiennego na 1000 t wydobytego węgla w latach 2009–2018 

W ostatnich 10 latach wartość wskaźnika zużycia pyłu kamiennego spadła  
z 0,966 do 0,833, co stanowi spadek o 0,133 (o 13,8%). Szacuje się, że wartość tego 
wskaźnika w kolejnych latach będzie się utrzymywała na zbliżonym poziomie. 

4.2.3.  Strefy zabezpieczające 

Strefy zabezpieczające to odcinki wyrobisk bezpieczne pod względem powstawa-
nia i przenoszenia wybuchu pyłu węglowego. Są one utrzymywane na długości co 
najmniej 200 m we wszystkich kierunkach od miejsc możliwego zapoczątkowania 
wybuchu pyłu węglowego, ale także od miejsc zabudowy rozdzielni, stacji transfor-
matorowych, prostowników i styczników (na długości co najmniej 25 m we wszyst-
kich kierunkach od miejsc zabudowy tych urządzeń). Strefy wykonuje się (w zależ-
ności od panujących warunków wilgotnościowych) przez opylanie pyłem kamiennym 
całego obwodu wyrobiska do zawartości co najmniej 80% części niepalnych stałych  
w polach metanowych oraz co najmniej 70% części niepalnych stałych w polach nie-
metanowych lub przez zmywanie wodą, lub przez zmywanie wodą i opylanie pyłem 
kamiennym lub przez zmywanie wodą i rozsypywanie środków higroskopijnych.  
W pokładach węgla zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego, poza stre-
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fami 200 m, zgodnie z przepisami górniczymi, opylanie wyrobisk pyłem kamiennym 
powinno być wykonywane do zawartości co najmniej 50% części niepalnych stałych 
lub powinno stosować się zmywanie wodą do jej zawartości w zalegającym pyle ko-
palnianym wynoszącej co najmniej 60% wartości wymaganej w strefie zabezpieczają-
cej. Odcinki tych wyrobisk (choć nienazywane strefami zabezpieczającymi) wliczono 
do łącznej długości stref zabezpieczających. 

Dane dotyczące łącznej długości stref zabezpieczających wraz z udziałem stref 
zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie wodą w łącznej długości stref 
zabezpieczających w latach 2009–2018 przedstawiono w tabeli 4.4 i na rysunku 4.3. 

Tabela 4.4. Długość stref zabezpieczających w latach 2009–2018 

Rok Długość stref zabezpieczających, km Udział stref zmywanych wodą 
% opylanych pyłem kamiennym zmywanych wodą 

2009 1587,5 349,9 18,1 
2010 1559,5 370,2 19,2 
2011 1554,1 352,5 18,5 
2012 1671,2 438,1 20,8 
2013 1691,9 370,0 17,9 
2014 1679,1 330,4 16,4 
2015 1606,6 336,2 17,3 
2016 1640,2 327,2 16,6 
2017 1663,1 338,8 16,9 
2018 1557,3 344,4 18,1 
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Rys. 4.3. Długość stref zabezpieczających w latach 2009–2018 

Łączna długość stref zabezpieczających, wykonywanych przez opylanie pyłem 
kamiennym w roku 2009 wynosiła 1587,5 km, a w kolejnych dwóch latach odnotowa-
no jej spadek, do 1554,1 km w roku 2011. W następnych dwóch latach odnotowywano 
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sukcesywny wzrost łącznej długości stref zabezpieczających, wykonywanych przez 
opylanie pyłem kamiennym, do 1691,9 km w roku 2013 (największa wartość w ostat-
nich 10 latach). W latach 2009–2013 łączna długość stref zabezpieczających, wyko-
nywanych przez opylanie pyłem kamiennym wzrosła o 104,4 km (o 6,6%). W latach 
2014–2015 odnotowano spadek łącznej długości tego rodzaju stref zabezpieczających 
odpowiednio do 1679,1 km i do 1606,6 km. W latach 2016 i 2017 stwierdzono wzrost 
łącznej długości tych stref do wartości odpowiednio 1640,2 km oraz 1663,1 km, co sta-
nowi wzrost o 56,5 km (o 3,5%) w stosunku do roku 2015. W roku 2018 odnotowano 
spadek łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez opylanie pyłem 
kamiennym do 1557,3 km, co stanowi spadek w stosunku do roku 2017 o 105,8 km 
(spadek o 6,4%). Na przestrzeni ostatnich 10 lat łączna długość stref zabezpieczających 
wykonywanych przez opylanie pyłem kamiennym spadła z 1587,5 km do 1557,3 km, 
co stanowi spadek o 30,2 km (o 1,9%). 

W ostatnich 10 latach największą łączną długość stref zabezpieczających wyko-
nywanych przez zmywanie wodą, wynoszącą 438,1 km, odnotowano w roku 2012.  
W latach 2013–2014 odnotowano spadek łącznej długości tego rodzaju stref zabezpie-
czających do 330,4 km, co stanowi spadek o 107,7 km (o 24,6%) w stosunku do roku 
2012. W roku 2015 odnotowano niewielki wzrost, a w roku 2016 ponownie spadek 
łącznej długości tego rodzaju stref zabezpieczających do 327,2 km, co stanowi spadek  
o 9,0 km (o 2,7%) w stosunku do roku 2015. W latach 2017 i 2018 odnotowano  
wzrost łącznej długości tego rodzaju stref zabezpieczających do odpowiednio 338,8 km 
i 344,4 km, co stanowi wzrost odpowiednio o 11,6 km (o 3,5%) i 17,2 km (o 5,3%)  
w stosunku do roku 2016. W latach 2009–2018 łączna długość stref zabezpieczają-
cych wykonywanych przez zmywanie wodą spadła o 5,5 km, tj. o 1,6%. 

Udział długości stref zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie wodą  
w łącznej długości stref zabezpieczających w roku 2018 wynosił 18,1%; w stosunku 
do poprzedniego roku zwiększył się o 1,2%. 

Łączną długość poszczególnych rodzajów stref zabezpieczających w roku 2018  
i łączną długość stref zabezpieczających wykonywanych przez opylanie pyłem  
kamiennym i zmywanie wodą w poszczególnych zakładach górniczych w latach 2017 
i 2018 podano w tabeli 4.5. 

Pod względem łącznej długości stref zabezpieczających i stref zabezpieczających 
wykonywanych przez opylanie pyłem kamiennym wyróżniają się kopalnie: „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” (213,0 km i 174,3 km), „Ruda” Ruch „Bielszowice” (129,4 km) 
i „Pniówek” (128,5 km i 122,9 km). 

Największe łączne długości stref zabezpieczających wykonanych przez opylanie 
pyłem kamiennym do zawartości: 
• co najmniej 80% części niepalnych stałych (pola metanowe) – jest utrzymywa-

nych w kopalniach: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (167,5 km), „Ruda” Ruch 
„Bielszowice” (116,0 km) i „Pniówek” (115,0 km), 

• co najmniej 70% części niepalnych stałych (pola niemetanowe) – jest utrzymywa-
nych w kopalniach: „Piast Ziemowit” Ruch „Piast” (34,0 km), ZG „Bobrek- 
-Piekary” (26,7 km) oraz „Knurów-Szczygłowice” (22,8 km), 
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Tabela 4.5. Długość stref zabezpieczających w latach 2017 i 2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 

Długość stref zabezpieczających, km 

opylanych pyłem 
kamiennym 

zmywanych 
wodą ogółem 2017 ogółem 2018 różnica 

80% 70% 50% strefa
poza 
strefą opylane zmywane opylane zmywane opylane zmywane 

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 
1 ROW Ruch Jankowice 59,2 – – 3,8 – 62,1 4,2 59,2 3,8 –2,9 –0,4 
2 ROW Ruch Chwałowice 24,2 1,3 – 7,3 – 24,2 7,3 25,5 7,3 1,3 0,0 
3 ROW Ruch Marcel 59,3 – – 0,8 – 65,7 0,8 59,3 0,8 –6,4 0,0 
4 ROW Ruch Rydułtowy 56,4 1,2 16,3 1,7 3,5 80,1 5,4 73,9 5,2 –6,2 –0,2 
5 Ruda Ruch Bielszowice 116,0 11,4 2,0 – – 119,6 – 129,4 – 9,8 - 
6 Ruda Ruch Halemba 94,3 11,8 3,5 1,6 1,0 117,6 2,6 109,6 2,6 –8,0 0,0 
7 Ruda Ruch Pokój 45,8 3,6 – 0,2 – 47,6 1,7 49,4 0,2 1,8 –1,5 
8 Piast Ziemowit Ruch Piast – 34,0 – 25,0 – 27,0 25,0 34,0 25,0 7,0 0,0 
9 Piast Ziemowit Ruch Ziemowit – 4,2 – 73,0 – 4,0 71,0 4,2 73,0 0,2 2,0 
10 Bolesław Śmiały 0,7 4,7 – 4,8 – 1,5 4,6 5,4 4,8 3,9 0,2 
11 Sośnica 29,8 9,3 22,8 – – 64,6 0,4 61,9 – –2,7 –0,4 
12 Mysłowice-Wesoła 85,0 1,0 – 44,0 – 84,0 42,0 86,0 44,0 2,0 2,0 
13 Murcki-Staszic 75,0 – – 7,0 – 54,0 4,0 75,0 7,0 21,0 3,0 
14 Wujek 12,0 14,0 3,5 1,0 – 56,0 4,0 29,5 1,0 –26,5 –3,0 

Razem 657,7 96,5 48,1 170,2 4,5 808,0 173,0 802,3 174,7 –5,7 1,7 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
15 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 167,5 – 6,8 38,7 – 170,6 37,0 174,3 38,7 3,7 1,7 
16 Pniówek 115,0 – 7,9 3,1 2,5 125,9 9,0 122,9 5,6 –3,0 –3,4 
17 Budryk 48,7 1,6 – 32,0 – 52,9 23,7 50,3 32,0 –2,6 8,3 
18 Knurów-Szczygłowice 79,6 22,8 15,2 4,0 – 152,7 2,3 117,6 4,0 –35,1 1,7 

Razem 410,8 24,4 29,9 77,8 2,5 502,1 72,0 465,1 80,3 –37,0 8,3 
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 
19 Bobrek-Piekary 8,8 26,7 – 5,3 – 43,6 1,8 35,5 5,3 –8,1 3,5 

TAURON Wydobycie SA 
20 Janina – 4,0 – 15,0 – 2,4 16,0 4,0 15,0 1,6 –1,0 
21 Sobieski – 7,0 – 37,0 – 7,0 38,0 7,0 37,0 0,0 –1,0 
22 Brzeszcze 48,2 – 36,6 3,0 – 83,5 3,0 84,8 3,0 1,3 0,0 

Razem 48,2 11,0 36,6 55,0 – 92,9 57,0 95,8 55,0 2,9 –2,0 
Pozostałe 
23 EKO-PLUS 3,0 1,0 – 1,0 – 4,0 1,0 4,0 1,0 0,0 0,0 
24 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 58,1 3,2 – 5,9 – 44,4 3,7 61,3 5,9 16,9 2,2 
25 PG Silesia 25,0 – – 18,0 – 28,0 14,0 25,0 18,0 –3,0 4,0 
26 Siltech Sp. z o.o. – 1,4 – – – 1,6 0,3 1,4 – –0,2 –0,3 

Razem 86,1 5,6 – 24,9 – 78,0 19,0 91,7 24,9 13,8 5,9 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA 
27 Krupiński 13,8 – 1,0 0,7 – 51,4 4,0 14,8 0,7 –36,6 –3,3 
28 Pokój I – 0,1 – – – 0,5 – 0,1 – –0,4 - 
29 Centrum 2,0 0,6 – 3,2 – 4,3 5,0 2,6 3,2 –1,7 –1,8 
30 Boże Dary – 0,3 – – – 0,9 – 0,3 – –0,6 - 
31 Brzeszcze-Wschód 0,3 – 9,5 – – 9,7 – 9,8 – 0,1 - 
32 Jas-Mos 18,0 – – 0,3 – 25,5 4,0 18,0 0,3 –7,5 –3,7 
33 Makoszowy – 7,5 – – – 8,2 – 7,5 – –0,7 - 
34 Wieczorek 7,0 – – – – 38,0 3,0 7,0 – –31,0 –3,0 
35 Śląsk 1,2 1,3 4,3 – – b.d. b.d. 6,8 – 6,8 - 

Razem 42,3 9,8 14,8 4,2 0,0 138,5 16,0 66,9 4,2 –71,6 –11,8 
SUMA 1253,9 174,0 129,4 337,4 7,0 1663,1 338,8 1557,3 344,4 –105,8 5,6 
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• co najmniej 50% części niepalnych stałych (odcinki wyrobisk opylane pyłem  
kamiennym w pokładach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego)  
jest utrzymywanych w kopalniach: ZG „Brzeszcze” (36,6 km), „Sośnica” (22,8 
km) oraz ROW Ruch „Rydułtowy” (16,3 km). 

Pod względem łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez 
zmywanie wodą wyróżniają się kopalnie: „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” (73,0 
km), „Mysłowice-Wesoła” (44,0 km), „Borynia-Zofiówka–Jastrzębie” (38,7 km) oraz 
ZG „Sobieski” (37,0 km). 

Profilaktykę pyłową polegającą na okresowym zmywaniu wodą wyrobisk górni-
czych w pokładach zaliczonych do IV kategorii zagrożenia metanowego, prowadzi się 
wyłącznie w kopalniach: ROW Ruch „Rydułtowy”, „Pniówek” i „Ruda” Ruch „Halem-
ba”, a łączna długość takich wyrobisk w tych kopalniach wynosiła od 1,0 do 3,5 km. 

W roku 2018 odnotowano największy wzrost: 
• łącznej długości stref zabezpieczających, wynoszący w następujących kopalniach: 

„Murcki-Staszic” o 24,0 km (o 41,4%), Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA  
o 19,1 km (o 39,7%) oraz „Ruda” Ruch „Bielszowice” o 9,8 km (o 8,2%), 

• łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez opylanie pyłem 
kamiennym, wynoszący w następujących kopalniach: „Murcki-Staszic” o 21,0 km 
(o 38,9%), Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA o 16,9 km (o 38,1%) oraz „Ruda” 
Ruch „Bielszowice” o 9,8 km (o 8,2%), 

• łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie wodą, 
wynoszący w następujących kopalniach: „Budryk” o 8,3 km (o 35,0%), PG „Sile-
sia” o 4,0 km (o 28,6%) oraz ZG „Bobrek-Piekary” o 3,5 km (prawie dwukrotnie). 

W roku 2018 odnotowano największy spadek: 
• łącznej długości stref zabezpieczających, wynoszący w następujących kopalniach: 

„Krupiński” o 39,9 km (o 72,0% – proces wygaszania kopalni), „Wieczorek”  
o 34,0 km (o 82,9% – proces wygaszania kopalni) oraz „Knurów-Szczygłowice”  
o 33,4 km (o 21,5%), 

• łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez opylanie pyłem 
kamiennym, wynoszący w następujących kopalniach: „Krupiński” o 36,6 km  
(o 71,2% – proces wygaszania kopalni), „Knurów-Szczygłowice” o 35,1 km  
(o 23,0%) oraz „Wieczorek” o 31,0 km (o 81,6% – proces wygaszania kopalni), 

• łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie wodą, 
wynoszący w następujących kopalniach: „Jas-Mos” o 3,7 km (o 92,5% – proces 
wygaszania kopalni), „Pniówek” o 3,4 km (o 37,8%) oraz „Krupiński” o 3,3 km  
(o 82,5% – proces wygaszania kopalni). 

4.2.4.  Zapory przeciwwybuchowe 

Ostatnią linię obrony przeciwko wybuchom pyłu węglowego stanowią zapory 
przeciwwybuchowe. Służą one do ograniczania zasięgu wybuchu, czyli hamowania  
wybuchu już rozwiniętego. Zasada działania zapory przeciwwybuchowej polega na 
rozproszeniu w przekroju wyrobiska czynnika gaszącego, zmagazynowanego na zapo-
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rze na skutek działania ciśnienia wybuchu. Jeżeli wytworzony obłok czynnika gaszą-
cego charakteryzuje się dostatecznym stężeniem i zajmuje w wyrobisku dostatecznie 
długi odcinek, to płomień, który dochodzi do tego miejsca, natrafia na środowisko 
niepalne i zostaje wygaszony. Obecnie w polskim górnictwie węgla kamiennego są 
stosowane dwa typy zapór przeciwwybuchowych, różniące się rodzajem umieszcza-
nego na nich środka gaszącego – zapory pyłowe i zapory wodne. Od kilku lat są sto-
sowane także zapory wodne typu zamkniętego, tzw. torby wodne. Pod względem 
lokalizacji zapory przeciwwybuchowe dzielą się na zapory pomocnicze (zabezpiecza-
jące bezpośrednio miejsca możliwego powstania wybuchu pyłu węglowego) i zapory 
główne (budowane na wlotach i wylotach rejonów wentylacyjnych). 

W tabeli 4.6 i na rysunku 4.4 przedstawiono liczbę zapór przeciwwybuchowych 
pyłowych i wodnych wraz z udziałem zapór wodnych w łącznej liczbie zapór w pol-
skich kopalniach węgla kamiennego w latach 2009–2018. 

Tabela 4.6. Liczba zapór przeciwwybuchowych w latach 2009–2018 

Rok 
Liczba zapór przeciwwybuchowych Udział zapór wodnych 

% zapory pyłowe zapory wodne
2009 2286 589 20,5
2010 2382 521 17,9
2011 2480 564 18,5
2012 2519 500 16,5
2013 2509 520 17,2
2014 2489 544 17,9
2015 2320 446 16,1
2016 2138 450 17,4
2017 1947 439 18,4
2018 1901 456 19,3
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W latach 2009–2011 odnotowano tendencję wzrostową w łącznej liczbie zapór 
przeciwwybuchowych utrzymywanych w kopalniach. W roku 2011 łączna liczba zapór 
przeciwwybuchowych utrzymywanych w kopalniach wynosiła 3044 (największa war-
tość w ostatnich 10 latach); w stosunku do roku 2009 wzrosła ona o 169 zapór  
(o 5,9%). W latach 2012–2014 łączna liczba zapór przeciwwybuchowych kształtowała 
się powyżej 3000 i wynosiła odpowiednio: 3019, 3029 oraz 3033. W ostatnich 4 la-
tach nastąpił dość gwałtowny spadek łącznej liczby zapór przeciwwybuchowych 
utrzymywanych w kopalniach, odpowiednio do 2766, 2588, 2386 i do 2357 zapór  
w roku 2018, co daje spadek o 29 zapór w stosunku do roku 2017 (o 1,2%), spadek  
o 231 zapór w stosunku do roku 2016 (o 8,9%), spadek o 380 zapór w stosunku do 
roku 2015 (o 13,7%) i spadek o 676 zapór w stosunku do roku 2014 (o 22,3%).  
W ostatnich 10 latach odnotowano spadek łącznej liczby zapór przeciwwybuchowych 
utrzymywanych w kopalniach o 518 zapór (o 18,0%). 

W latach 2009–2018 w kształtowaniu się liczby zapór przeciwwybuchowych pyło-
wych utrzymywanych w kopalniach można wyróżnić dwa okresy: 
• z tendencją wzrostową, przypadający na lata 2009–2012, wzrost o 233 zapory 

(wzrost o 10,2%) do 2519 zapór w roku 2012 (największa liczba tego rodzaju  
zapór utrzymywana w kopalniach w ostatnich 10 latach), 

• z tendencją spadkową, przypadający na lata 2013–2018, spadek o 618 zapór (spa-
dek o 24,5%) do 1901 zapór w roku 2018 (najmniejsza liczba tego rodzaju zapór 
utrzymywana w kopalniach w ostatnich 10 latach). 

W rozpatrywanym okresie (2009–2018) liczba zapór przeciwwybuchowych py-
łowych utrzymywana w kopalniach spadła o 385 zapór, co stanowi spadek o 16,8%.  

W roku 2009 liczba zapór przeciwwybuchowych wodnych utrzymywana w ko-
palniach wynosiła 589 zapór i była największa w ostatnich 10 latach. W roku 2010 
odnotowano spadek, w roku 2011 wzrost, a w roku 2012 ponownie spadek liczby 
zapór przeciwwybuchowych wodnych do 500 zapór. W latach 2013–2014 ponownie 
odnotowano ich wzrost do 544 zapór w roku 2014. W roku 2015 odnotowano gwał-
towny spadek liczby tego typu zapór utrzymywanych w kopalniach do 446 zapór,  
w roku 2016 niewielki wzrost do 450 zapór, a w roku 2017 ponowny spadek do 439 
zapór. W roku 2018 liczba zapór przeciwwybuchowych wodnych wynosiła 456, co 
stanowi wzrost o 17 zapór (o 3,9%) w stosunku do roku 2017 i spadek o 133 zapory  
(o 22,6%) w odniesieniu do roku 2008. 

Udział zapór przeciwwybuchowych wodnych w ogólnej liczbie zapór przeciw-
wybuchowych utrzymywanych w kopalniach w roku 2009 wynosił 20,5% (największa 
wartość w ostatnich 10 latach). W roku 2010 stwierdzono spadek tego udziału, w roku 
2011 odnotowano wzrost, a w roku 2012 ponowny spadek do 16,5%. W latach 2013–
2014 nastąpił wzrost udziału zapór przeciwwybuchowych wodnych w ogólnej liczbie 
zapór przeciwwybuchowych, a w roku 2015 ponowny spadek do 16,1% (najmniejsza 
wartość w ostatnich 10 latach). W latach 2016–2018 udział zapór przeciwwybucho-
wych wodnych w ogólnej liczbie zapór utrzymywanych w kopalniach wzrósł odpo-
wiednio do 17,4% i 18,4%, a następnie do 19,3%, co stanowi wzrost o 3,2%  
w stosunku do roku 2015, ale jednocześnie spadek o 1,2% w odniesieniu do roku 
2009. 
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Liczba utrzymywanych zapór przeciwwybuchowych wodnych typu zamkniętego 
(„torby wodne”) w latach 2009–2011 kształtowała się na poziomie 124 zapór. W la-
tach 2012–2014 odnotowano wzrost liczby tego rodzaju zapór do 131 w roku 2012, do 
143 w roku 2013 i do 148 w roku 2014 (największa wartość w ostatnich 10 latach), co 
stanowi wzrost o 24 zapory (o 19,4%) w stosunku do roku 2011. W latach 2015 i 2016 
stwierdzono spadek liczby tego typu zapór, do 142 zapór w roku 2015 i do 112 zapór 
w roku 2016 (najmniejsza wartość w ostatnich 10 latach). W latach 2017–2018 odno-
towano wzrost liczby tego typu zapór utrzymywanych w kopalniach odpowiednio do 
120 zapór i do 138 zapór, tj. wzrost o 26 zapór (o 23,2%) w stosunku do roku 2016  
i wzrost o 14 zapór (o 11,3%) w stosunku do roku 2009. Udział tego typu zapór  
w ogólnej liczbie zapór przeciwwybuchowych wodnych w roku 2009 wynosił 21,1% 
(najmniejszy udział w ostatnich 10 latach),. W roku 2010 odnotowano wzrost,  
a w roku 2011 spadek tego udziału do 22,0%. W latach 2012–2015 udział tego typu 
zapór sukcesywnie wzrastał: w roku 2012 do 26,2%, w roku 2013 do 27,5%, w roku 
2014 do 27,2%, natomiast w roku 2015 do 31,8% (największy udział w ostatnich  
10 latach). W roku 2016 odnotowano spadek udziału tego zapór w ogólnej liczbie 
zapór przeciwwybuchowych wodnych do 24,9%. W latach 2017–2018 stwierdzono 
wzrost tego udziału do wartości odpowiednio 27,3% i 30,3%, co stanowi wzrost  
o 9,2% w stosunku do 2009 roku, ale jednocześnie spadek o 1,5% w stosunku do roku 
2015. 

Liczbę zapór przeciwwybuchowych stosowanych jako zapory główne i pomocni-
cze w zależności od rodzaju środka gaszącego w roku 2018 i sumaryczną liczbę zapór  
w roku 2017 w poszczególnych zakładach górniczych przedstawiono w tabeli 4.7. 

Niezmiennie od lat istnieje grupa kopalń, w których nie stosuje się zapór przeciw-
wybuchowych; są to kopalnie: „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast”, „Piast-Ziemowit” 
Ruch „Ziemowit”, „Bolesław Śmiały”, ZG „Sobieski” oraz ZG „Janina”. Fakt ten jest 
związany z naturalnym zawilgoceniem wyrobisk górniczych, co w konsekwencji jest 
podstawą do zaliczenia eksploatowanych pokładów węgla i wyrobisk górniczych do 
klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. W roku 2016 do tej grupy dołączy-
ły kopalnie „Boże Dary”, „Brzeszcze-Wschód” i „Jas-Mos”, należące do Spółki  
Restrukturyzacji Kopalń SA. 

Kopalnie, w których w roku 2018 była utrzymywana największa liczba zapór 
przeciwwybuchowych, to: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – 290 zapór, „Knurów-
-Szczygłowice” – 242 zapór i „Murcki-Staszic” – 212 zapór. 

Największy wzrost liczby utrzymywanych zapór przeciwwybuchowych w roku 
2018 w stosunku do roku 2017 odnotowano w kopalniach „Murcki-Staszic” (+52 za-
pory, wzrost o 31,1%), „Ruda” Ruch „Bielszowice” (+50 zapór, wzrost o 46,3%) oraz 
„Knurów-Szczygłowice” (+43 zapory, wzrost o 21,6%). 

Największy spadek liczby utrzymywanych zapór przeciwwybuchowych w roku 
2018 w stosunku do roku 2017 odnotowano w kopalniach: „Wieczorek” (–66 zapór, 
spadek o 65,3% – proces wygaszania kopalni), „Wujek” (–63 zapory, spadek o 54,8%) 
oraz ROW Ruch „Rydułtowy” (–24 zapory, spadek o 22,0%). 

Kopalnie, w których w roku 2018 była utrzymywana największa liczba głównych 
zapór przeciwwybuchowych, to: 
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Tabela 4.7. Liczba zapór przeciwwybuchowych – stan na dzień 31.12.2018 r. 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 

Liczba zapór przeciwwybuchowych

całkowita 
w tym 

głównych pomocniczych 

2017 2018 pyłowych wodnych 
w tym

pyłowych wodnych 
w tym 

TW TW 
Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 

1 ROW Ruch Jankowice 84 72 21 15 1 30 6 2 
2 ROW Ruch Chwałowice 150 150 23 29 8 75 23 7 
3 ROW Ruch Marcel 100 94 21 4 4 69 – – 
4 ROW Ruch Rydułtowy 109 85 23 – – 60 2 – 
5 Ruda Ruch Bielszowice 108 158 33 – – 119 6 – 
6 Ruda Ruch Halemba 91 79 15 1 – 59 4 – 
7 Ruda Ruch Pokój 92 85 9 – – 75 1 – 
8 Piast Ziemowit Ruch Piast – – – – – – – – 
9 Piast Ziemowit Ruch Ziemowit – – – – – – – – 
10 Bolesław Śmiały – – – – – – – – 
11 Sośnica 71 73 25 – – 48 – – 
12 Mysłowice-Wesoła 146 137 13 – – 115 9 3 
13 Murcki-Staszic 160 212 25 2 – 166 19 – 
14 Wujek 115 52 4 – – 44 4 – 

Razem 1226 1197 212 51 13 860 74 12 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 

15 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 269 290 60 11 11 139 80 80 
16 Pniówek 116 108 29 1 1 70 8 8 
17 Budryk 77 87 14 9 – 30 34 – 
18 Knurów-Szczygłowice 199 242 57 7 3 152 26 8 

Razem 661 727 160 28 15 391 148 96 
Węglokoks Kraj Sp z oo 

19. Bobrek-Piekary 100 93 51 5 – 19 18 – 
TAURON Wydobycie SA 

20 Janina – – – – – – – – 
21 Sobieski – – – – – – – – 
22 Brzeszcze 65 63 29 1 – 33 – – 

Razem 65 63 29 1 – 33 – – 
Pozostałe 

23 EKO-PLUS 17 14 7 4 – 3 – – 
24 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 95 123 12 12 – 23 76 – 
25 PG Silesia 56 50 5 4 – 24 17 2 
26 Siltech Sp. z o.o. 12 12 6 3 – 3 – – 

Razem 180 199 30 23 – 53 93 2 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA 

27 Krupiński 25 11 11 – – – – – 
28 Pokój I 4 0 – – – – – – 
29 Centrum 9 14 – 12 – 2 – – 
30 Boże Dary – – – – – – – – 
31 Brzeszcze-Wschód – – – – – – – – 
32 Jas-Mos – – – – – – – – 
33 Makoszowy 15 9 9 – – – – – 
34 Wieczorek 101 35 13 1 – 19 2 – 
35 Śląsk b.d. 9 9 – – – – – 

Razem 154 78 42 13 – 21 2 – 
SUMA 2386 2357 524 121 28 1377 335 110 
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• ogółem: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (71 zapór), „Knurów-Szczygłowice” (64 
zapory) oraz ZG „Bobrek-Piekary” (56 zapór), 

• pyłowych: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (60 zapór), „Knurów-Szczygłowice” 
(57 zapór) oraz ZG „Bobrek-Piekary” (51 zapór), 

• wodnych: ROW Ruch „Chwałowice” (29 zapór), ROW Ruch „Jankowice” (15 
zapór) oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA i ZG „Centrum” (12 zapór), 

• wodnych typu zamkniętego („torby wodne”): „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (11 
zapór), ROW Ruch „Chwałowice” (8 zapór) oraz ROW Ruch „Marcel” (4 zapo-
ry). 

Kopalnie, w których w roku 2018 była utrzymywana największa liczba pomocni-
czych zapór przeciwwybuchowych, to: 
• ogółem: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (219 zapór), „Murcki-Staszic” (185 za-

pór) oraz „Knurów-Szczygłowice” (178 zapór), 
• pyłowych: „Murcki-Staszic” (166 zapór), „Knurów-Szczygłowice” (152 zapory) 

oraz „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (139 zapór), 
• wodnych: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (80 zapór – wszystkie typu zamknięte-

go), Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (76 zapór) oraz „Budryk” (34 zapory), 
• wodnych typu zamkniętego („torby wodne”): „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”  

(80 zapór), „Knurów-Szczygłowice” (8 zapór) oraz „Pniówek” (8 zapór). 

4.3. Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia 

Na koniec roku 2018 liczba czynnych ścian wydobywczych i przodków chodni-
kowych wynosiła odpowiednio 85 i 195, czyli w stosunku do roku 2017 uległa zmniej-
szeniu o 9 ścian i o 13 przodków. W konsekwencji liczba górników pracujących  
w przodkach, narażonych na działanie pyłów szkodliwych dla zdrowia powstających 
podczas urabiania, ładowania i transportu urobku, również uległa zmniejszeniu. Sza-
cuje się, że w roku 2018 w ścianach, na działanie pyłów szkodliwych dla zdrowia, było 
narażonych około 3800 górników, natomiast podczas drążenia chodników około 980 
górników. W dalszym ciągu wyniki pomiarów zapylenia powietrza kopalnianego, pro-
wadzone przez służby pyłowe kopalń, dowodzą, że stan tego zagrożenia utrzymuje się 
na dość wysokim poziomie, a najbardziej narażeni na to zagrożenie są górnicy zatrud-
nieni bezpośrednio przy urabianiu calizny węglowej, czyli kombajniści i ich pomocni-
cy, przodowi, górnicy zatrudnieni we wnękach ścianowych oraz operatorzy sekcji. 

Do pomiarów stężenia zapylenia powietrza na stanowiskach pracy w kopalniach 
było wykorzystywanych 196 pyłomierzy typu CIP-10, 13 pyłomierzy typu „Barbara 
3A” oraz 24 aspiratory typu AP-2000EX. 

W tabeli 4.8 i na rysunku 4.5 przedstawiono kształtowanie się liczby przypadków 
pylicy płuc stwierdzonych w górnictwie ogółem i w górnictwie węgla w latach 2009–
2018. 
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Tablica 4.8. Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w górnictwie w latach 2009–2018 

Rok 
Stwierdzona liczba przypadków pylicy płuc Udział w górnictwie węglowym 

% górnictwo ogółem w tym górnictwo węgla
2009 409 390 95,4
2010 548 528 96,4
2011 501 476 95,0
2012 386 359 93,0
2013 408 356 87,0
2014 425 394 92,7
2015 277 234 84,5
2016 439 393 89,5
2017 251 203 80,9
2018 215 173 80,5
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Rys. 4.5. Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w górnictwie węgla w latach 2009–2018 

Podstawowym wskaźnikiem wielkości zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdro-
wia jest liczba stwierdzonych pylic płuc (wydanych nowych decyzji o chorobie zawo-
dowej) w danym roku. W ostatnich 10 latach największą liczbę stwierdzonych 
przypadków pylicy płuc odnotowano w roku 2010 (548 przypadków ogółem, w tym 
528 przypadków w górnictwie węgla). W latach 2011–2012 utrzymywała się tendencja 
zniżkowa. W roku 2011, w stosunku do roku 2010, odnotowano spadek liczby stwier-
dzonych przypadków pylicy płuc – o 47 przypadków w górnictwie ogółem do 501 
przypadków i o 52 przypadki w górnictwie węgla do 476 przypadków. W roku 2012, 
w stosunku do roku 2011, odnotowano spadek liczby stwierdzonych przypadków pyli-
cy płuc – o 115 przypadków w górnictwie ogółem do 386 przypadków i o 117 przy-
padków w górnictwie węgla do 359 przypadków. W latach 2013–2014 odnotowano 
wzrost liczby stwierdzonych przypadków pylicy płuc w górnictwie ogółem do 408 
przypadków w roku 2013 i do 425 przypadków w roku 2014 (wzrost odpowiednio o 22 
i 17 w stosunku do poprzedniego roku), natomiast liczba stwierdzonych przypadków 
pylicy płuc w górnictwie węgla wyniosła 356 w roku 2013 (spadek o 3) i 394 w roku 
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2014 (wzrost o 38 przypadków w stosunku do roku 2013). W roku 2015 odnotowano 
znaczny spadek liczby stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc – o 148 przypadków 
w górnictwie ogółem do 277 przypadków i o 160 przypadków w górnictwie węgla do 
234 przypadków w stosunku do roku 2014. W roku 2016 odnotowano znaczny wzrost 
liczby stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc – o 162 przypadki w górnictwie ogó-
łem do 439 przypadków i o 159 przypadków w górnictwie węgla do 393 przypadków 
w stosunku do roku 2015. 

W roku 2017 w stosunku do roku 2016, stwierdzono znaczny spadek liczby 
stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc – o 188 przypadków w górnictwie ogółem 
do 251 przypadków i o 190 przypadków w górnictwie węgla do 203 przypadków, 
natomiast liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w roku 2018 kształtowała się 
na najniższym poziomie w okresie ostatnich 10 lat i wyniosła 215 przypadków ogó-
łem, w tym 173 przypadki w górnictwie węgla, co stanowi spadek o 36 przypadków  
w górnictwie ogółem i o 30 przypadków w górnictwie węgla. 

Udział przypadków pylicy stwierdzonych w górnictwie węglowym w stosunku do 
całego górnictwa w latach 2009–2012 zawsze przekraczał 90%, w roku 2013 wyniósł 
87,0%, w roku 2014 wzrósł do 92,7%, natomiast w roku 2015 zmalał do 84,5%. W roku 
2016 udział przypadków pylicy stwierdzonych w górnictwie węglowym w stosunku 
do całego górnictwa wzrósł do 89,5%, natomiast w 2017 odnotowano jego spadek do 
80,9%, a w roku 2018 do najniższej od 10 lat wartości 80,5%. 

W tabeli 4.9 przedstawiono kształtowanie się liczby stwierdzonych przypadków 
pylicy płuc w czynnych kopalniach węgla kamiennego w latach 2016–2018, a na ry-
sunku 4.6 dane liczbowe za rok 2018 dotyczące przypadków pylicy płuc w czynnych 
kopalniach węgla kamiennego. 

W roku 2016 odnotowano 259 przypadków pylicy płuc u pracowników czynnych 
kopalń węgla kamiennego (w tym 246 u pracowników emerytowanych). W latach 
2017 i 2018 liczby te wynosiły odpowiednio 145 (w tym 132 u pracowników emery-
towanych) i 149 (w tym 145 u pracowników emerytowanych). 

W ostatnich 3 latach pylicę płuc stwierdzono u 552 pracowników czynnych ko-
palń węgla kamiennego (w tym 522 przypadków wśród pracowników emerytowa-
nych). 

Liczba stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc u górników ze zlikwidowanych 
już kopalń w latach 2016, 2017 i 2018 wynosiła odpowiednio 134, 58 i 24 przypadki. 

Wśród czynnych zakładów górniczych czołowe miejsca pod względem liczby 
stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc pośród zawodowo czynnych i emerytowa-
nych pracowników, niezmiennie od lat zajmują „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, gdzie 
odnotowano 139 przypadków w ostatnich trzech latach, w tym 117 u pracowników 
emerytowanych (69 przypadków w 2016 r., 39 przypadków w 2017 r. i 31 przypad-
ków w 2018 r.), „Piast Ziemowit” Ruch „Piast”, gdzie stwierdzono 52 przypadki  
w ostatnich 3 latach, wszystkie u pracowników emerytowanych (27 przypadków  
w 2016 r., 14 przypadków w 2017 r. i 11 przypadków w 2018 r.) oraz „Piast Ziemowit” 
Ruch „Ziemowit”, gdzie stwierdzono 46 przypadków w ostatnich 3 latach, wszystkie  
u pracowników emerytowanych (29 przypadków w 2016 r. 8 przypadków w 2017 r. i 9 
przypadków w 2018 r.). 
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Tabela 4.9. Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc w czynnych kopalniach węgla 
kamiennego w latach 2016–2018 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 

Liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc  

2016 2017 2018 
różnica

2017/2018 
suma

2016–2018 

ogółem w tym 
emeryci 

ogółem w tym 
emeryci

ogółem w tym 
emeryci

ogółem w tym 
emeryci

ogółem w tym 
emeryci 

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. 
1 ROW Ruch Jankowice 3 3 8 8 3 3 –5 –5 14 14 
2 ROW Ruch Chwałowice 2 2 3 3 5 5 2 2 10 10 
3 ROW Ruch Marcel 0 0 8 8 5 5 –3 –3 13 13 
4 ROW Ruch Rydułtowy 4 4 4 4 2 2 –2 –2 10 10 
5 Ruda Ruch Bielszowice 18 18 6 6 10 10 4 4 34 34 
6 Ruda Ruch Halemba 22 21 6 6 6 6 0 0 34 33 
7 Ruda Ruch Pokój 0 0 5 5 4 4 –1 –1 9 9 
8 Piast Ziemowit Ruch Piast 27 27 14 14 11 11 –3 –3 52 52 
9 Piast Ziemowit Ruch Ziemowit 29 29 8 8 9 9 1 1 46 46 
10 Bolesław Śmiały 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
11 Sośnica 3 3 1 1 4 4 3 3 8 8 
12 Mysłowice-Wesoła 14 14 3 3 5 5 2 2 22 22 
13 Murcki-Staszic 13 13 3 3 2 2 –1 –1 18 18 
14 Wujek 6 6 1 1 1 1 0 0 8 8 

Razem 142 141 70 70 67 67 –3 –3 279 278 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 
15 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 69 57 39 32 31 28 –8 –4 139 117 
16 Pniówek 17 17 5 5 10 10 5 5 32 32 
17 Budryk 7 7 2 2 0 0 –2 –2 9 9 
18 Knurów-Szczygłowice 2 2 2 2 6 6 4 4 10 10 

Razem 95 83 48 41 47 44 –1 3 190 168 
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 
19 Bobrek-Piekary 0 0 2 0 3 3 1 3 5 3 
TAURON Wydobycie SA 
20 Janina 4 4 5 4 11 11 6 7 20 19 
21 Sobieski 2 2 3 1 3 2 0 1 8 5 
22 Brzeszcze 0 0 8 8 11 11 3 3 19 19 

Razem 6 6 16 13 25 24 9 11 47 43 
Pozostałe 
23 EKO-PLUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 Lubelski Węgiel Bogdanka SA 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 
25 PG Silesia 1 1 2 1 2 2 0 1 5 4 
26 Siltech Sp. z o.o. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Razem 3 3 2 1 3 3 0 1 7 6 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA 
27 Krupiński 6 6 0 0 0 0 0 0 6 6 
28 Pokój I b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
29 Centrum b.d. b.d. 1 1 0 0 1 1 1 1 
30 Boże Dary b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
31 Brzeszcze-Wschód b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
32 Jas-Mos b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
33 Makoszowy 2 2 5 5 1 1 -4 –4 8 8 
34 Wieczorek 5 5 1 1 3 3 2 2 9 9 
35 Śląsk b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Razem 13 13 7 7 4 4 –1 –1 24 24 
SUMA 259 246 145 132 149 145 5 14 552 522 
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Rys. 4.6. Liczba przypadków pylicy płuc stwierdzonych w czynnych kopalniach węgla  

kamiennego w roku 2018 

Kopalniami, w których nie stwierdzono wśród załogi pylicy płuc w ostatnich 
trzech latach, są SILTECH Sp. z o.o. i EKO-PLUS. Pojedyncze przypadki stwierdzo-
no natomiast w kopalniach: ZG „Centrum” i „Bolesław Śmiały” (po 1 przypadku) 
oraz Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (2 przypadki). 

Szacuje się, że w następnych latach liczba stwierdzonych przypadków pylicy płuc 
wśród załóg czynnych kopalń i wśród emerytowanych górników, będzie się kształto-
wała na poziomie około 150 nowych zachorowań rocznie. 
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4.4. Stwierdzenia i wnioski 

1. W roku 2018 w polskim górnictwie węglowym nie miała miejsca żadna katastrofa 
górnicza związana z wybuchem pyłu węglowego. 

2. W roku 2018 zużycie pyłu kamiennego zwykłego wyniosło 29 919,0 ton (spadek  
o 2,6%), a zużycie pyłu kamiennego wodoodpornego wyniosło 22 879,0 ton (spa-
dek o 5,7%). 
Udział pyłu kamiennego wodoodpornego w całkowitym zużyciu pyłu kamiennego 
wynosił 43,31%. 

3. W roku 2018 wielkość wydobycia węgla wyniosła 63 384 tys. ton. 
4. W roku 2018 wskaźnik zużycia pyłu kamiennego na 1000 ton wydobytego węgla 

uległ obniżeniu do wartości 0,833. 
5. W roku 2018 odnotowano spadek łącznej długości stref zabezpieczających wyko-

nywanych przez opylanie pyłem kamiennym, która wyniosła 157,3 km oraz 
wzrost łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie 
wodą, która wyniosła 344,4 km.  
Udział łącznej długości stref zabezpieczających wykonywanych przez zmywanie 
wodą w sumarycznej długości stref zabezpieczających wynosił 18,1%. 

6. Na koniec roku 2018 odnotowano, najmniejszą od roku 2009, liczbę zapór przeciw-
wybuchowych utrzymywanych w kopalniach, która wynosiła 2357, co stanowiło 
spadek w stosunku do roku 2017 o 29 zapór.  
W roku 2018 w stosunku do roku 2017 odnotowano spadek liczby utrzymywanych 
zapór przeciwwybuchowych pyłowych (o 46 zapór) i wzrost liczby utrzymywanych 
zapór przeciwwybuchowych wodnych (o 17 zapór). Udział zapór przeciwwybu-
chowych wodnych w ogólniej liczbie zapór wyniósł 19,3% (wzrost z 18,4%  
w 2017 r.).  
W roku 2018 w kopalniach było utrzymywanych 138 zapór przeciwwybuchowych 
wodnych typu zamkniętego („torby wodne”), czyli o 18 zapór więcej niż w po-
przednim roku, a udział tego typu zapór w ogólnej liczbie zapór przeciwwybu-
chowych wodnych w roku 2018 wynosił 30,3%. 

7. W roku 2018 liczba stwierdzonych zachorowań na pylicę płuc wyniosła 215 przy-
padków w górnictwie, w tym 173 w górnictwie węgla. 
W ostatnich trzech latach pylicę płuc stwierdzono u 552 pracowników czynnych 
kopalń węgla kamiennego (w tym u 522 pracowników emerytowanych). 

Materiały źródłowe 
W Raporcie wykorzystano wyniki badań i materiały archiwalne Zakładu Zwalczania 
Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara” Głównego Instytutu Górnic-
twa oraz materiały statystyczne Departamentu Górnictwa i Departamentu Warunków 
Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego. 
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5. ZAGROŻENIE POŻAROWE* 

5.1. Wprowadzenie 

Raport o stanie zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego za rok 
2018 opracowano na podstawie materiałów Wyższego Urzędu Górniczego i materia-
łów otrzymanych z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu. Ponad-
to korzystano z prac dotyczących statystyki i prewencji pożarowej wykonywanych  
w Głównym Instytucie Górnictwa oraz wyników badań skłonności węgla do samoza-
palenia. 

W raporcie przedstawiono szczegółowo stan zagrożenia pożarowego w polskich 
kopalniach węgla kamiennego w roku 2018 i przebieg zmian tego zagrożenia w latach 
2009–2018. 

5.2. Stan zagrożenia pożarowego w kopalniach w roku 2018 

W roku 2018 w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego zarejestro-
wano 10 pożarów, których przyczyną były zagrożenia naturalne: 2 pożary były egzo-
geniczne, a 8 endogenicznych.  

Wydobycie węgla w Polsce (netto) w roku 2018 wyniosło 63,4 mln ton.  
Wskaźnik pożarowości W dla L = 10 pożarów i wydobycia rocznego T = 63,4 mln ton  
wynosi zatem 

 158,0
4,63

10 ===
T

L
W

węglaton mln  1

pożarów 
 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę pożarów podziemnych zarejestro-
wanych w roku 2018. 

Kopalnia „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 5.03.2018–9.03.2018 r. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – V, niemetanowy, 
klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – A, stopień zagrożenia tąpaniami – I. 
Charakterystyka pokładu: grubość 3,7–4,95 m, średni upad – do 8°. 

Pożar zaistniał w likwidowanej ścianie 384a, w pokładzie 209, na poziomie  
650 m, z systemem przewietrzania na „U”. Dnia 7.12.2017 r. rozpoczęto likwidację 
ściany. Po wykonaniu tamy izolacyjnej murowej na wlocie do dowierzchni IV, dalsze 
prace likwidacyjne prowadzono z wykorzystaniem wentylacji odrębnej. Od dnia 
18.02.2018 r. prowadzono prace w ramach profilaktyki pożarowej, polegające m.in. na 
ograniczeniu ilości powietrza dopływającego do likwidowanej ściany, doszczelnieniu 

                                                           
* Autorzy: dr hab. inż. Janusz Cygankiewicz, prof. GIG, mgr inż. Marek Więckowski, mgr inż. Piotr Pal – 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego 
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sekcji i zrobów z wykorzystaniem środków chemicznych, podawaniu środków antypi-
rogennych oraz azotu do zrobów ściany. W wyniku wzrostu stężenia tlenku węgla do 
wartości około 40 ppm w prądzie powietrza wypływającego z likwidowanej ściany,  
w dniu 2.03.2018 r. podjęto decyzję o czasowym wyizolowaniu tego rejonu z sieci 
wentylacyjnej i podawaniu za tamę wody oraz kontynuowaniu podawania azotu do 
zrobów ściany. W dniu 5.03.2018 r., w związku ze wzrostem ilości tlenku węgla  
w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym z rejonu otamowanej ściany do war-
tości powyżej 25 dm3/min, kierownik ruchu zakładu górniczego o godzinie 845 podjął 
decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej. 

W ramach akcji przystąpiono do aktywnego gaszenia pożaru, przez intensyfikację 
podawania wody i azotu w otamowaną przestrzeń oraz doszczelnianie stropu i ocio-
sów wyrobiska odprowadzających powietrze z rejonu otamowanej ściany. Prowadzo-
ne prace doprowadziły do ugaszenia pożaru, wobec czego, po ustabilizowaniu się 
składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia na poziomie zgodnym  
z przepisami, w dniu 9.03.2018r. o godzinie 705 kierownik akcji zakończył akcję prze-
ciwpożarową. 

Przyczyną pożaru endogenicznego w likwidowanej ścianie 384a, według wstęp-
nych ustaleń, było samozapalenie spękanego węgla pokładu 209 pozostawionego  
w zrobach ściany 384a. 

Kopalnia „Murcki-Staszic” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 22.03.2018–24.03.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – III, kategoria  
zagrożenia metanowego – IV, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – B. Cha-
rakterystyka pokładu: grubość 9–10 m, upad – od 5° do 6°. 

Pożar zaistniał w rejonie upadowej I-S oraz chodnika wodnego S badawczego, 
przewietrzanych wentylacją odrębną-tłoczącą i wykonanych w przyspągowej war-
stwie pokładu 510. Chodnik wodny S badawczy, wydrążony z upadowej I-S, zlokali-
zowany był w sąsiedztwie strefy uskokowej.  

Pożar stwierdzono na podstawie odczytu wskazania analizatora CO zabudowane-
go w prądzie powietrza odprowadzanego z upadowej I-S, który zarejestrował wzrost 
stężeń tlenku węgla do wartości 152 ppm oraz zgłoszenia dyspozytorowi ruchu o wy-
dobywających się dymach z tego rejonu przez nadsztygara działu mechanicznego 
przebywającego w chodniku odstawczo-badawczym. Wobec zaistniałej sytuacji dys-
pozytor ruchu o godz. 653 rozpoczął prowadzenie akcji przeciwpożarowej, nakazując 
wycofanie pracowników z zagrożonego rejonu. 

Akcja przeciwpożarowa polegała na aktywnym gaszeniu przypuszczalnego ogni-
ska pożaru przez całkowite zalanie wodą chodnika wodnego S badawczego i części 
upadowej I-S. Działania ratownicze przyniosły oczekiwany efekt i po wznowieniu 
przewietrzania upadowej I-S oraz ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobi-
skach objętych strefą zagrożenia, zgodnego z przepisami, w dniu 24.03.2018 r. o go-
dzinie 2301 zakończono prowadzenie akcji przeciwpożarowej. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla 
pokładu 510 w stropie lub ociosie zachodnim chodnika wodnego S badawczego,  
w strefie przyuskokowej. 
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Kopalnia ROW Ruch „Jankowice” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 1.04.2018–6.04.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – III, kategoria  
zagrożenia metanowego – III, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – B, stop-
nień zagrożenia wodnego – I, niezagrożony tąpaniami. Charakterystyka pokładu: gru-
bość do 7 m, upad do 45°. 

Pożar zaistniał w przekopie odstawczym na poziomie 400 m, w miejscu przecię-
cia wyrobiska z pokładem 505 i podsadzonym chodnikiem podstawowym w tym  
pokładzie. Rejon tego skrzyżowania był odizolowany od pokładu powłoką torkretową 
na odcinku 42 m. W wyniku wzrostu stężenia tlenku węgla do 14 ppm w przekroju 
wyrobiska odizolowanego powłoką torkretową i do 80 ppm w szczelinach powłoki 
torkretowej, przy równoczesnym stwierdzeniu występowania miejsc zagrzania powło-
ki torkretowej ociosu północnego wyrobiska, potwierdzonych pomiarami za pomocą 
kamery termowizyjnej, prowadzono tam prace profilaktyczne. Polegały one m.in. na 
zatłaczaniu wody do pokładu 505 przez wywiercone wcześniej otwory i zlewaniu 
wodą ociosu w miejscach stwierdzonych zagrzań. W dniu 1.04.2018 r. o godzinie 400, 
wobec stwierdzenia dalszego wzrostu stężeń tlenku węgla do wartości 36 ppm, wyka-
zanych na zabudowanych analizatorach CO i utrzymywaniu się w przepływowym 
prądzie powietrza ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, rozpoczęto prowadzenie 
akcji przeciwpożarowej. 

Akcja ratownicza polegała na kontynuowaniu aktywnego gaszenia pożaru przez 
zlewanie wodą i środkiem pianotwórczym ociosu północnego wyrobiska oraz wtła-
czaniu wody i środków mineralnych do otworów wykonywanych w pokładzie 505  
i skałach stropowych nad tym pokładem. W wyniku tych działań stwierdzono brak 
objawów pożaru w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia i 6.04.2018 r. o godzinie 
720 zakończono akcję przeciwpożarową. 

Przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla pokładu 505  
w miejscu przecięcia tego pokładu z przekopem odstawczym na poziomie 400 m  
i podsadzonym chodnikiem podstawowym w pokładzie 505. 

Kopalnia ROW Ruch „Rydułtowy” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 28.04.2018–5.05.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – II, kategoria zagro-
żenia metanowego – II, stopień zagrożenia tąpaniami – II, klasa zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego – B, stopnień zagrożenia wodnego – I. Charakterystyka pokładu: 
średnia grubość pokładów – 3,05 m, upad od 6° do 19°. 

Pożar zaistniał w zrobach zlikwidowanej i wyłączonej z sieci wentylacyjnej ścia-
ny II-N-W1 w pokładach 713/2-1 i 712/1-2 na poziomie 1000 m. Po zakończeniu eks-
ploatacji pokładów 713/1-2 i 712/1-2 ścianą II-N-W1 i zlikwidowaniu jej wyposażenia, 
rejon ten wyłączono z sieci wentylacyjnej. W dniu 25.04.2018 r. za pomocą pomiarów  
wykonanych przyrządami ręcznymi w przepływowym prądzie powietrza odprowa-
dzanym do szybu wentylacyjnego „Powietrzny V”, stwierdzono wzrost stężenia tlenku 
węgla do wartości 8 ppm, będący wynikiem zaistnienia zagrożenia pożarowego  
w wyizolowanym rejonie zlikwidowanej ściany II-N-W1. W tej sytuacji podjęto decy-
zję o rozpoczęciu prowadzenia prac profilaktycznych. Polegały one m.in. na ograni-
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czeniu ilości powietrza przepływającego przez pochylnię, podawaniu wody do wyro-
biska przyścianowego oraz na zabudowie komór wyrównawczych przy tamach izolu-
jących rejon zlikwidowanej ściany, łącznie z doszczelnieniem ociosów wokół tych 
tam. Przygotowano również instalację do podawania gazów inertnych do otamowanej 
przestrzeni. 

Pożar stwierdzono w dniu 28.04.2018 r., na podstawie pobranych próbek powie-
trza, wykazujących wzrost zawartości tlenku węgla w przepływowym prądzie powie-
trza do wartości 123 ppm i ilości tlenku węgla do około 183 dm3/min. Wobec 
zaistniałej sytuacji o godzinie 1132 rozpoczęto prowadzenie akcji przeciwpożarowej. 

Akcja polegała na kontynuowaniu aktywnego gaszenia pożaru przez dalsze zatła-
czanie wody oraz inertyzację zrobów azotem i dwutlenkiem węgla. W wyniku tych 
działań stwierdzono brak objawów pożaru w czynnych wentylacyjnie wyrobiskach,  
a Kopalniany Zespół ds. Zwalczania Zagrożenia Pożarowego zaproponował zakoń-
czenie akcji przeciwpożarowej i prowadzenie dalszych robót na zasadach prac profi-
laktycznych. W związku z tym w dniu 5.05.2018 r. o godz.1456 zakończono akcję 
ratowniczą. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla 
pokładów 713/1-2+712/1-2 w zrobach zlikwidowanej i wyłączonej z sieci wentylacyjnej 
ściany II-N-W1. 

TAURON Wydobycie SA ZG „Janina” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 11.05.2018–13.05.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – IV i V, niemetano-
wy, nieskłonny do tąpań, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – A, stopnień 
zagrożenia wodnego – I. Charakterystyka pokładu: grubość od 3,7 do 4,2 m, upad od 
2° do 6°. 

Pożar zaistniał w pochylni transportowej N-803 w pokładzie 203/3 na poziomie 
500 m, przewietrzanej prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny. 

Pożar stwierdzono za pomocą wskazań czujnika gazometrii automatycznej zabu-
dowanego w prądzie powietrza odprowadzanym z pochylni N-803, który rejestrował 
sukcesywny wzrost stężeń tlenku węgla powyżej 26 ppm. Pomiary kontrolne wykona-
ne przyrządami ręcznymi potwierdziły występowanie tlenku węgla w ilości powyżej 
25 dm3/min w rejonie przebiegu uskoku o zrzucie około 1,0 m. W wyniku utrzymy-
wania się w opływowym prądzie powietrza ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, 
dyspozytor ruchu zakładu górniczego o godzinie 030 rozpoczął akcję przeciwpożaro-
wą. Ze strefy zagrożenia wycofano załogę.  

Akcja ratownicza polegała na aktywnym gaszeniu pożaru przez zatłaczanie wody 
i środków antypirogennych przez otwory wykonane w rejonie miejsc samozagrzania 
się węgla. Działania te doprowadziły do zaniku objawów pożaru i w dniu 
13.05.2018 r., po ustabilizowaniu się ilości tlenku węgla i stwierdzeniu składu powie-
trza zgodnego z przepisami, spenetrowano wyrobiska strefy zagrożenia, kończąc akcję 
ratowniczą o godzinie 710. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozagrzanie się węgla 
pokładu 203/3 w stropie pochylni transportowej N-803. 
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Kopalnia „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” (pożar egzogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 29.06.2018.  
Zagrożenia naturalne: niezagrożony tąpaniami pokład 359/1 łg+łd zaliczony  

został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. 

Do pożaru doszło w agregacie sprężarkowym typu ASR-75GP zabudowanym  
w przekopie G-20 poziom 838 m. Agregat ten był wykorzystywany do zasilania sprę-
żonym powietrzem urządzeń zabudowanych w drążonej przez firmę Linter Miting  
Sp. z o.o. dowierzchni G-32 w pokładzie 359/1 łg+łd. 

W dniu 29.06.2018 r. na zmianie A około godziny 700 górnik wchodzący w skład 
piętnastoosobowej załogi zatrudnionej przy robotach związanych z drążeniem do-
wierzchni G-32 w pokładzie 359/1łg+łd, włączył agregat sprężarkowy i udał się do 
przodka. Około godziny 716 operator kolejki podwieszonej spalinowej przewożący 
górników oddziału G-4b, zbliżając się do miejsca zabudowy agregatu sprężarkowego 
w przekopie G-20, zauważył dym w wyrobisku i ogień wydobywający się z wnętrza 
agregatu sprężarkowego. Po zatrzymaniu kolejki operator wraz ze sztygarem zmiano-
wym i innymi pracownikami oddziału G-4b przystąpili do aktywnego gaszenia poża-
ru. Za pomocą 7 gaśnic proszkowych, z których jedna znajdowała się na wyposażeniu 
sprężarki, a pozostałe przyniesiono z sąsiednich wyrobisk oraz pyłu kamiennego  
zlikwidowali źródło ognia. Bezpośrednio po ugaszeniu pożaru o zdarzeniu powiado-
miono dyspozytora ruchu zakładu. Z uwagi na krótką drogę odprowadzenia powietrza 
z rejonu powstania pożaru do szybu wydechowego nikt z pracowników zakładu górni-
czego nie znalazł się w strefie zagrożenia i nie było potrzeby ewakuacji załogi. 

Maksymalne stężenie zarejestrowane przez czujnik CCO przekroczyło 200 ppm 
(zakres pomiarowy 0–200 ppm), a po około 10 minutach stężenie CO na czujniku 
monitorującym rejon spadło poniżej 26 ppm. 

W związku z pożarem nikt z zatrudnionych w rejonie pracowników nie zgłosił 
wypadku ani złego samopoczucia. 

Wyrobisko, objęte czasowym zadymieniem, po ugaszeniu pożaru zostało skontro-
lowane przez kopalniany zastęp ratowniczy. 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony 
przez KRZG o pożarze w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 814. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zatarcie agregatu sprężarkowego spowo-
dowane niskim poziomem oleju. 

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” (pożar egzogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 15.10.2018–17.10.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – I, kategoria zagro-
żenia metanowego – III, nieskłonny do tąpań, klasa zagrożenia wybuchem pyłu wę-
glowego – B, stopnień zagrożenia wodnego – I i II. Charakterystyka pokładu: grubość 
od 1,8 do 2,2 m, upad od 8° do 12°. 

Pożar zaistniał w chodniku drenażowym 16 w pokładzie 404/4. Chodnik był drą-
żony przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-130 i przewietrzany wentylacją 
lutniową kombinowaną, z zasadniczym lutniociągiem tłoczącym z lutni elastycznych 
o średnicy 1200 mm, połączonych z wentylatorem typu ELMECH-WLE-1280B/E, 
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zabudowanym w przecznicy II na poziomie 850 m, na północny zachód od pochylni 
14 w pokładzie 404/4. W związku z wypiętrzaniem spągu w chodniku drenażowym 
16, wycofano kombajn i o 9.10.2018 r. rozpoczęto pobierkę spągu. 

Pożar zauważyli pracownicy, którzy, jadąc do prac związanych z kontynuacją po-
bierki spągu kolejką podwieszoną w pochylni 14, poczuli zapach spalenizny, a na-
stępnie dostrzegli unoszący się w powietrzu dym w chodniku drenażowym 16. 
Powiadomili dyspozytora ruchu kopalni, który nakazał im wycofanie się z zagrożone-
go rejonu. W tym czasie analizator tlenku węgla zabudowany w pochylni 14, gdzie 
wypływało powietrze z rejonu drążonego chodnika, zarejestrował 4 ppm CO w powie-
trzu. Dyspozytor ruchu skierował w ten rejon dyżurujące zastępy ratownicze w celu 
skontrolowania przyczyn powstałego zadymienia. Analizator tlenku węgla zabudowa-
ny w pochylni 14 zaczął wskazywać systematyczny wzrost zawartości tlenku węgla  
i o godzinie 1810 zarejestrował wartość 200 ppm tlenku węgla, co stanowi górny za-
kres pomiarowy tego urządzenia. W związku z utrzymywaniem się dymów w prze-
pływowym prądzie powietrza i ilości tlenku węgla powyżej 25 dm3/min, o godzinie 
1804 rozpoczęto akcję przeciwpożarową. 

Akcja ratownicza polegała na utworzeniu korka wodnego w chodniku drenażo-
wym 16, przy pochylni 14 w pokładzie 404/4. W dniu 17.10.2018 r. o godzinie 550, po 
utworzeniu korka wodnego spełniającego warunki tamy o konstrukcji przeciwwybu-
chowej i przeprowadzeniu penetracji wyrobisk strefy zagrożenia, gdzie stwierdzono 
skład powietrza zgodny z przepisami, zakończono akcję przeciwpożarową. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zapalenie się taśmy przenośnika zabudo-
wanego w chodniku drenażowym 16 w pokładzie 404/4. 

Kopalnia ROW Ruch „Rydułtowy” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 22.10.2018–31.10.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – II, kategoria zagro-
żenia metanowego – II, stopień zagrożenia tąpaniami – II, klasa zagrożenia wybuchem 
pyłu węglowego – B, stopnień zagrożenia wodnego – I. Charakterystyka pokładu: 
średnia grubość pokładów – 3,05 m, upad od 6° do 19°.  

Pożar zaistniał w zrobach wyłączonych z sieci wentylacyjnej ścian II-E-E2  
i I-a-E-E2 w pokładach 713/1-2 i 712/1-2 na poziomie 1150 m. Eksploatację pokładów 
713/1-2 i 712/1-2 na poziomie 1150 m prowadzono ścianą II-E-E2 przewietrzaną sposo-
bem na „Y”, obserwując wzrost zagrożenia pożarowego w jej zrobach. Po zakończe-
niu eksploatacji ścianę wyłączono z sieci wentylacyjnej. Dalsza eksploatacja 
odbywała się ścianą I-a-E-E2, zlokalizowaną na północ od zaizolowanej ściany  
II-E-E2. W związku ze wzrostem zagrożenia pożarowego 6.05.2010 r. ścianę tę rów-
nież wyłączono z sieci wentylacyjnej. Wcześniej w rejonie tej ściany miało miejsce 
tąpnięcie i wypadek zbiorowy. 

Pożar stwierdzono za pomocą pomiarów z przyrządów ręcznych, gdzie 
22.10.2018 r. na zmianie I w przepływowym prądzie powietrza odprowadzanym do 
szybu wentylacyjnego „Powietrzny I” stwierdzono występowanie tlenku węgla o war-
tości 140 ppm. W wyniku analizy stanu zagrożenia pożarowego i połączeń zrobowych 
przeprowadzonych na doraźnym posiedzeniu Kopalnianego Zespołu ds. Zwalczania 
Zagrożenia Pożarowego w składzie poszerzonym o specjalistów, stwierdzono, że ob-
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serwowane przekroczenie dopuszczalnych zawartości tlenku węgla spowodowane jest 
wzrostem zagrożenia pożarowego w przestrzeni zaizolowanych ścian. Wobec utrzy-
mujących się przekroczonych stężeń i ilości tlenku węgla przekraczającej 25 dm3/min 
w rejonowym prądzie powietrza odprowadzanym do szybu wentylacyjnego „Po-
wietrzny I”, 22.10. 2018 r. o godzinie 2140 rozpoczęto akcję przeciwpożarową.  

Akcja ratownicza polegała na zatłaczaniu wody celem wypełnienia zrobów i wy-
konaniu czterech tam izolacyjnych ze spoiwa mineralnego o konstrukcji przeciwwy-
buchowej, do izolacji rejonu. Następnie rozpoczęto inertyzację otamowanej 
przestrzeni i podjęto działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania depresji 
szybu wentylacyjnego na otamowaną przestrzeń. Powyższe działania doprowadziły do 
zaniku objawów pożaru w czynnych wentylacyjnie wyrobiskach, a Kopalniany Zespół 
ds. Zwalczania Zagrożenia Pożarowego w składzie poszerzonym o specjalistów, za-
proponował zakończenie akcji pożarowej i prowadzenie dalszych robót na zasadach 
prac profilaktycznych. W dniu 31.10.2018 r. o godzinie 1312 zakończono akcję prze-
ciwpożarową. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozagrzanie się węgla 
pokładów 713/1-2 i 712/1-2 w zrobach wyłączonych z sieci wentylacyjnej ścian II-E-E2 
i I-a-E-E2. 

Kopalnia „Murcki-Staszic” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 12.11.2018–4.12.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa skłonności węgla do samozapalenia – IV, kategoria za-
grożenia metanowego – IV, klasa zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – B. Cha-
rakterystyka pokładu: grubość 9–11 m, upad – do 5º. 

Pożar zaistniał w dowierzchni transportowej w pokładzie 510, na poziomie 
720 m, w rejonie skrzyżowania z chodnikiem transportowym.  

Pożar stwierdzono w dniu 12.11.2018 r. za pomocą czujnika stacjonarnego  
zamontowanego w rejonowym prądzie powietrza, który rejestrował sukcesywny 
wzrost stężenia tlenku węgla oraz zgłoszenia przez pracownika oddziału wentylacji  
o występowaniu dymów w dowierzchni transportowej. Ilość tlenku węgla w wyrobi-
sku przekroczyła 25 dm3/min. Wobec zaistniałej sytuacji o godzinie 1705 rozpoczęto 
akcję przeciwpożarową. Z zagrożonego rejonu wycofano 36 pracowników. 

Akcja ratownicza polegała na aktywnym gaszeniu pożaru przez schładzanie ocio-
su węglowego wodą i wypuszczaniu żarzącego się węgla. Następnie zatłaczano pod-
sadzkę hydrauliczną w rejon ogniska pożaru. Z powodu nieuzyskania założonych 
efektów działania i braku możliwości aktywnego ugaszenia pożaru, z sieci wentyla-
cyjnej wyłączono zagrożony rejon przez zabudowę tam izolacyjnych o konstrukcji 
przeciwwybuchowej. W wyniku tych działań stwierdzono brak objawów pożaru  
w czynnych wentylacyjnie wyrobiskach i po ustabilizowaniu się składu atmosfery  
w zagrożonym rejonie, na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami, 
4.12.2018 r. o godzinie 808 zakończono akcję przeciwpożarową. 

Przyczyną pożaru endogenicznego, według wstępnych ustaleń, było samozapale-
nie się spękanego węgla pokładu 510 w otoczeniu dowierzchni transportowej. 
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Kopalnia „Murcki-Staszic” (pożar endogeniczny) 
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji przeciwpożarowej: 9.12.2018–13.12.2018. 

Zagrożenia naturalne: grupa samozapalności węgla – III, kategoria zagrożenia meta-
nowego – IV, stopień zagrożenia tąpaniami – II, klasa zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego – „B”. Charakterystyka pokładu: grubość do 10,40 m, upad – do 6°. 

Pożar zaistniał w zrobach zawałowych ściany 4b-T eksploatowanej w przystro-
powej warstwie pokładu 510 na poziomie 900 m,  przewietrzanej sposobem na „U”. 
Zagrożenie zauważono podczas kontroli wyrobisk w dniu 9.12.2018 r. (niedziela)  
o godzinie 845. Nie prowadzono w tym czasie eksploatacji pokładu. Stwierdzono 
wówczas występowanie dymów w rejonie skrzyżowania ściany z dowierzchnią 5b-T 
badawczą, odprowadzającą powietrze ze ściany. W tym samym czasie, na podstawie 
rejestracji pomiarów z analizatora zabudowanego w dowierzchni 5b-T badawczej, 
dyspozytor ruchu zaobserwował utrzymywanie się ilości tlenku węgla powyżej 
25 dm3/min. Wobec zaistniałych okoliczności dyspozytor ruchu rozpoczął prowadze-
nie akcji przeciwpożarowej, wycofując załogę z zagrożonego rejonu i kierując do 
niego kopalniane zastępy ratownicze. 

Początkowo akcja ratownicza polegała na aktywnym gaszeniu pożaru przez zatła-
czanie wody i mieszaniny wodno-pyłowej do zrobów ściany. Gdy działania te nie 
przynosiły efektów, rejon odizolowano od sieci wentylacyjnej tamami izolacyjnymi  
o konstrukcji przeciwwybuchowej w postaci korków podsadzkowych. 

Akcję zakończono w dniu 13.12.2018 r. o godzinie 1620, po ustabilizowaniu się 
składu atmosfery kopalnianej, zgodnej z przepisami, i spenetrowaniu wyrobisk strefy 
zagrożenia. 

Prawdopodobną przyczyną pożaru endogenicznego było samozapalenie się węgla 
pokładu 510 pozostawionego w zrobach ściany 4. 

Do opracowania powyższego zestawienia wykorzystano materiały WUG i CSRG 
SA w Bytomiu. 

5.3. Omówienie stanu zagrożenia pożarowego w latach 2009–2018 

Stan zagrożenia pożarowego w latach 2009–2018 w polskich kopalniach węgla 
kamiennego przedstawiono w tabelach 5.1–5.8. Zestawienia obejmują statystykę  
pożarów egzogenicznych i endogenicznych z podziałem na: zastosowane systemy 
eksploatacji pokładów, głębokość powstania pożaru, grupy samozapalności węgla, 
ustalone lub przypuszczalne przyczyny powstania oraz udziału pożarów wykrytych  
za pomocą CO-metrii automatycznej. 

Tabela 5.1. Liczba pożarów podziemnych i wskaźnik pożarowości 
Stan zagrożenia  

pożarowego 
Rok Razem/ 

średnia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Liczba pożarów 11 9 8 4 6 3 7 8 11 10 77 

Wskaźnik pożarowości 0,14 0,12 0,10 0,05 0,08 0,04 0,10 0,11 0,17 0,16 0,107 
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Tabela 5.2. Liczba pożarów, wskaźnik pożarowości i udział procentowy pożarów egzogenicznych  
i endogenicznych 

Stan zagrożenia  
pożarowego 

Rok Razem/ 
średnia 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pożary egzogeniczne
Liczba pożarów 1 – 2 1 1 2 2 1 2 2 14 

Wskaźnik pożarowości 0,01 – 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,03 0,018 
Udział procentowy pożarów 9 – 25 25 17 67 29 13 18 20 22 

Pożary endogeniczne
Liczba pożarów 10 9 6 3 5 1 5 7 9 9 64 

Wskaźnik pożarowości 0,13 0,12 0,07 0,04 0,07 0,01 0,07 0,1 0,14 0,13 0,088 
Udział procentowy pożarów 91 100 75 75 83 33 71 87 82 80 78 

Tabela 5.3. Liczba pożarów endogenicznych w zależności od systemu eksploatacji pokładu 
System eksploatacji  

pokładów 
Rok

Razem % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ścianowy z zawałem stropu 5 5 1 – – 1 3 2 6 4 27 42,9 
Ścianowy z podsadzką hydrauliczną – – – 1 – – – – 1 – 2 3,2 

Wyrobiska korytarzowe 5 4 5 2 5 – 2 5 2 4 34 54,0 
RAZEM 10 9 6 3 5 1 5 7 9 8 63 100 

Tabela 5.4. Liczba pożarów endogenicznych w zależności od głębokości miejsca ich powstania 

Głębokość miejsca pożaru, m 
Rok 

Razem % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

< 500 3 2 – 1 1 1 1 4 2 1 16 25,4 
> 500 7 7 6 2 4 – 4 3 7 7 47 74,6 

RAZEM 10 9 6 3 5 1 5 7 9 8 63 100 

Tabela 5.5. Liczba pożarów endogenicznych w zależności od grupy samozapalności węgla 
Grupa  

samozapalności węgla 
Rok

Razem % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brak zagrożenia – – – – – – 1 – – – 1 1,6 
I – 1 1 – – – 1 1 – – 4 6,3 
II 4 1 1 – 2 – 1 2 3 2 16 25,4 
III 2 2 3 2 1 – 1 1 3 3 18 28,6 
IV – 4 1 – – – 2 2 1 10 15,9 
V 4 1 – 1 2 1 1 1 1 2 14 22,2 

RAZEM 10 9 6 3 5 1 5 7 9 8 63 100 

Tabela 5.6. Liczba pożarów egzogenicznych według przyczyn ich powstania 
Przyczyny pożarów  

egzogenicznych  
Rok 

Razem % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Elektryczne – – – 1 – – – – – – 1 7,1 
Mechaniczne – – – – – – – – – 2 2 14,3 

Zaprószenie ognia – – – – – – – – – – 0 0,0 
Zapalenie metanu 1 – 1 – 1 2 2 1 1 – 9 64,3 

Przyczyny nieustalone – – 1 – – – – – 1 – 2 14,3 
RAZEM 1 – 2 1 1 2 2 1 2 2 14 100 

Tabela 5.7. Liczba pożarów zasygnalizowanych CO-metrią automatyczną 

Pożary 
Rok 

Razem 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem 11 9 8 4 6 3 7 8 11 10 77 
Wykryte CO-metrią 8 3 4 3 4 2 3 1 7 5 40 

% 72,7 33,3 50 75 66,7 66,7 42,9 12,5 63,6 50,0 51,9 
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Przebieg zmian wielkości wydobycia i liczbę pożarów z podziałem na pożary en-
dogeniczne i egzogeniczne w latach 2009–2018 przedstawiono w tabeli 5.8. 

Tabela 5.8. Zmiany wielkości wydobycia i liczby pożarów 
Rok Wydobycie, mln t Liczba pożarów endogenicznych Liczba pożarów egzogenicznych Wskaźnik pożarowości 
2009 78 10 1 0,14 
2010 76 9 – 0,12 
2011 76 6 2 0,10 
2012 79 3 1 0,05 
2013 76 5 1 0,08 
2014 73 1 2 0,04 
2015 72 5 2 0,10 
2016 70 7 1 0,11 
2017 66 9 2 0,17 
2018 63 8 2 0,16 

5.4. Stan zagrożenia pożarowego w polskim górnictwie węgla w roku 2018 
na tle zmian zachodzących w ciągu ostatnich 30 lat 

W roku 2018 w kopalniach węgla kamiennego wybuchło 10 pożarów podziem-
nych. Wskaźnik pożarowości wyniósł 0,158 pożaru/1 mln ton wydobytego węgla (net-
to), czyli 1 pożar przypadał na około 6,34 mln ton wydobytego węgla. Na przestrzeni 
ostatnich 30 lat nie obserwowano wyraźnego wzrostu zagrożenia pożarowego, okre-
ślanego zarówno na podstawie wskaźnika pożarowości, jak i w liczbach bezwzględ-
nych. Wzrost zanotowano natomiast w ciągu ostatnich czterech lat (liczba pożarów 
wzrosła z 3 do 10, a wskaźnik pożarowości wzrósł z 0,04 do 0,16). Na rysunku 5.1 
przedstawiono zmianę liczby pożarów i wskaźnika pożarowości w polskich kopal-
niach węgla kamiennego w latach 2009–2018. Dużą liczbę pożarów zanotowano  
w roku 2009 (11 pożarów). Od tego czasu liczba pożarów zaczęła spadać, do 3 poża-
rów w roku 2014. W kolejnych latach liczba pożarów znów zaczęła powoli rosnąć, do 
11 pożarów w roku 2017. Wskaźnik pożarowości w latach 2009–2018 zmieniał się  
w zakresie od 0,04 (w 2014 r.) do 0,17 (w 2017 r.) i można przyjąć, że oscylował oko-
ło wartości 0,1. Nie obserwowano spadku tego wskaźnika, co jest m.in. związane  
ze zmniejszającym się co roku wydobyciem węgla. 
• Na 10 pożarów powstałych w roku 2018 – 8 miało charakter endogeniczny,  

a 2 egzogeniczny. W latach 2009–2018 natomiast łącznie, na ogólną liczbę 77 po-
żarów podziemnych, wybuchło 64 pożarów endogenicznych (78%) i 14 pożarów 
egzogenicznych (22%). 

• W ostatnich 10 latach dominowały pożary powstałe w zrobach ścian wybieranych 
z zawałem stropu. W roku 2018 natomiast na 8 pożarów 4 powstały w zrobach 
ścian i 4 w wyrobiskach korytarzowych. W latach 2009–2018 prawie jedna trzecia 
pożarów endogenicznych (31,7%) zaistniała w pokładach, których węgiel był bar-
dzo mało lub mało skłonny do samozapalenia (I i II grupa). W roku 2018 pożary 
endogeniczne powstały w pokładach zaliczonych do praktycznie wszystkich grup 
samozapalności (od pokładów mało skłonnych do samozapalenia do pokładów  
o bardzo wysokiej skłonności do samozapalenia). 
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Rys. 5.1. Liczba pożarów i wskaźnik pożarowości w polskim górnictwie węgla kamiennego  

w latach 2009–2018 

• Obserwuje się systematyczny spadek udziału procentowego pożarów egzogenicz-
nych. W roku 1985 pożary egzogeniczne stanowiły 52% wszystkich pożarów 
podziemnych. W latach 1986–2008 (z wyjątkiem 1995 r., 2001 r. i 2007 r., w któ-
rych nie było pożarów egzogenicznych) odsetek ten wynosił od 15 do 50% (śred-
nio 32%). W latach 2009–2018 pożary egzogeniczne stanowiły 22% wszystkich 
pożarów podziemnych, w roku 2016 tylko 13%. W roku 2018 zanotowano 2 poża-
ry egzogeniczne. Stanowiło to 20% wszystkich pożarów. 

• W następstwie 10 pożarów podziemnych zaistniałych w polskich kopalniach wę-
gla kamiennego w roku 2018, pracujący tam górnicy nie doznali uszczerbku na 
zdrowiu. Z zagrożonych pożarem rejonów zostali bezpiecznie wyprowadzeni i to 
w większości przypadków bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych. 

• W roku 2018 na 10 pożarów 5 (50,0%) zostało zasygnalizowanych przez czujniki 
CO-metrii automatycznej. Natomiast na ogólną liczbę 77 pożarów, jakie wystąpiły 
w latach 2009–2018, 40 wykryto dzięki automatycznym czujnikom CO (51,9%). 
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6. ZAGROŻENIE KLIMATYCZNE* 

6.1. Wstęp 

Analiza stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach węgla kamienne-
go jest prowadzona od roku 1982. Początkowo liczba wyrobisk z podwyższoną tempe-
raturą powietrza powyżej 28°C rosła, do 241 wyrobisk w roku 2002. Od roku 2005 
zaczęła się zmniejszać. W roku 2010 wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza 
było 145. W kolejnych latach ich liczba ponownie zaczęła wzrastać, a w roku 2018 
wyniosła 486. 

Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem należy do podstawowych 
procesów fizjologicznych decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 
oraz o kształtowaniu warunków życia i pracy w różnych środowiskach. Człowiek jako 
istota stałocieplna utrzymuje temperaturę wewnętrzną około 37°C. Zachowanie tego 
stanu wymaga pewnej równowagi zysków i strat ciepła. Do zysków ciepła należy 
przede wszystkim wydatek energetyczny (ciepło przemian metabolicznych), czasem 
także konwekcja i promieniowanie cieplne, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa od 
średniej temperatury skóry ciała. Straty ciepła następują drogą konwekcji i promie-
niowania oraz parowania potu z powierzchni skóry i z dróg oddechowych. Jeśli zyski 
ciepła przeważają nad stratami, następuje gromadzenie ciepła, czemu towarzyszy 
podwyższenie temperatury wewnętrznej ciała. Gdy straty są wyższe od zysków, to ma 
miejsce niedobór ciepła i obniżenie temperatury wewnętrznej. Organizm człowieka 
posiada określoną masę i wysokie ciepło właściwe. Procesy wymiany, a także gene-
rowania nadmiaru lub niedoboru ciepła zachodzą zwykle w takim czasie, ile trwa 
zmiana robocza. W związku z tym zmiany temperatury organizmu człowieka mają 
charakter nieustalony. Stan równowagi może zaistnieć przy stałych parametrach oto-
czenia. W razie zmiany tych parametrów uzyskanie nowego stanu równowagi poprze-
dza proces przejściowy ustalania się takich wartości temperatury wewnętrznej ciała, 
temperatury skóry i jej zwilżenia, przy których ciepło wywiązujące się w ustroju 
zrównuje się z ciepłem odprowadzanym do otoczenia. Pod pojęciem termoregulacji 
ustroju człowieka rozumie się mechanizmy i procesy kształtujące tempo wytwarzania 
i zachowania ciepła w organizmie, utratę ciepła przez wymianę z otoczeniem,  
a w efekcie końcowym utrzymujące prawie stałą temperaturę ciała. Termoregulacja 
może następować drogą fizjologiczną i behawioralną. Regulacja fizjologiczna polega 
na uruchamianiu i zmianach strumienia ciepła przenoszonego drogą parowania potu, 
uintensywnianiu lub spowalnianiu przenoszenia ciepła z wnętrza ciała ku skórze, 
wzroście temperatury ciała, a w szczególności temperatury skóry ciała, dostosowaniu 
wentylacji płuc do bieżącego wysiłku. Termoregulacja behawioralna u człowieka 

                                                           
* Autorzy: dr inż. Janusz Cygankiewicz, mgr inż. Marek Więckowski 
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sprowadza się do wyboru ubrania roboczego odpowiedniego do natężenia wysiłku  
i parametrów otoczenia, ogrzewania lub klimatyzacji pomieszczeń, w których prze-
bywa i pracuje, a niekiedy przyjęcia postawy ograniczającej wymianę ciepła z otocze-
niem. Ogrzewanie lub ochładzanie pomieszczeń, w których przebywa człowiek, 
nazywane jest regulacją techniczną. Regulacja fizjologiczna jest uruchamiana w razie 
niezadowalającej regulacji behawioralnej. 

6.2. Przyczyny występowania zagrożenia klimatycznego i stosowana 
profilaktyka 

6.2.1.  Przyczyny występowania zagrożenia klimatycznego 

Występujące w wyrobiskach górniczych zagrożenie klimatyczne wynika 
z przyczyn naturalnych i technologicznych Wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji 
wzrasta temperatura pierwotna skał otaczających (Knechtel, Gapiński, 2005). Obecnie 
w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA jest ona wyższa od 40°C (z wyjąt-
kiem kopalni „Krupiński”, gdzie ta temperatura jest niższa), a w kopalni „Budryk” 
temperatura ta jest nawet wyższa od 50°C. W 5 kopalniach (obejmujących 8 ruchów 
górniczych) temperatura pierwotna skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym 
jest wyższa od 40°C. Biorąc pod uwagę, że w większości kopalń prowadzona jest 
eksploatacja podpoziomowa, w rzeczywistości takich kopalń jest więcej. Średni sto-
pień geotermiczny dla funkcjonujących kopalń GOP jest niższy od 30 m/K, a w nie-
których partiach centralnej części GOP wynosi on około 25 m/K. Druga przyczyna 
naturalna wzrostu zagrożenia klimatycznego jest związana ze wzrostem ciśnienia po-
wietrza w polu siły ciężkości Ziemi (autokompresja). Ze wzrostem głębokości o 1000 
m przyrost temperatury powietrza związany z autokompresją wynosi 9,7°C. 

Przyczyny technologiczne wzrostu zagrożenia klimatycznego to duża moc zain-
stalowanych urządzeń mechanicznych stosowanych do urabiania, ładowania i trans-
portu węgla. Obecnie łączna moc urządzeń elektrycznych zainstalowanych w ścianie 
eksploatacyjnej często dochodzi do 2 MW, a w chodnikach z odstawą wynosi od 1 do 
2 MW. Do wymienionych źródeł technologicznych trzeba jeszcze dodać ciepło po-
chodzące od transformatorów, kabli energetycznych, ciepło utleniania, ciepło pocho-
dzące od urobku. 

Na wzrost zagrożenia klimatycznego wpływa również długość dróg świeżego 
powietrza, która zazwyczaj (od podszybia szybu wdechowego do rejonu) wynosi kilka 
kilometrów. Znaczącym źródłem ciepła jest olbrzymia powierzchnia kontaktu gorące-
go masywu skalnego z powietrzem. Na warunki klimatyczne w miejscu pracy ma 
również wpływ sposób rozprowadzenia powietrza, a w przypadku wyrobisk z wenty-
lacją odrębną, jakość instalacji lutniowej (Knechtel, 2011b, 2015). 

Trudne warunki klimatyczne w miejscu pracy mają przełożenie na stan zdrowia 
pracujących na dole górników. Ze wzrostem temperatury i wilgotności powietrza 
wzrasta temperatura wnętrza ciała, częstość skurczów serca, odwodnienie organizmu, 
utrata masy ciała (Wacławik, Branny, Borodulin, 2004). Powoduje to pogorszenie 
zdrowia pracownika i obniżenie wydajności pracy. 
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6.2.2.  Zwalczanie zagrożenia  klimatycznego 

Trudne warunki klimatyczne w miejscach pracy górników wynikają głównie 
z występowania wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności powietrza kopalnianego. 
Stosowana profilaktyka klimatyczna polega więc na niedopuszczeniu do nadmiernego 
nagrzewania i nawilżania powietrza (Knechtel, 1998). W celu ograniczenia nadmier-
nego nawilżenia powietrza kopalnianego podejmuje się następujące przedsięwzięcia: 
• ujmuje się wodę wypływającą z górotworu do szybu i zwiększa szczelność obu-

dowy przez hydroizolację, i w ten sposób ogranicza się nawilżanie świeżego po-
wietrza w szybie wdechowym, 

• ujmuje się wodę w miejscach jej wypływu i wodę pochodzącą z podsadzki hy-
draulicznej i odprowadza się ją krytymi ściekami lub rurociągami, 

• unika się prowadzenia świeżego powietrza chodnikami wodnymi do wyrobisk 
eksploatacyjnych, 

• dysze zraszające na przesypach i wysypach oraz urządzeniach urabiających i zała-
dowczych ustawia się tak, aby, odpowiadając wymogom obowiązującej w tym  
zakresie normy, jednocześnie zachowana była zasada stosowania minimalnej ilo-
ści wody przewidzianej w normie. 

W celu ograniczenia nadmiernego nagrzewania powietrza kopalnianego stosuje 
się następujące standardowe przedsięwzięcia: 
• dużą intensywność przewietrzania wyrobisk; dąży się do tego, aby prędkość prze-

pływu powietrza wynosiła od 2 do 3,5 m/s, o ile poziom zagrożenia pożarowego 
i pyłowego na to pozwalają, 

• podczas rozcinki poziomu, partii lub rejonu stosuje się wcześniejsze wychłodzenie 
górotworu przez utrzymywanie dużych prędkości powietrza w tych wyrobiskach, 

• eliminuje się dodatkowe źródła ciepła z dróg świeżego powietrza, np. przez loka-
lizację rurociągów sprężonego powietrza i rurociągów głównego odwadniania  
w szybach wydechowych (w prądzie zużytego powietrza), lokalizację odstawy 
urobku w niezależnych prądach powietrza (np. równoległe pochylnie), lokalizację 
urządzeń energetycznych (silniki elektryczne, transformatory, pompy do obudów 
hydraulicznych) w prądach zużytego powietrza lub w specjalnie wydzielonych 
prądach niezależnych, 

• odpowiednie rozcięcie złoża, aby świeże powietrze w swej drodze od podszybia 
szybu wdechowego do ściany eksploatacyjnej ulegało jak najmniejszemu ogrza-
niu, 

• duże przekroje wyrobisk korytarzowych, 
• unikanie szeregowego przewietrzania ścian, 
• dobór odpowiedniego kierunku przesuwania się frontu eksploatacyjnego (ściany) 

celem niedopuszczenia do przepływu powietrza przez zroby i wynoszenia ciepła 
ze zrobów do wyrobisk eksploatacyjnych, np. wybierania ścian „od pola”; wyma-
ga to wcześniejszego wydrążenia chodników przyścianowych i stosowanie wenty-
lacji opływowej w tych chodnikach; umożliwia to częściowe wychłodzenie 
górotworu; należy jednak zwrócić uwagę, że wybieranie ścian „od pola” może  
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w kopalniach o dużym zagrożeniu metanowym stworzyć określone trudności 
zwalczania tego zagrożenia; w takim przypadku stosuje się system rozprowadze-
nia powietrza „Z” lub „Y”, 

• w przypadku konieczności prowadzenia prądu świeżego powietrza wzdłuż zrobów 
zawałowych, migrację gazów i ciepła przez zroby ogranicza się, wykonując 
uszczelniające pasy podsadzkowe wzdłuż chodników ścianowych (np. z tworzywa 
anhydrytowego, pianki krylaminowej itp.) oraz takie ukształtowanie rozkładu po-
tencjałów aerodynamicznych, aby jak najbardziej ograniczyć migrację powietrza 
przez zroby, 

• uproszczenie sieci wentylacyjnej polegające na wyeliminowaniu wszystkich 
zbędnych wyrobisk, w szczególności likwidacja potencjalnych krótkich spięć 
wentylacyjnych. 

W wyrobiskach z wentylacją odrębną należy stosować lutniociągi o dużych śred-
nicach (powyżej 0,8 m) i dobrej jakości uszczelnienia (Knechtel, 1998, 2011b, 2015). 
Należy również zadbać o to, aby jednostkowy opór aerodynamiczny zastosowanych 
lutni wentylacyjnych był możliwie mały (Knechtel, 2011a). 

W przypadku, gdy środki wentylacyjne okażą się niewystarczające do skuteczne-
go zwalczania zagrożenia klimatycznego, należy stosować urządzenia chłodnicze. 
Zastosowanie ich powinno być poparte wynikami prognoz klimatycznych. Istnieje 
wiele metod prognozowania warunków klimatycznych opracowanych zarówno przez 
autorów zagranicznych, jak i polskich (Wacławik, Cygankiewicz, Knechtel, 1999).  
W niniejszym raporcie proponuje się skorzystanie z metod opracowanych w Zakładzie 
Aerologii Górniczej GIG (Holek, 1990; Knechtel, 1998). Wyniki prognoz klimatycz-
nych powinny dać odpowiedź na pytanie: jakie zastosować urządzenia chłodnicze? 
Przykładowo do klimatyzacji wyrobisk ścianowych powinno się stosować zasadę roz-
łożenia całkowitej mocy chłodniczej na mniejsze jednostki (Henting, Czapliński, 
1999). Do klimatyzacji rejonu wydobywczego (chodnik podścianowy, ściana, chodnik 
nadścianowy) należy przewidzieć kilka lub kilkanaście ziębiarek o różnej mocy 
chłodniczej (Knechtel, 2015). Do klimatyzacji kilku rejonów lub poziomu (w przy-
padku, gdy wyliczona z prognoz potrzebna moc chłodnicza wynosi kilka megawatów) 
należy przewidzieć klimatyzację grupową (Łuska, Nawrat, 2008), a gdy potrzebna 
moc chłodnicza jest jeszcze większa – klimatyzację centralną (Łuska, Nawrat, 2008; 
Wacławik, Cygankiewicz, Knechtel, 1995). 

Kopalnia, w której występuje zagrożenie klimatyczne, powinna dysponować sys-
temem obejmującym: prognozowanie, bieżącą ocenę i sposoby zwalczania zagrożenia 
klimatycznego oraz kontrolę skuteczności podjętych środków prewencji. Podstawę 
systemu powinny stanowić: komputerowa baza danych, metoda (lub metody) progno-
zowania warunków klimatycznych w drążonych wyrobiskach z wentylacją odrębną 
oraz w wyrobiskach z opływowymi prądami powietrza, schemat temperaturowy bada-
nego rejonu, partii lub poziomu wraz z wariantowymi projektami klimatyzacji 
(Knechtel, 2015), sposób kontroli, czy przyjęte środki prewencji są wystarczające do 
zapewnienia warunków klimatycznych zgodnych z obowiązującymi przepisami 
(Knechtel, 2009). 
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6.3. Stan zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach węgla 
kamiennego w roku 2018 

Kształtowanie się liczby wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza  
w latach 2009–2018 przedstawiono na rysunku 6.1 i w tabeli 6.1. Wynika z nich, że  
w ostatnich 10 latach liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza ustabili-
zowała się na poziomie 150–160 wyrobisk, przy czym od roku 2017 obserwuje się 
wzrost tej liczby. Związane jest to m.in. ze wzrostem zaangażowanego potencjału 
chłodniczego. W roku 2018 liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza 
wzrosła do 486. 

 
Rys. 6.1. Liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w polskich kopalniach węgla 

kamiennego w latach 2009–2018 

Tabela 6.1 zawiera dane dotyczące zmiany liczby wyrobisk z podwyższoną tem-
peraturą powietrza w latach 2009–2018 z podziałem na trzy kategorie: A – kopalnie 
(lub ruchy górnicze), w których temperatura pierwotna skał na najgłębszym poziomie 
eksploatacyjnym jest wyższa od 40°C, B – kopalnie (lub ruchy górnicze), w których 
temperatura ta jest wyższa od 30°C, ale nie wyższa od 40º°C oraz C – kopalnie, w 
których temperatura pierwotna skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym nie 
jest wyższa od 30°C. 
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Tabela 6.1. Liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w latach 2009–2018 

Lp. Zakład  
górniczy/kopalnia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kopalnie kategorii A: tpg > 40°C 
1 Borynia 15 13 9 7 6 13 10 12 20 30 
2 Budryk 3 4 6 12 6 4 2 0 25 33 
3 Halemba 10 5 6 13 10 9 10 10 44 35 
4 Jas-Mos 3 7 25 9 23 10 15 5 8 9 
5 Pniówek 23 23 12 15 19 15 8 13 12 72 
6 Rydułtowy 13 10 11 3 5 7 3 1 6 7 
7 Wujek 9 8 6 7 4 11 2 4 - 0 
8 Zofiówka 13 14 21 22 21 15 15 7 16 13 

Razem kopalnie A 85 85 94 93 100 90 73 59 135 199 
Kopalnie kategorii B: 40°C ≥ tpg > 30°C 

9 Bielszowice 9 11 9 8 11 13 11 8 10 28 
10 Bogdanka 5 11 7 12 11 12 15 12 12 67 
11 Brzeszcze 4 4 3 5 2 4 ? 2 11 10 
12 Centrum 0 0 3 4 5 4 0 0 0 0 
13 Knurów 5 5 6 6 3 4 2 4 13 15 
14 Krupiński 4 2 5 12 6 5 5 3 0 0 
15 Makoszowy 1 5 0 0 3 1 1 0 0 0 
16 Marcel 2 2 3 1 2 3 2 2 12 23 
17 Pokój 4 1 1 1 1 0 ? 0 0 0 
18 Sośnica 2 1 1 0 0 2 3 2 4 1 
19 Staszic 7 1 3 6 7 9 9 8 13 33 
20 Szczygłowice 12 7 4 8 6 8 6 6 14 30 
21 Wesoła 10 4 9 4 9 3 8 6 10 69 
22 Wieczorek 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Razem kopalnie B 69 53 57 62 60 62 54 46 95 276 
Kopalnie kategorii C: tpg ≤ 30°C 

23 Bobrek 3 7 5 5 3 6 ? 2 10 9 
24 Julian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Murcki 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 
26 Wujek* – – – – – – – – 1 2 

Razem kopalnie C 4 7 9 7 7 8 0 2 11 11 
Wszystkie kopanie 158 145 160 162 167 160 127 107 241 486 

* od 2017 r. tpg ≤ 30°C. 

W roku 2018 w 7 czynnych ruchach górniczych zaliczonych do kategorii 
A zanotowano 199 wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza, w 12 czynnych 
ruchach górniczych w kategorii B zanotowano 276 wyrobisk z podwyższoną tempera-
turą powietrza. W kategorii C zanotowano 11 wyrobisk z temperaturą powietrza po-
wyżej 28°C. Wpływ temperatury pierwotnej skał na liczbę wyrobisk z podwyższoną 
temperaturą powietrza pokazano na rysunku 6.2. Przedstawia on udział procentowy 
wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w zależności od przynależności ko-
palni do określonej kategorii zagrożenia klimatycznego. 

Stan zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach węgla kamiennego w roku 
2018 charakteryzują dane zawarte w tabeli 6.2. Ponieważ w ostatnich latach następo-
wały ciągłe zmiany przynależności kopalń do różnych spółek węglowych, poszcze-
gólne kopalnie i ruchy górnicze, które kiedyś były kopalniami samodzielnymi, 
zestawiono w kolejności malejącej temperatury pierwotnej skał na najgłębszym po-
ziomie eksploatacyjnym. W poszczególnych kolumnach tabeli 6.2 zestawiono: nazwę 
kopalni (ruchu górniczego), najgłębszy poziom eksploatacyjny Hmax, temperaturę 
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pierwotną skał na tym poziomie tpg, temperaturę powietrza na podszybiu szybu wde-
chowego (najgłębszego poziomu eksploatacyjnego) tp, wskaźnik klimatyczny K, śred-
nie wydobycie dobowe mw, łączny strumień powietrza płynący przez kopalnię V, 
zaangażowany potencjał chłodniczy Q0, informację o prowadzonej eksploatacji pod-
poziomowej, liczbę wyrobisk z temperaturą powietrza powyżej 28°C w rozbiciu na: 
ściany, drążone wyrobiska z wentylacją lutniową, wyrobiska korytarzowe z opływo-
wym prądem powietrza oraz liczbę wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza 
przypadającą na 1000 ton wydobycia dobowego.  
 

 

 
Temperatura pierwotna skał, °C 

Rys. 6.2. Wpływ temperatury pierwotnej skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym na udział 
procentowy liczby wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w kopalniach węgla 

kamiennego w roku 2018 

Z tabeli 6.2 wynika, że w roku 2018 na 19 kopalń (lub ruchów górniczych),  
w których stwierdzono wyrobiska z podwyższoną temperaturą powietrza, w 14  
prowadzona była eksploatacja podpoziomowa. Wynika stąd, że w niektórych wyrobi-
skach faktyczna temperatura pierwotna skał była wyższa od wartości podanej w ko-
lumnie 4. Z dotychczasowych raportów o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych 
i technicznych w górnictwie węgla kamiennego (za lata 2009–2017) wynika, że naj-
liczniejszą grupę wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza stanowią drążone 
wyrobiska z wentylacją lutniową i wyrobiska korytarzowe z opływowym prądem  
powietrza. Tendencja ta utrzymała się również w roku 2018: na 486 wyrobisk z pod-
wyższoną temperaturą powietrza 139 (28,6%) to drążone wyrobiska ślepe, 291 
(59,9%) to wyrobiska korytarzowe z opływowym prądem powietrza. 

Z tabeli 6.2 wynika również, że łączne wydobycie dobowe w kopalniach, w któ-
rych stwierdzono wyrobiska z podwyższoną temperaturą powietrza, było niższe aniże-
li w poprzednich latach. Wydobycie to w roku 2018 wyniosło 178 tys. ton/d, podczas 
gdy w latach 2000–2014 było dużo wyższe od 200 tys. ton/d. Zaangażowany łączny 
potencjał chłodniczy systematycznie wzrastał w latach 2000–2015. W roku 2018 był 
on nieznacznie większy i wyniósł około 74 MW. 
 

%
 w

yr
ob

is
k 

z 
po

dw
yż

sz
on
ą 

 
te

m
pe

ra
tu

rą
 p

ow
ie

tr
za

 



 

 76 

Tabela 6.2. Liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w okresie letnim roku 2018 w polskich kopalniach węgla kamiennego 

Lp. Zakład górniczy/kopalnia 

Najgłębszy
poziom 

eksploatacji
Hmax, m 

Temperatura
pierwotna 

skał 
tpg, °C 

Temperatura
powietrza na 
podszybiu 

tp, °C 

K 
Wydobycie

mw, t/d 

Strumień 
powietrza,

V, m3/s 

Zaangażowany
potencjał 

chłodniczy 
Q0, kW 

Eksploatacja 
podpoziomowa

Liczba wyrobisk z podwyższoną 
temperaturą powietrza 

ściany ślepe

korytarzowe
z opływowym 

prądem  
powietrza 

razem na 1000 t 
wydobycia 

  1 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka p.900/
1110 52 26,6 10/17,7 5522 674,1 6490 Tak 3 9 1 13 4,27 

  2 Budryk 1290 51,3 26,2 22,6 9295 592,73 6700 Tak 2 3 28 33 3,55 
  3 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Jastrzębie 1068 45,0 24,8 5,3 3330 330,00 1480 Tak 2 4 3 9 2,7 
  4 Pniówek 1000 44 27,2 20 13900 701 10700 TAK 6 10 56 72 5,18 
  5 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Borynia 950 40 27,2 15 7460 131,16 7980 Tak 6 15 9 30 4,02 
  6 ROW Ruch Rydułtowy 1150 42,5 24 3,65 9532 363,5 3300 Tak 4 1 2 7 0,734 
  7 Ruda Ruch Halemba 1030 42,3 23,6 2,73 7433 421,66 3455 Nie 2 5 28 35 4,709 
  8 Murcki-Staszic 900 39,7 15,5 0,936 10473 30300 2600 tak 3 20 10 33 1,089 
  9 Sośnica 950 39,4 23,4 2,478 7876 346,8 2850 Nie - 1 - 1 0,1269 
10 Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 850 33 24 1,25 4150 55,15 3000 Nie 2 21 7 30 7,23 
11 Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 1050 38 26,8 8,33 8173 400,83 2800 Tak 5 6 4 15 0,743 
12 Ruda Ruch Pokój 790 38 23,6 2,272 6351 210,53 - Nie - - - - - 
13 Ruda Ruch Bielszowice 1000 39,5 25,2 5,107 7969 850 4080 Tak 5 6 17 28 3,51 
14 Mysłowice-Wesoła 865 33,4 26 2,7 7300 571,76 1800 Tak 3 17 49 69 9,86 
15 ROW Ruch Marcel 1000 36 25,8 3,63 11659 502,88 1550 Nie 3 5 15 23 1,972 
16 Brzeszcze 900 36 25,2 0,74 2800 416,7 1050 Nie 2 4 4 10 3,6 
17 Bogdanka 990 33,8 27,4 9,66 45000 46500 12500 - 6 8 53 67 1,49 
18 Bobrek-Piekary Ruch Bobrek 726 30 20,4 0,263 5809 75,5 1200 Tak 2 3 4 9 1,162 
19 Wujek 680 30 26 1 3500 192,2 600 Tak 0 1 1 2 0,5 

RAZEM 177 532 83 637 74 135 56 139 291 486 3,14 

Objaśnienia: wskaźnik klimatyczny K = ϑ – td/td – tp, gdzie: ϑ – temperatura pierwotna skał na danym poziomie, °C; td – dopuszczalna temperatura w miej-
scu pracy – 28°C; tp – temperatura powietrza na podszybiu, z którego doprowadza się świeże powietrze. 
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Na liczbę wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza ma wpływ m.in. tem-
peratura pierwotna skał. W roku 1993 do kategorii kopalń o najwyższym zagrożeniu 
klimatycznym zaliczono 3 kopalnie. W roku 2018 takich kopalń było 5 (obejmujących 
7 ruchów wydobywczych). Z analizy tabeli 6.2 wynika, że „najgorętsze” kopalnie 
zgrupowane są w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA. Na 4 kopalnie JSW SA (obej-
mujące 7 ruchów górniczych), 3 (obejmujące 5 ruchów górniczych) to kopalnie o bar-
dzo dużym zagrożeniu klimatycznym, 1 (obejmująca 2 ruchy górnicze) to kopalnia  
o dużym zagrożeniu klimatycznym. 

Analiza stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach węgla kamienne-
go w roku 2018 wykazała znaczący wzrost wyrobisk z temperaturą powietrza powyżej 
28°C (mierzoną termometrem suchym). Dotyczy to zarówno wyrobisk, dla których tpg 

> 40°C, 40°C > tpg > 30°C oraz tpg < 30°C. Wynika to ze zwiększenia się głębokości 
eksploatacji w kopalniach, a co za tym idzie wzrostu temperatury pierwotnej skał. 

Łączny wpływ wymienionych czynników powoduje, że liczba wyrobisk z pod-
wyższoną temperaturą powietrza przypadającą na 1 mln ton wydobycia  przez szereg 
lat utrzymywała się na poziomie około 2 wyrobisk/mln ton wydobycia. W roku 2017 
wskaźnik ten wzrósł do 3,66 wyrobiska/mln ton wydobycia, natomiast w roku 2018 
wynosił już 7,67 wyrobiska/mln Mg wydobycia. Na przestrzeni 10 lat wzrastała rów-
nież przeciętna moc chłodnicza przypadająca na jednostkowe wydobycie. W roku 
2018 wyniosła ona 1,22 W/ton wydobycia i była o 59% większa w porównaniu  
z rokiem 2009 (rys. 6.3). 

 
Rys. 6.3. Kształtowanie się zaangażowanej mocy chłodniczej w polskich kopalniach  

węgla kamiennego 
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6.4. Urządzenia chłodnicze stosowane w polskim górnictwie węgla 
kamiennego 

Urządzenia chłodnicze w polskim przemyśle węglowym stosowane są od począt-
ku lat 60. ubiegłego wieku (najpierw czeska ziębiarka typu CHDV-50, a później  
w latach 70. ziębiarki WK-120s produkowane w byłej NRD). Ziębiarki te charaktery-
zowały się małą mocą chłodniczą (około 110 kW). W grudniu 1983 roku w kopalni 
„Halemba” zabudowano pierwsze urządzenie chłodnicze produkcji polskiej typu 
GUC-250p. Ziębiarka ta, wyprodukowana w Wytwórni Urządzeń Chłodniczych Dębi-
ca, miała nominalną moc chłodniczą równą 250 kW. W następnych latach do kopalń 
wprowadzano kolejne urządzenia chłodnicze produkcji krajowej. W roku 1993 takich 
urządzeń było już 56. Pod koniec ubiegłego wieku zaczęto sprowadzać do kopalń 
niemieckie ziębiarki: firmy Wende&Malter (typoszeregu LKM) i firmy GFW (typo-
szeregu DV). Ziębiarki te, o większej mocy chłodniczej i większej sprawności, zaczę-
ły wypierać ziębiarki polskie, które charakteryzowały się również dużą awaryjnością. 
Od roku 2000 weszły na rynek nowe polskie ziębiarki firmy TERMOSPEC. Ziębiarki 
te miały podobne parametry jak ziębiarki niemieckie. Zaletą w stosunku do ziębiarek 
niemieckich było zastosowanie w tych urządzeniach jako czynnika chłodniczego freo-
nu nieszkodliwego w stosunku do atmosfery (bez chlorowcowego HFC). W roku 2005 
ziębiarek typu TS firmy TERMOSPEC było 43. W tym roku kopalnie węgla kamien-
nego nie miały już ani jednej polskiej ziębiarki typu GUC. Posiadały natomiast  
14 ziębiarek typu LKM (o łącznej mocy chłodniczej 3785 kW), 79 ziębiarek typu DV 
(o łącznej mocy chłodniczej 23 690 kW) oraz 43 ziębiarki typu TS (o łącznej mocy 
chłodniczej 13 380 kW). Całkowita moc chłodnicza będąca do dyspozycji kopalń wę-
gla w roku 2005 była równa 51 855 kW (łącznie z centralnymi i grupowymi urządze-
niami chłodniczymi). W roku 2014 potencjał chłodniczy polskich kopalń węgla 
kamiennego wzrósł do około 127 MW, w tym blisko 80 MW urządzeń chłodniczych 
do klimatyzacji lokalnej, 27,45 MW do klimatyzacji grupowej i 19,7 MW do klimaty-
zacji centralnej. Faktycznie zaangażowany potencjał chłodniczy był dużo mniejszy  
i wynosił około 85 MW. Oprócz ziębiarek ww. firm niemieckich oraz TERMOSPEC 
w polskich kopalniach węgla kamiennego pracują jeszcze ziębiarki typu MK firmy 
IMKiUS (w Cieszynie) oraz od roku 1999 ziębiarki typu GMC firmy EUROTECH  
(w Bytomiu). Od kilku lat do polskich kopalń węgla kamiennego próbuje wprowadzić 
ziębiarki firma WICHARY Technologies. 

Wymienione firmy produkujące urządzenia chłodnicze dla kopalń oferują pełny 
zakres mocy chłodniczych: od 4 kW dla klimatyzacji stanowiskowej, przez kilkadzie-
siąt kW (dla klimatyzacji wyrobisk ścianowych wzdłuż frontu ściany) do kilkuset kW 
(dla klimatyzacji drążonych wyrobisk z wentylacją odrębną oraz rejonów wydobyw-
czych). 

Z analizy raportów klimatycznych z lat ubiegłych wynika, że do roku 1998 wzrost 
potencjału chłodniczego w polskich kopalniach węgla kamiennego, chociaż wyraźny, 
był względnie umiarkowany. Od roku 1998 wzrost ten jest bardziej dynamiczny.  
W ostatnich latach średnio w ciągu roku przybywało ponad 10 MW mocy chłodniczej. 
W roku 2018 zaangażowana moc chłodnicza w polskich kopalniach węgla kamienne-
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go (w których stwierdzono wyrobiska z podwyższoną temperaturą powietrza) była 
równa 73,4 MW (tab. 6.2). Natomiast moc chłodnicza, będąca do dyspozycji kopalń 
węgla i rud (wg zestawienia TERMOSPEC) była znacznie większa. Przykładowo,  
w roku 2016 kopalnie posiadały 213 ziębiarek o działaniu pośrednim i 50 ziębiarek 
klimatyzacji grupowej i centralnej o łącznej mocy chłodniczej 164,25 MW, w tym  
w górnictwie węgla kamiennego o mocy 124,55 MW. Wśród ziębiarek o działaniu 
lokalnym kopalnie posiadały: 1 ziębiarkę typu LKM, 34 ziębiarki typu DV, 113 zię-
biarek typu TS, 41 ziębiarek typu MK oraz 24 ziębiarki typu GMC. 

Obecnie w polskim górnictwie węgla kamiennego instalacje klimatyzacji central-
nej pracują w kopalniach: „Bogdanka”,  „Budryk” i „Pniówek”, natomiast klima- 
tyzacja grupowa jest zainstalowana w kopalniach: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, 
„Krupiński”, „Knurów-Szczygłowice”, „Wujek”, „Murcki-Staszic”, „Mysłowice- 
-Wesoła”, „Ruda” Ruch „Bielszowice”, ROW Ruch „Marcel” i Ruch „Rydułtowy”. 
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7. ZAGROŻENIE SEJSMICZNE* 

7.1. Wprowadzenie 

Systematyczna obserwacja wysokoenergetycznej aktywności sejsmicznej induko-
wanej działalnością górniczą kopalń w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym prowadzo-
na jest od lat 50. ubiegłego stulecia. Początkowo dokonywano jej w oparciu o kilka 
pojedynczych stanowisk sejsmicznych z rejestracją optyczną, a od roku 1977 na pod-
stawie rejestracji Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (GRSS). W tym 
okresie wielokrotnie zmieniano konfiguracje GRSS, ze względu na eksploatację  
w nowych rejonach tak, aby wszystkie obszary aktywne sejsmicznie były objęte moni-
toringiem tego zjawiska. W tym okresie dokonywano również modernizacji aparatury 
rejestrującej, co było związane z rozwojem zarówno techniki pomiarowej i rejestrują-
cej, jak i wprowadzaniem specjalistycznego oprogramowana. 

W roku 2018 sieć sejsmologiczna oparta na Systemie Obserwacji Sejsmologicznej 
SOS składała się z 13 trójskładowych stacji pomiarowych rejestrujących prędkość 
drgań, rozmieszczonych na obszarze GZW i centrum rejestrującego znajdującego się 
w Głównym Instytucie Górnictwa. Sieć działała w trybie monitoringu ciągłego pole-
gającego na ciągłej rejestracji wstrząsów (bufory na stacjach pomiarowych) i w trybie 
automatycznej detekcji wstrząsów powyżej ustawionego progu wyzwalania. Sygnały 
sejsmiczne odbierane z poszczególnych stacji przesyłane były siecią komórkową do 
centrum rejestrującego znajdującego się w Głównym Instytucie Górnictwa. 

Rozmieszczenie działających w roku 2018 stacji na tle mapy topograficznej 
przedstawia rysunek 7.1. Wszystkie wstrząsy z obszaru GZW o energii sejsmicznej 
E ≥ 1⋅105 J były rejestrowane w czasie rzeczywistym i analizowane. Sieć GRSS pełni 
rolę nadrzędną w stosunku do sieci kopalnianych, a podstawowe cele obserwacji ak-
tywności sejsmicznej w GZW są następujące: ciągły monitoring aktywności sejsmicz-
nej w GZW, weryfikacja energii sejsmicznej wstrząsów od wartości 105 J zgodnie  
z Instrukcją Sejsmologiczną, obserwacja sejsmiczności w kopalniach nieposiadają-
cych własnych sieci sejsmicznych. 

Rejestracje GRSS są podstawą tworzenia katalogu zawierającego podstawowe pa-
rametry wstrząsów (data i czas, energia sejsmiczna, magnituda, współrzędne ogniska), 
który prowadzony jest w Głównym Instytucie Górnictwa od roku 1977 i banku sej-
smogramów. Katalog wstrząsów wykorzystywany jest m.in. do: badania kryteriów 
powstawania oraz genezy i mechanizmu wstrząsów, współpracy z: przemysłem,  

                                                           
* Autorzy: dr hab. inż. Adam Lurka, prof. GIG, dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof GIG, dr hab. inż. 

Krystyna Stec, prof. GIG, dr inż. Joanna Kurzeja, dr inż. Jacek Chodacki, dr inż. Robert Siata, dr inż. 
Andrzej Waśko, mgr inż. Hubert Logiewa, mgr Grażyna Holeczek, mgr Przemysław Swoboda, mgr 
inż. Michał Gierlotka 
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lokalnymi samorządami, instytucjami naukowymi, sądami, wojewódzkim sztabem 
kryzysowym w obszarze oceny ryzyka sejsmicznego dla infrastruktury powierzchnio-
wej, obserwacji sejsmiczności na terenach pogórniczych, edukacji młodzieży szkolnej. 

 
Rys. 7.1. Rozmieszczenie stanowisk Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej  

w roku 2018 

7.2. Analiza aktywności sejsmicznej w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym w latach 2009–2018 

Rozkład energetyczno-ilościowy wstrząsów górotworu, które wystąpiły w Górno-
śląskim Zagłębiu Węglowym w latach 2009–2018, przedstawiono w tabeli 7.1 i na 
rysunku 7.2a–f. 

Tabela 7.1. Energetyczno-ilościowe zestawienie aktywności sejsmicznej w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym w latach 2009–2018 

Rok 
Liczba wstrząsów górotworu

105 J 106 J 107 J 108 J 109 J Razem 
2009 666 90 14 2 0 772
2010 1035 157 12 1 1 1206 
2011 866 147 18 3 0 1034 
2012 795 210 15 2 0 1022 
2013 1105 297 25 0 0 1427 
2014 1322 374 64 5 0 1765 
2015 975 296 45 4 2 1322 
2016 1210 411 15 4 0 1640 
2017 1009 242 18 2 0 1271 
2018 1129 336 32 5 2 1504 

Razem 10 112 2560 258 28 5 12 963 
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W GZW w latach 2009–2018 wystąpiło 12 963 wstrząsy o energii E ≥ 105 J,  
w tym 10 112 zjawisk o energii 105 J i 2560 o energii 106 J. Wystąpiło 258 wstrząsów 
o energii 107 J i 28 o energii 108 J. W tym okresie 5 wstrząsów miało energię rzędu 
109 J. Rysunek 7.2a przedstawia liczbę wszystkich wstrząsów z zakresu energetyczne-
go 105–109 J, a rysunki 7.2b–f liczbę wstrząsów w poszczególnych klasach energe-
tycznych. Rozkład liczby wstrząsów w poszczególnych latach był nierównomierny. 

W roku 2009 aktywność sejsmiczna w GZW była na niskim poziomie. Wystąpiły 
tylko 772 wstrząsy. W roku 2010 było o około 1/3 więcej wstrząsów w stosunku do 
roku 2009. Natomiast w latach 2011–2012 nastąpił znów stopniowy ich spadek, głów-
nie w klasie energetycznej rzędu 105 J (rys. 7.2b), co wpłynęło na zmniejszenie ogól-
nej liczby wstrząsów sejsmicznych.  
 
a)       Wstrząsy o energii 105 ≤ E ≤ 109 J 
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b)          Wstrząsy o energii 105 ≤ E < 106 J
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c)       Wstrząsy o energii 106 ≤ E < 107 J 
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d)        Wstrząsy o energii 107 ≤ E < 108 J
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e)       Wstrząsy o energii 108 ≤ E < 109 J 
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f)           Wstrząsy o energii E = 1·109 J 
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Rys. 7.2. Rozkład ilościowo-energetyczny wstrząsów górotworu w GZW w latach 2009–2018 
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W latach 2013 i 2014 nastąpił wzrost liczby wstrząsów, wystąpiło odpowiednio 
1427 i 1765. Liczba 1765 była maksymalną liczbą wstrząsów, jaka wystąpiła w ciągu 
roku w okresie ostatnich 10 lat. W roku 2015 wystąpiły o 443 wstrząsy mniej niż  
w roku 2014, natomiast w roku 2016 wystąpiło ponownie więcej wstrząsów – 1640,  
a w roku 2017 tylko 1271. W roku 2018 kolejno wzrosła ogólna liczba wstrząsów 
(1504), w tym liczba wstrząsów wysokoenergetycznych. W ostatnich latach wzrosła 
liczba wstrząsów o najwyższej energii rzędu 107, 108 i 109 J (rys. 7.2d–f). W roku 
2014 wystąpiły 64 zjawiska, które miały energię tego rzędu. Wzrastała również liczba 
wstrząsów o energii 108 J, do 5 w latach 2014 i 2018 (rys. 7.2e). W roku 2010 wystąpił  
1 wstrząs o energii rzędu 109 J, a w latach 2015 i 2018 – po 2 wstrząsy o tej energii 
(rys. 7.2f). 

Mimo że eksploatacja górnicza na przestrzeni lat obejmowała cały obszar GZW, 
to ogniska wstrząsów nie występowały jednolicie na całym obszarze, ale były skupio-
ne w pięciu rejonach należących do różnych jednostek strukturalnych, zwłaszcza  
w rejonach, w których pokłady węgla zalegają głęboko, a warstwy płonne charaktery-
zują się dużym udziałem warstw piaskowcowych oraz silnie rozwiniętą tektoniką.  
Są to: niecka bytomska, siodło główne, niecka główna, niecka kazimierzowska oraz 
niecka jejkowicka i niecka chwałowicka. 

 
Rys. 7.3. Położenie ognisk wstrząsów w GZW w latach 2009–2018 

Najbardziej aktywny sejsmicznie był rejon uskoku kłodnickiego w siodle głów-
nym. Aktywność sejsmiczna tego rejonu była związana głównie z eksploatacją pro-
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wadzoną w warstwach rudzkich i siodłowych. Wstrząsy o najwyższej energii rzędu 
108 i 109 J występowały w strefie uskoku kłodnickiego i uskoków towarzyszących  
w czasie eksploatacji pokładów 418, 502, 507 i 510. W roku 2015 w tym rejonie wy-
stąpił wstrząs o energii 4⋅109 J, będący dotychczas najsilniejszym wstrząsem, jaki 
wystąpił w GZW. Drugim rejonem o wysokiej aktywności sejsmicznej była niecka 
bytomska, w której aktywność sejsmiczna była związana z eksploatacją pokładów 
położonych w warstwach siodłowych i porębskich. W tym rejonie do roku 2015 wy-
stępowała bardzo duża aktywność sejsmiczna. Ogniska wstrząsów o energii powyżej 
108 J były zlokalizowane w osi niecki na głębokości kilkuset metrów poniżej prowa-
dzonej eksploatacji. W niecce głównej aktywność sejsmiczna występowała w czasie 
eksploatacji pokładów warstw łaziskich, w których najbardziej aktywne sejsmicznie 
były pokłady 207 i 209. Najsilniejszy wstrząs o energii 3⋅109 J wystąpił w tym rejonie 
w czasie eksploatacji prowadzonej w pokładzie 207. W niecce jejkowickiej powstanie 
największej liczby wstrząsów spowodowała eksploatacja pokładów warstw jaklowic-
kich, głównie pokładów 703, 712 i 713. 

7.3. Charakterystyka aktywności sejsmicznej w roku 2018 

W roku 2018 w GZW wystąpiły 1504 wstrząsy o energii E ≥ 105 J. Zestawienie 
ilościowo-energetyczne wstrząsów według kopalń przedstawia tabela 7.2.  

Tabela 7.2. Zestawienie wstrząsów górotworu w GZW w roku 2018 według GRSS 
Lp. Kopalnia/zakład górniczy 105 J 106 J 107 J 108 J 109 J Razem 
1 Bobrek-Piekary 7 2 2 1 1 13 
2 Borynia-Zofiówka Jastrzębie Ruch Borynia 38 9 – – – 47 
3 Borynia-Zofiówka Jastrzębie Ruch Jastrzębie 33 5 – – – 38 
4 Borynia-Zofiówka Jastrzębie Ruch Zofiówka 4 2 – – 1 7 
5 Budryk 42 9 1 1 53 
6 Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów 18 4 – – – 22 
7 Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice 5 1 – – – 6 
8 Murcki-Staszic 83 31 5 – – 119 
9 Mysłowice-Wesoła 41 14 3 – – 58 

10 Piast-Ziemowit Ruch Piast 176 102 4 1 283 
11 Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 116 28 8 – – 152 
12 ROW Ruch Marcel 89 20 1 – – 110 
13 ROW Ruch Rydułtowy 200 62 3 – – 265 
14 Ruda Ruch Bielszowice 90 18 1 2 111 
15 Ruda Ruch Halemba 11 4 – – – 15 
16 Sośnica 7 1 1 – – 9 
17 Wieczorek 4 – – – – 4 
18 Brzeszcze 13 3 – – – 16 
19 EKO-PLUS 9 3 – – – 12 
20 Janina 14 1 – – – 15 
21 Sobieski  134 11 4 – – 149 

 Razem 1134 330 33 5 2 1504 
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Największa liczba wstrząsów wystąpiła w kopalni „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast” 
– 283 zjawiska. W kopalni ROW Ruch „Rydułtowy” zarejestrowano 265, a w kopal-
niach „Piast-Ziemowit” Ruch „Ziemowit” i ZG „Sobieski” odpowiednio 152 i 149 
wstrząsów. Pozostałe kopalnie charakteryzowały się znacznie niższą aktywnością 
sejsmiczną. 

Rysunki 7.4 i 7.5 przedstawiają ilościowy rozkład wstrząsów, które wystąpiły  
w roku 2018 w poszczególnych klasach energetycznych; jest on następujący: 
• W roku 2018 ogólna liczba wstrząsów o energii E ≥ 1⋅105 J wynosiła 1504, a ich 

energia sumaryczna 8,79⋅109 J. 
• W zbiorze 1504 wstrząsów energię rzędu 105 miało 1140 zjawisk, co stanowiło 

75,4% wszystkich wstrząsów. Energia sumaryczna wyzwolona przez te wstrząsy 
wynosiła 5%. 

• Wstrząsów o energii rzędu 106 J było 330, co stanowiło 21,9% ogólnej liczby wstrzą-
sów poddanych analizie. Ta grupa zjawisk spowodowała wyzwolenie około 13% 
sumarycznej energii sejsmicznej. 

• Wstrząsów o energii rzędu 107 J wystąpiło w analizowanym okresie 33 – stanowiło 
to 2,9% ogólnej liczby zjawisk i 13% energii sumarycznej. 

• W roku 2018 wystąpiło 5 wstrząsów o energii 108 J, co stanowiło 0,33% ogólnej ich 
liczby i 23% energii sumarycznej. 

• Wystąpiły również 2 wstrząsy o energii 109 J, co stanowiło 0,13% ogólnej ich liczby, 
ale 46% energii sumarycznej. 
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7.4. Analiza zmian parametru b rozkładu Gutenberga-Richtera i rozkład 
energii skumulowanej w GZW w roku 2018  

Rozkład Gutenberga-Richtera obrazuje charakterystykę energetyczno-ilościową 
obserwowanych w danym rejonie wstrząsów, z których oblicza się krzywe powtarzal-
ności. Wyrażają one zależność między liczbą wstrząsów a ich magnitudą lub energią 
sejsmiczną, według wzoru podanego przez Gutenberga i Richtera: 

 log N = a – bM  (7.1a) 

 log N = a – blog ES  (7.1b) 

gdzie: 
N – liczba wstrząsów o magnitudzie w danym przedziale (M +/–ΔM/2), 
ES – energia sejsmiczna. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń do obliczenia wartości współczynnika b 
rozkładu Gutenberga-Richtera proponuje się zastosowanie metody największej wiary-
godności. Stała a w równaniach (7.1a) i (7.1b) zależy m.in. od maksymalnej magnitu-
dy lub energii sejsmicznej w grupie badanych wstrząsów i od stałej b, i charakteryzuje 
poziom sejsmiczności w danym rejonie. Współczynnik b tego rozkładu określa stosu-
nek silnych zjawisk sejsmicznych do zjawisk słabych w badanym zbiorze. Niskie war-
tości współczynnika b pokazują, że w badanym zbiorze dominują silne wstrząsy. Jak 
wiadomo w zagrożeniu sejsmicznym i zagrożeniu tąpaniami realne zagrożenie stano-
wią silne wstrząsy. Badanie wartości współczynnika b i jego zmienności w zbiorze 
wstrząsów pozwala na ocenę przygotowania górotworu do indukowania wstrząsów 
wysokoenergetycznych. Współczynnik b jest także wskaźnikiem stanu naprężeń  
w rejonie tworzenia się ognisk wstrząsów. Z wieloletnich badań wynika, że współ-
czynnik b maleje, gdy rosną naprężenia i jest zmienny w czasie w skali regionalnej lub 
lokalnej, odzwierciedlając zmiany stanu naprężeń względem średniej wartości. Zależ-
ność ta jest wykorzystywana do oceny zagrożenia sejsmicznego w polskich kopal-
niach węgla. Badanie trendu zmian tego współczynnika w przesuwających się oknach 
czasowych można traktować, w tym przypadku, jako prekursor średniookresowy. 
Wyniki obliczeń rozkładu Gutenberga-Richtera i współczynnika b w 10-dniowych 
oknach czasowych przedstawiono na rysunku 7.6. Analizując przedstawione rozkłady 
można zauważyć, że w okresach, kiedy występuje tendencja malejąca współczynnika 
b, aktywność sejsmiczna zaczyna wzrastać, a kiedy współczynnik b wzrasta to liczba 
wstrząsów spada. W roku 2018 wartość współczynnika b wykazywała kilka tendencji 
malejących i rosnących. 
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Rys. 7.6. Rozkład aktywności sejsmicznej górotworu i współczynnika b relacji 

Gutenberga_Richtera w GZW w 2018 roku 

Przyrost skumulowanej energii sejsmicznej wyzwolonej w tygodniowych prze-
działach czasu (krzywa kumulacyjna Benioffa), wskazujący na sposób relaksacji ener-
gii sejsmicznej w całym GZW, przedstawiono na rysunku 7.7. Rysunek pokazuje, że 
w roku 2018 były widoczne cztery przyrosty energii sumarycznej – w styczniu, kwiet-
niu, maju i sierpniu. Było to związane z wystąpieniem wstrząsów o wysokiej energii 
sejsmicznej rzędu 108 i 109. Histogram wstrząsów przedstawia rysunek 7.8. 
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Rys. 7.8. Histogram wstrząsów w roku 2018 

7.5. Wyznaczanie względnych współczynników amplifikacji dla wartości 
szczytowych przyspieszenia i prędkości drgań gruntu w oparciu 
o relację tłumienia w rejonie uskoku kłodnickiego 

7.5.1.  Wprowadzenie  

Drgania sejsmiczne wywołane przez wstrząsy indukowane działalnością górniczą 
mogą negatywnie oddziaływać na środowisko powierzchniowe. Skutkiem tego, znaj-
dujące się na powierzchni ziemi budynki i obiekty budowlane, mogą ulec uszkodze-
niu, a w skrajnych przypadkach nawet zniszczeniu. Dlatego w miejscach wystąpienia 
wstrząsów górniczych w Polsce od wielu lat prowadzony jest monitoring sejsmiczny 
za pomocą specjalistycznej aparatury rejestrującej przyspieszenia i prędkości drgań 
górotworu pod ziemią i na powierzchni terenu (Lurka, Logiewa, 2007; Dubiński, 
Mutke, 2001). 

Do oceny wpływu drgań sejsmicznych na budynki lub prognozy ich oddziaływa-
nia służą wzory empiryczne, opracowane dla warunków lokalnych, określane jako 
relacje tłumienia drgań. Badania nad wpływem drgań sejsmicznych na środowisko 
powierzchniowe i konstrukcje relacji tłumienia dla obszaru Europy i Biskiego Wscho-
du zostały przedstawione m.in. w pracach: Ambraseysa i Douglasa (2003), Ambrasey-
sa i innych (2005), Douglasa (2003). Pierwsze relacje tłumienia drgań amplitud fali 
sejsmicznej w ośrodku skalnym skonstruowano jednak w Ameryce Północnej dla trzę-
sień ziemi (Joyner, Boore, 1981; Campbell, Bozorgnia, 2003). W Polsce badaniami 
wpływu drgań na powierzchnię na obszarze GZW zajmowali się m.in. Dubiński  
i Mutke (2001), Lurka i Logiewa (2007), Mutke (1991), Mutke i inni (2017), Bańka, 
Kołodziejczyk i Lier (2016), natomiast w LGOM badania prowadzili m.in. Olszewska 
i Lasocki (2004). 

Relacja tłumienia określa zależność między wybranym parametrem drgań, którym 
jest szczytowa amplituda prędkości lub przyspieszenia drgań a czynnikami wpływają-
cymi na jego wielkość, takimi jak energia sejsmiczna, odległość od ogniska czy  
lokalne warunki geologiczne, szczególnie cechy warstw przypowierzchniowych (Am-
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braseys i in., 2005). Na powierzchni terenu dochodzi do zmiany amplitudy drgań fali 
sejsmicznej w stosunku do twardego podłoża, co określa się amplifikacją tych drgań.  
Wartość współczynnika amplifikacji wzrasta wraz ze spadkiem prędkości fal sej-
smicznych (Joyner, Boore, 1981). Na wielkość amplifikacji wpływa także występo-
wanie słabo związanych lub spękanych skał, które mogą znacznie zwiększać jej 
wartość.  

W pracy dokonano estymacji względnych współczynników amplifikacji drgań 
dla wartości szczytowych przyspieszenia i prędkości drgań gruntu w oparciu o metodę 
regresji wielokrotnej i relację tłumienia Joynera-Boore’a (1981). Wykorzystano do 
tego celu zarejestrowane dane sejsmometryczne dla wysokoenergetycznych wstrzą-
sów sejsmicznych z lat 2006–2017 na 6 stanowiskach powierzchniowych położonych 
na obszarze górniczym jednej z kopalń GZW w rejonie uskoku kłodnickiego.  

7.5.2.  Charakterystyka poligonu badawczego i  zarejestrowana 
sejsmiczność  

Obszar, z którego pochodziły analizowane dane sejsmometryczne położony jest 
w centralnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, na południowym skłonie 
siodła głównego. Zbudowany jest on z warstw karbońskich przykrytych nadkładem 
utworów czwartorzędowych, a w południowej części lokalnie również trzeciorzędo-
wych i triasu. Utwory czwartorzędowe pokrywają prawie cały obszar badań, osiągając 
miąższość do 70 m. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez formację mio-
ceńską. W części południowej ich grubość waha się w granicach od 13 do 27 m, na-
tomiast na północ od uskoku kłodnickiego przekracza 100 m. Trias występuje tylko  
w części południowej badanego obszaru. Miąższość utworów triasowych zmienia się 
od 9 do około 60 m. Utwory karbonu reprezentowane są przez warstwy orzeskie, war-
stwy rudzkie i warstwy siodłowe. 

Formę tektoniczną badanego obszaru kształtują uskoki układające się w dwóch 
kierunkach – zbliżonym do południkowego i zbliżonym do równoleżnikowego. Naj-
większy z nich to uskok kłodnicki (rys. 7.9) należący do ważniejszych dyslokacji for-
mujących tektonikę Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Skrzydło zrzucone 
znajduje się na południu, a amplituda zrzutu waha się od 150 do 360 m. W zachodniej 
części badanego obszaru uskok kłodnicki rozszczepia się na dwa mniejsze uskoki – 
pierwszy o zrzucie około 80 m, drugi o zrzucie około 230 m. W strefie między tymi 
dwoma uskokami występuje szereg uskoków o niewielkich zrzutach i rozprzestrzenie-
niu. 

Dane sejsmometryczne w postaci cyfrowych sejsmogramów wstrząsów, pocho-
dzące z obszaru górniczego jednej z kopalń w GZW, zostały zarejestrowane w latach 
2006–2017 dla 1277 wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych: 
• 1078 zjawisk o energii rzędu 105 J,  
• 183 zjawisk o energii rzędu 106 J,  
• 14 zjawisk o energii rzędu 107 J,  
• 1 zjawiska o energii rzędu 108 J,  
• 1 zjawiska o energii rzędu 109 J.  
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Rys. 7.9. Rozmieszczenie stanowisk pomiarowych w rejonie uskoku kłodnickiego 

Pomiary sejsmometryczne wykonywane były na 6 trójskładowych stanowiskach 
pomiarowych, za pomocą aparatury AMAX, produkcji Głównego Instytutu Górnic-
twa. Na stanowiskach powierzchniowych AMAX zarejestrowano łącznie 2012 trój-
składowych sejsmogramów przyspieszeń drgań gruntu pochodzących od wstrząsów 
górniczych. Na tej podstawie obliczono również szczytowe amplitudy prędkości drgań 
gruntu dla cyfrowych sejsmogramów prędkości drgań, które otrzymano z cyfrowych 
sejsmogramów przyspieszeń, posługując się operacją trójpunktowego całkowania 
numerycznego i procedurą usuwania składowej stałej z sejsmogramów. Wartości 
szczytowe amplitud przyspieszenia drgań gruntu PGA10Hz z zastosowaniem filtracji 
dolnoprzepustowej w paśmie do 10 Hz, liczone zgodnie ze skalą GSI-GZW, zmieniały 
się od 4 do 1473 mm/s2. Natomiast szczytowe amplitudy prędkości drgań gruntu 
PGVHmax zmieniały się w zakresie od 0,1 do 43 mm/s. Odległości epicentralne między 
wszystkimi analizowanymi wstrząsami i stanowiskami sieci sejsmometrycznej zmie-
niają się od 137 do 3831 m.  

7.5.3.  Relacja t łumienia z uwzględnieniem amplifikacj i  drgań  

Do analizy danych pomiarowych wykorzystana została relacja tłumienia określa-
jąca zależność między wybranym parametrem drgań: szczytową amplitudą prędkości 
lub przyspieszeń, a energią sejsmiczną, odległością hipocentralną i współczynnikami 
amplifikacji drgań dla poszczególnych stanowisk sejsmometrycznych. Do estymacji 
współczynników amplifikacji drgań sejsmicznych wykorzystano metodę regresji wie-
lokrotnej (Draper, Smith, 1973; Ampuła, 2015) i model relacji tłumienia Joynera-
Boore’a (1981). W ogólnej postaci model ten wyrażony jest przez związek liniowy 

Y = α0 + α1 logE + α2 log R + α3R + δkSk (7.2) 
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gdzie: 
Y  – logarytm wartości szczytowej drgań w płaszczyźnie poziomej: PGA lub 

PGV, 
E  – energia wstrząsu, 
R  – odległość hipocentralna, obliczona według zależności R = √ r2 + h2, gdzie  

r jest odległością epicentralną, a h to średnia głębokość wstrząsów, odpowia-
dająca poziomowi eksploatacji w badanym rejonie, równa 850 m, 

Sk  – czynnik określający lokalne warunki geologiczne (k – numer stanowiska,  
k = 1–6); wartość ta wynosi 0, jeśli nie uwzględnia się na nim amplifikacji 
lub 1, jeśli chcemy estymować współczynnik amplifikacji, 

α0, α1, α2, α3, δk – estymowane współczynniki relacji tłumienia. 

Po wykonaniu analizy regresji weryfikowana jest poprawność i jakość oszacowa-
nego modelu relacji tłumienia za pomocą odpowiednich parametrów oraz testów sta-
tystycznych. Do oceny jakości otrzymanych relacji tłumienia służy analiza wartości 
resztowych, czyli różnic między wartościami empirycznymi a teoretycznymi, wynika-
jącymi z oszacowanej funkcji regresji. Reszty powinny mieć rozkład zgodny z rozkła-
dem Gaussa, a w celu weryfikacji można poddać je testowi statystycznemu na 
normalność rozkładu. Nie jest to jednak zawsze konieczne, jeśli zebrane dane są licz-
ne, na przykład ich liczebność jest rzędu kilkuset lub więcej wartości pomiarowych to 
można oprzeć się na inspekcji histogramu reszt. Rozkład reszt może być zaburzony 
przez tzw. wartości skrajne, które najczęściej związane są z błędami pomiarowymi lub 
błędami przetwarzania. Dla poprawy modelu regresyjnego z danych usuwa się warto-
ści skrajne i ponownie przeprowadza się analizę regresji. W celu poprawy dopasowa-
nia modelu do danych pomiarowych można usunąć nawet do 20% obserwacji.  

Relacja tłumienia (7.2) opisuje zmienność szczytowych amplitud drgań sejsmicz-
nych, a współczynniki tej relacji, związane z odległością i jej logarytmem, powinny 
być ujemne, co ma związek z zachowaniem podstaw fizycznych zjawiska zmniejsza-
nia amplitudy drgań sejsmicznych z odległością. Podobnie współczynnik związany  
z logarytmem energii sejsmicznej powinien być dodatni. 

Do analizy regresji danych sejsmometrycznych z rejonu uskoku kłodnickiego 
wykorzystano model, z którego usunięto w obliczeniach współczynnik α3 związany  
z tłumieniem niesprężystym, ponieważ jego wartość, obliczona regresją według mode-
lu (7.2) była dodatnia, co jest niezgodne z fizycznymi zasadami propagacji fal sej-
smicznych. W rezultacie zastosowana relacja tłumienia przyjęła następującą postać  

Y = α0 + α1 logE + α2 logR + δkSk (7.3) 

wyjaśnienie symboli jak we wzorze (7.2). 

7.5.4.  Analiza statystyczna relacji  t łumienia i  wyznaczone względne 
wspó łczynniki  amplifikacj i  drgań  

Do obliczenia współczynników regresyjnych dla relacji tłumienia przyspieszeń 
PGA10Hz i prędkości PGVHmax drgań wykorzystano odpowiednio 1912 i 1917 cyfro-
wych sejsmogramów drgań sejsmicznych. Estymatory błędów standardowych wyno-
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szą dla przyspieszeń i prędkości drgań odpowiednio 0,2008 i 0,2022. Odpowiednie 
współczynniki korelacji to 0,843 i 0,842, a współczynnik determinacji R2 dla obydwu 
wielkości wyniósł 0,71, co oznacza że przyjęte modele tłumienia przyspieszeń i pręd-
kości drgań w 71% wyjaśniają zmienność danych pomiarowych. 

Przed obliczeniami z całości zbioru danych wyeliminowano około 5% obserwacji 
skrajnych, tzn. takich, dla których wartości reszt spełniały warunek 

|ei| > 2σ  
gdzie: 

ei = (yi – ŷi), przy czym: 
yi – wartość empiryczna, 
ŷi – wartość estymowana ze wzoru (7.3), 
σ – odchylenie standardowe składnika resztowego. 

Do oceny czy obliczone modele regresyjne dla przyspieszeń i prędkości drgań 
różnią się istotnie od modelu o wartości stałej, wykorzystano test Fishera. Innymi 
słowy testem tym zweryfikowano hipotezę zerową H0, zakładając że wszystkie współ-
czynniki regresji oprócz składowej stałej, są równe zeru. Wyliczona wartość p dla tego 
testu zarówno dla przyspieszeń, jak i prędkości drgań wynosiła mniej niż 10-4, co po 
przyjęciu poziomu istotności α = 0,001, pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej. 

Podczas inwersji uogólnionej macierzy układu równań liniowych metodą regresji 
wielokrotnej parametrów relacji tłumienia (7.3) uwzględniającej współczynniki δk dla 
wszystkich stanowisk pomiarowych, napotkano na problem jej złego uwarunkowania. 
Oznacza to, że przy niewielkich zmianach wartości wektora danych wejściowych uzy-
skuje się duże zmiany wektora stanowiącego rozwiązanie tego układu równań.  
W związku z tym wiarygodne określenie wszystkich współczynników relacji tłumie-
nia (7.3) staje się niemożliwe. Dlatego do dalszych obliczeń regresyjnych przyjęto, że 
dla jednego z 6 stanowisk pomiarowych wartość δk wynosi 0, co jest równoznaczne 
temu, że amplifikacja na tym stanowisku wynosi 1 i użyto określenia dla tego stano-
wiska jako stanowiska referencyjnego. W ten sposób określono po 6 modeli regresyj-
nych dla relacji tłumienia PGA10Hz i PGVHmax. Do oceny istotności poszczególnych 
współczynników relacji tłumienia typu (7.3) posłużono się testem t-Studenta, na pod-
stawie którego weryfikuje się hipotezę zerową, że jeden z tych współczynników jest 
zerem. Na podstawie statystyki Studenta oblicza się wartość p dla każdego ze współ-
czynników relacji tłumienia (7.3). Spośród otrzymanych wyników wybrano taki mo-
del relacji tłumienia, dla którego wartości p jego wszystkich współczynników były 
mniejsze od 0,001. Oznacza to, że wartości p testu t-Studenta dla każdego współczyn-
nika są istotne statystycznie na poziomie istotności 0,001 i wszystkie współczynniki 
różnią się istotnie od wartości zerowej. Kryterium to spełnione jest jedynie dla relacji 
tłumienia, w której przyjęto stanowisko S4 jako referencyjne.  

Wyznaczone ostatecznie regresyjne zależności relacji tłumienia dla szczytowych 
amplitud przyspieszenia i prędkości drgań gruntu ze stanowiskiem referencyjnym S4  
i wyznaczonymi względnymi współczynnikami amplifikacji drgań mają postać: 

 log PGA10Hz = 5,21633 + 0,43869log E – 1,94928log R + δk (7.4) 

 log PGVHmax = 4,14963 + 0,43104log E – 2,06501log R + δk (7.5) 
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gdzie wartości δk podano w tabeli 7.4. 

Estymowane wartości współczynnika δk i obliczona względna amplifikacja warto-
ści szczytowej składowej poziomej przyspieszenia i prędkości drgań na stanowiskach 
pomiarowych zostały przedstawione w tabeli 7.4. 

Tabela 7.4. Estymowane, względne współczynniki amplifikacji drgań dla poszczególnych  
stanowisk pomiarowych przy założeniu stanowiska S4 jako stanowiska referencyjnego 

Lp. Stanowisko 
pomiarowe 

log PGA10Hz log PGVHmax

współczynnik δk 
względne współczynniki 

amplifikacji – 10δ współczynnik δk 
względne współczynniki 

amplifikacji –10δ 
1 S1 0,173 1,49 0,140 1,38
2 S2 0,278 1,89 0,255 1,80
3 S3 0,370 2,34 0,334 2,15
4 S4 0 1 0 1
5 S5 0,098 1,25 0,119 1,31
6 S6 0,303 2,01 0,251 1,78

Najmniejsza wartość względnego współczynnika amplifikacji, wyznaczona na 
podstawie relacji tłumienia przyspieszenia PGA10Hz i prędkości PGVHmax wyniosła 
odpowiednio 1,2 i 1,3. Natomiast największa wartość względnego współczynnika 
amplifikacji wyniosła odpowiednio 2,1 i 2,3. Zmienność względnego współczynnika 
amplifikacji wskazuje na różnorodność budowy geologicznej badanego obszaru,  
a wyznaczone współczynniki amplifikacji drgań z wykorzystaniem relacji tłumienia 
dla szczytowych amplitud przyspieszeń i prędkości drgań są zbliżone. Względne 
współczynniki amplifikacji drgań mogą zostać przeliczone na wartości bezwzględne, 
pod warunkiem poprawnego wyznaczenia amplifikacji drgań na stanowisku referen-
cyjnym z użyciem, na przykład metod sejsmicznych. 

7.6. Podsumowanie 

W analizowanym okresie obejmującym 10 lat, tj. lata 2009–2018 poziom aktyw-
ności sejsmicznej w GZW był zróżnicowany w poszczególnych latach i rejonach. 
Ogólnie największa liczba wstrząsów wystąpiła w roku 2014, a w roku 2018 wystąpi-
ło najwięcej zjawisk wysokoenergetycznych o energii 108 i 109 J. Wstrząsy o tej ener-
gii należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych zjawisk. Stanowią zagrożenie nie 
tylko dla podziemia kopalń, ale również dla infrastruktury powierzchniowej. Jednym  
z czynników istotnych dla prawidłowej oceny wpływu drgań sejsmicznych na budynki 
lub prognozy ich oddziaływania jest znajomość amplifikacji drgań. Przedstawiono na 
podstawie badań w rejonie aktywnego sejsmicznie uskoku kłodnickiego nowy sposób 
wyznaczania współczynników amplifikacji drgań w oparciu o relację tłumienia Joyne-
ra-Boore’a i metodę regresji wielokrotnej. W wyniku przeprowadzonych obliczeń  
i analiz uzyskano względne wartości współczynników amplifikacji drgań dla poszcze-
gólnych stanowisk pomiarowych. Względne współczynniki amplifikacji drgań mogą 
zostać przeliczone na wartości bezwzględne, pod warunkiem poprawnego wyznacze-
nia amplifikacji drgań na stanowisku referencyjnym z użyciem, na przykład metod 
sejsmicznych. 
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8. ZAGROŻENIE TĄPANIAMI* 

8.1. Skala zagrożenia tąpaniami w GZW i jej zmiany 

Liczba funkcjonujących zakładów górniczych i kopalń węgla kamiennego  
w ostatnich 10 latach zmieniła się z 32 w roku 2008 – 31 czynnych i 1 w likwidacji 
(WUG, 2010) do 36 w roku 2018 – 21 czynnych i 15 w likwidacji (WUG, 2019).  
I tak w ciągu roku 2018 funkcjonowało: 
• 91 kopalń w PGG Sp. z o.o., 
• 4 kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA, 
• 1 kopalnia Węglokoks Kraj Sp. z o.o., 
• 3 zakłady górnicze w Tauron Wydobycie SA 
oraz 4 przedsiębiorstwa prywatne: 
• PG „Silesia” Sp. z o.o., 
• EKO-PLUS Sp. z o.o., 
• ZG „Siltech”, 
• LW „Bogdanka” SA. 

Ogółem wydobycie węgla prowadziło 21 czynnych kopalń (KWK Wieczorek do 
1.04.2018 r.) i zakładów górniczych. Należy podkreślić, że wydobycie w stosunku do 
roku 2008 spadło z 83,60 mln ton do 63,4 mln ton w roku 2018. 

Obecnie zagrożenie tąpaniami występuje w większości kopalń węgla kamienne-
go. Według Wyższego Urzędu Górniczego, spośród 20 funkcjonujących kopalń  
w GZW (stan na dzień 31.12.2018 r.), aż 17 kopalń eksploatowało pokłady zaliczone 
do zagrożonych tąpaniami (I–II ZT). 

Wydobycie ogółem z rejonów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami wynosiło 
około 34,2 mln ton (I–II stopień ZT), tj. 53,9% ogólnej wielkości wydobycia, w tym  
w I stopniu około 24,5 mln ton (38,6%) i w II stopniu około 9,7 mln ton (15,3%). 

Zagrożenie tąpaniami stanowi ciągle istotny problem dla prowadzenia bezpiecz-
nej eksploatacji i właściwej prewencji, a tym samym wpływa na uzyskiwanie efek-
tywnych wyników produkcyjnych przez kopalnie. Tylko w obszarach 3 kopalń 
prowadzone są roboty górnicze w warunkach braku zaliczenia do zagrożonych tąpa-
niami. 

Skalę zagrożenia tąpaniami w kopalniach GZW przedstawiają dane statystyczne 
dotyczące liczby tąpnięć na tle wielkości wydobycia ogółem (rys. 8.1 i 8.2). 

                                                           
*  Autorzy: prof. dr hab. inż. Józef Kabiesz; jkabiesz@gig.eu 
1  Kopalnia „Wieczorek” z dniem 1.04.2018 r. zaprzestała wydobycia i weszła w skład Spółki Restruktu-

ryzacji Kopalń SA. 
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Rys. 8.1. Liczba tąpnięć w kopalniach węgla kamiennego GZW w latach 2009–2018 
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Rys. 8.2. Wydobycie węgla kamiennego w kopalniach GZW w latach 2009–2018 

W latach 2009–2018 w górnictwie węgla kamiennego notowano od 1 do 4 tąpnięć 
rocznie, przy wydobyciu w granicach 79,2–63,4 mln ton (Patyńska, 2009–2017). 
Można uznać, że 1,4 tąpnięcia średniorocznie w ostatnim dziesięcioleciu jest warto-
ścią ustabilizowaną. W latach 50. XX wieku przy podobnej wielkości wydobycia reje-
strowano po kilkadziesiąt (i więcej) tąpnięć rocznie. Ich spadek jest wynikiem 
rozwoju wiedzy o istocie tego zagrożenia, dużego postępu technologicznego we 
wszystkich sferach wydobycia węgla oraz oceny, prognozy i zwalczania zagrożenia 
tąpaniami. 

Na obecny stan zdecydowanie niekorzystny wpływ wywierają pogarszające się 
warunki eksploatacji, a przede wszystkim duża średnia głębokość prowadzenia eks-
ploatacji, silnie rozwinięta tektonika złoża, narastające zaszłości eksploatacyjne oraz 
coraz powszechniejsze współwystępowanie innych zagrożeń naturalnych (przede 
wszystkim metanowego, pożarowego, wyrzutami gazów i skał), stwarzające istotne 
ograniczenia dla zapewniania bezpieczeństwa pracy. Każdy z tych niekorzystnych 
czynników ma swoją specyfikę, która przejawia się np. w stałym wzroście natężenia 
zagrożenia sejsmicznego (patrz rozdział 7), bezpośrednio powiązanego z zagrożeniem 
tąpaniami. 

Z roku na rok eksploatacja pól ścianowych w GZW odbywa się na coraz więk-
szych głębokościach. W roku 1989 średnia głębokość eksploatacji wynosiła 524 m.  
W roku 2010 kształtowała się na poziomie 700 m, a w roku 2018 zbliżyła się do 
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800 m. W ciągu ostatnich lat, każdego roku głębokość eksploatacji zwiększała się  
o około 10 m, a maksymalna głębokość eksploatacji osiągnęła 1300 m – kopalnia 
„Budryk”. Położenie pola ścian na głębokościach przekraczających 1000 m jest coraz 
częstsze i należy spodziewać się, że w najbliższej przyszłości takich pól będzie coraz 
więcej. 

Z danych statystycznych dotyczących wydobycia i zarejestrowanych wstrząsów 
sejsmicznych (Patyńska, 2009–2017; Patyńska, Kabiesz, 2018; Stec i in., 2009–2018) 
wynika, że mimo malejącej wielkości produkcji węgla w ostatnich 10 latach wydatek 
energetyczny (JWE, J/t) do roku 2015 (130,90 J/t) wykazywał generalnie tendencję 
wzrostową (rys. 8.3). Kolejne dwa lata to spadek wartości tego wskaźnika do 
33,24 J/t. W roku 2018 natomiast osiągnął on najwyższą wartość (137,65 J/t) w opi-
sywanym dziesięcioleciu. Jest to wynikiem pojawienia się w roku 2018 5 wstrząsów  
o energii rzędu 108 J i 2 o energii 109 J. Średnia wartość JWE w ostatnich 10 latach 
utrzymuje się na wysokim poziomie – 55,34 J/t. Przekłada się to także na dużą war-
tość sumarycznej energii sejsmicznej wyemitowanej w GZW w roku 2018 – 8,727⋅109 

J – jest to druga co do wielkości wartość po roku 2015, kiedy wynosiła 9,450⋅109 J. 
Wyemitowana w roku 2018 przez górotwór sumaryczna energia sejsmiczna (8,727⋅109 

J), była prawie 2,5-krotnie (248%) większa od średniorocznej wartości (3,520⋅109 J) 
dla poprzedzającego dziesięciolecia (Stec i in., 2009–2018). 

Należy zaznaczyć, że za wysokie wartości JWE i sumarycznej energii sejsmicznej 
odpowiadają przede wszystkim najsilniejsze wstrząsy, które jednocześnie stwarzają 
największe prawdopodobieństwo wystąpienia tąpnięć i stanowią największe zagroże-
nie dla powierzchni. 
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Rys. 8.3. Jednostkowy wydatek energetyczny (JWE, J/t) na tle wydobycia w kopalniach węgla 

kamiennego GZW w latach 2009–2018 

Wysoką aktywność sejsmiczną górotworu w kopalniach GZW potwierdzają dane 
statystyczne dotyczące liczby wstrząsów wysokoenergetycznych (> 105 J), przedsta-
wione w rozdziale 7 w tabeli 7.1, z których wynika, że w roku 2018 ich liczba wzrosła 
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w stosunku do roku poprzedniego. Istotą wzrostu sumarycznej energii sejsmicznej  
w kopalniach GZW są jednak wstrząsy wysokoenergetyczne rzędu > 108 J. Wzrost ich 
liczby jest szczególnie niekorzystny ze względu na silny związek takich wstrząsów  
z występowaniem tąpnięć (rys. 8.4). 

Zarejestrowanym w latach 2009–2018 tąpnięciom towarzyszyły wstrząsy o war-
tościach energii z przedziału 105–109 J (tab. 8.4). 

 
Rys. 8.4. Liczba tąpnięć Nt i liczba wysokoenergetycznych (E ≥ 105 J)  

wstrząsów sejsmicznych Nw odnotowanych w latach 2009–2018 

W tabeli 8.1 podano liczbę tąpnięć na tle wielkości wydobycia, z wyszczególnie-
niem wydobycia z rejonów zagrożonych tąpaniami. Z tych danych wynika, że choć  
w ostatnich 10 latach wydobycie ogółem zmalało o około 18,2%, to wydobycie z po-
kładów zagrożonych tąpaniami w odniesieniu do wydobycia ogółem wzrosło o ponad 
10 punktów procentowych – z 43,80% do 53,94%. Obecnie ponad połowa wielkości 
wydobycia pochodzi z rejonów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami, w tym obecnie 
15,3% z pokładów zaliczonych do II stopnia zagrożenia. 

Rozmiar szkód związanych z tąpnięciami obrazuje przede wszystkim liczba wy-
padków. Wartość wskaźnika wypadkowości w roku 2018 znacząco wzrosła do 0,11, 
czego główną przyczyną było tragiczne w skutkach tąpnięcie w kopalni „Borynia- 
-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”. W ostatnich 10 latach wartości tego wskaź-
nika zawierały się w przedziale od 0 w roku 2014 do 0,18 w roku 2010. Większość 
tych wartości mieściła się w granicach od 0,04 do 0,08, a jego średnia wartość to 
0,072. 

 
 
 

Tabela 8.1. Wydobycie węgla, liczba oraz skutki tąpnięć w kopalniach GZW w latach 2009–2018 
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2009 77,50 34,30 43,80 12,10 0,06 1 0 5 0 101 
2010 76,10 35,80 47,04 13,40 0,18 2 2 12 30 87 
2011 75,50 34,20 45,36 11,80 0,08 4 1 6 0 168 
2012 79,20 37,60 47,47 12,70 0,04 1 1 2 170* 210* 

2013 76,47 36,90 48,25 11,80 0,07 1 0 5 50 113 
2014 72,50 36,00 49,66 11,10 0,00 1 0 0 160 390 
2015 72,19 37,10 51,39 12,00 0,06 2 2 2 1231 45,5 
2016 70,40 36,90 52,41 8,40 0,06 1 1 3 9 124 
2017 65,50 34,90 53,28 9,00 0,06 3 0 4 200 253 
2018 63,40 34,20 53,94 9,70 0,11 2 6 8 850* 176 

Objaśnienie: * dane przybliżone, ** do 2014 r. z II i III stopnia ZT. 

Materialne skutki tąpnięć w postaci uszkodzeń i/lub zniszczeń wyrobisk górni-
czych odnoszą się zarówno do wyrobisk chodnikowych, jak i ścianowych. W roku 
2018 łączna długość wyrobisk zniszczonych przekroczyła 850 m, a uszkodzonych 
wyniosła 176 m. 

Dane zamieszczone w tabeli 8.2 pokazują, że skutki tąpnięć występują przede 
wszystkim w chodnikach przyścianowych. W 18 przypadkach tąpnięć w latach 2009–
2018, w wyrobiskach eksploatacyjnych i/lub w chodnikach przyścianowych, było 11 
takich zdarzeń. Tylko w 7 przypadkach były to wyrobiska korytarzowe usytuowane 
poza strefami bezpośredniego oddziaływania efektów prowadzonej eksploatacji ścia-
nowej. 

Tabela 8.2. Lokalizacja skutków tąpnięć w latach 2009–2018 

Rok Liczba 
tąpnięć 

Chodniki z dala 
od czynnego frontu Ściany Chodniki 

przyścianowe 
Ściana wraz z chodni-
kiem przyścianowym 

2009 1 – – 1 – 

2010 2 1 – – 1 

2011 4 2 1 1 – 

2012 1 1 – – – 

2013 1 – – 1 – 

2014 1 – – 1 – 

2015 2 1 – 1 – 

2016 1 1 – – – 

2017 3 – – 2 1 

2018 2 1 – 1 – 

RAZEM 18 7 1 8 2 

8.2. Statystyka tąpnięć zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego GZW 

Z analizy rozkładu aktywności sejsmicznej na tle poszczególnych jednostek struk-
turalnych GZW wynika, że w ostatnich 10 latach silne wstrząsy generowane eksploa- 
tacją górniczą występowały wyłącznie w 4 strukturalnych rejonach GZW: 
• siodle głównym, kopalnie: „Wujek” Ruch „Śląsk” (1), „Bielszowice” (2), „Sta-

szic” (1), „Halemba-Wirek” (1), „Mysłowice-Wesoła” (3), 
• niecce bytomskiej, kopalnie: „Piekary” (1) i „Bobrek-Centrum” (1), 
• niecce jejkowickiej, kopalnie: „Rydułtowy-Anna” (3) i „Marcel” (1), 



ZAGROŻENIE TĄPANIAMI 

 100 

• sfałdowaniach Jastrzębia, kopalnie: „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” (3) i „Jas- 
-Mos” (1). 

Ich bardziej szczegółowa charakterystyka jest zamieszczona w rozdziale 7.1 niniej-
szego Raportu. 

W roku 2018 2 tąpnięcia były zlokalizowane: 
• w rejonie sfałdowań Jastrzębia, w kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 

„Zofiówka”, 
• w siodle głównym, w kopalni „Mysłowice–Wesoła”. 

W latach 2009–2018 największą liczbę tąpnięć zarejestrowano podczas eksploa- 
tacji pokładów zalegających w północnym i środkowym skrzydle siodła głównego 
(tab. 8.3). Wstrząsy te towarzyszyły eksploatacji pokładów grupy siodłowej zalegają-
cych wśród grubych i mocnych warstw skalnych. 

Na ogólną liczbę 512 wstrząsów w latach 1970–2018 (tab. 8.3), aż 473 przypadki 
wystąpiły w pokładach grupy 500, w tym 197 tąpnięć w pokładzie 510. 

Z danych zestawionych w tabeli 8.4 wynika, że spośród 18 tąpnięć (w ostatnich 
10 latach), 9 przypadków wystąpiło w pokładach grupy siodłowej (500), w tym 6  
w pokładzie 510. Z pozostałych tąpnięć: 5 dotyczyło pokładów grupy 400, 4 – pokła-
dów grupy 700. W roku 2018 utrzymał się stan liczebnej przewagi występowania 
skutków tąpnięć w wyrobiskach zlokalizowanych w pokładach siodłowych. 

Z analizy rejonów tąpnięć wynika, że podobnie jak silne wstrząsy sejsmiczne, 
zjawiska te występują podczas eksploatacji złóż zalegających na znacznej głębokości, 
pośród skał zwięzłych i wśród intensywnie rozwiniętych struktur tektonicznych. Za-
sadniczą przyczyną takiego stanu jest wyczerpywanie się zasobów węgla usytuowa-
nych w korzystniejszych warunkach. Wśród przyczyn decydujących o zagrożeniu 
tąpaniami najczęściej wymienia się: 

• wzrost głębokości eksploatacji pokładów węgla, 
• skrępowany charakter eksploatacji wynikający ze stopnia wyeksploatowania 

złoża udostępnionego (zaszłości eksploatacyjnych) i warunków geologicznych, 
• eksploatację w resztkowych partiach złóż,  
• eksploatację w otoczeniu uskoków lokalnych (możliwych do przejścia frontem 

robót górniczych) i o charakterze regionalnym, 

• nierównomierne wybranie pokładów w rejonach granicznych kopalń, uskoki 
i/lub zaszłości eksploatacyjne, 
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• nadmierna intensywność eksploatacji pokładów. 

Dla 18 przypadków tąpnięć z lat 2009–2018 średnia głębokość eksploatacji w re-
jonach występowania ich skutków wynosiła około 893 m. Odnosząc ją do średniej 
głębokości eksploatacji (około 800 m w 2018 r.), można stwierdzić, że spośród 18 
analizowanych przypadków 67% tąpnięć zaistniało na głębokości większej niż ta 
średnia. 

Podstawowe informacje o przypadkach tąpnięć, które wystąpiły w latach 2009–
2018 przedstawiono w tabeli 8.4. 

Tabela 8.4. Wybrane uwarunkowania tąpnięć zaistniałych w latach 2009–2018 

Lp. Kopalnia/data Pokład 

Grubość pokładu/
grubość eksploa-
towanej warstwy 

m 

Energia 
wstrząsu 

J 

Średnia głębokość 
zalegania pokładu 

m 

1 Bielszowice, 5.10.2009 r. 405/2 7,2–8,2/3,0 3⋅107 1050 
2 Rydułtowy-Anna, 24.03.2010 r. 713/1-2+712/1-2 3,0-3,9/3,4 1,9⋅106 1140 
3 Rydułtowy-Anna, 21.10.2010 r. 713/1-2+712/1-2 3,0-3,6/3,0-3,6 7⋅105 1140 
4 Bobrek-Centrum, 19.07.2011 r. 510 8,9-9,4/2,4 8⋅106 585 
5 Borynia-Zofiówka, 10.02.2011 r. 409/3 2,3/3,5-3,8 3,9⋅106 950 
6 Mysłowice-Wesoła, 29.01.2011 r. 501/1 5,0/3,3 9⋅105 600 
7 Jas-Mos, 28.01.2011 r. 510/2 3,0/3,5 2,3 ⋅106 983 
8 Marcel, 8.03.2012 r. 703/1-2 – 705/1 2,8/1,6 9,2⋅107 890 
9 Piekary, 6.11.2013 r. 510 7,1-7,9/3,0-3,4 3⋅107 720 

10 
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, 
19.06.2014 r. 409/3 2,3/2,65 8,5⋅107 950 

11 Halemba-Wirek, 22.12.2015 r. 504 1,5/2,3 9⋅106 800 
12 Wujek, Ruch Śląsk, 18.04.2015 r. 409 2,6/2,1-3,1 4 ⋅109 1069 
13 Ruda, Ruch Bielszowice, 25.08.2016 r. 507 2,7/3,8 3⋅106 840 
14 ROW, Ruch Rydułtowy, 12.05.2017 r. 706 1,6-1,8/1,8 2,6⋅107 1150 
15 Mysłowice-Wesoła, 29.05.2017 r. 510 3,0/3,0 3⋅108 665 
16 Murcki-Staszic, 21.10.2017 r. 510 8,9-10,7/3,0 3⋅107 900 

17 Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka, 
5.05.2018 r. 409/3 i 409/4 409/3: 1,4–2,8

409/4: 4,0–5,3 2⋅109 980 

18 Mysłowice-Wesoła, 10.11.2018 r. 510 13,0/3,0 6⋅107 665 

8.3. Tąpnięcia w kopalniach GZW w roku 2018  

W roku 2018 w kopalniach węgla kamiennego GZW odnotowano 2 tąpnięcia. 
Skróconą dokumentację tych zdarzeń przedstawiono w załącznikach 8.1 i 8.2. 

W dniu 5.05.2018 r. w kopalni „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiów-
ka”, w partii H-4 o godzinie 1058 wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii 2,0⋅109 J, któ-
remu towarzyszyło tąpnięcie ze skutkami w wyrobiskach chodnikowych 
zlokalizowanych w pokładach 409/3 i 409/4. Epicentrum tego wstrząsu zlokalizowano 
w centralnej (środkowej) części tej partii na wysokości chodnika H-10. Na podstawie 
interpretacji mechanizmu ogniska przyjęto, że źródłem wstrząsu mogło być prze-
mieszczenie struktury całego zrębu między uskokiem wschodnim i jastrzębskim. 

Bezpośrednio przed tąpnięciem w przedmiotowym rejonie nie prowadzono eks-
ploatacji, a dla wyrobisk chodnikowych stosowano zasadę (rygor) pozwalającą na 
jednoczesne drążenie tylko jednego przodka. 
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Skutki tąpnięcia objęły odcinki wyrobisk udostępniających i rozcinających pola 
planowanych w pokładzie 409/4 pól ścian H-4 i H-2 na długości co najmniej 850 m, 
pozbawiając je funkcjonalności. Ze względu na izolację wyrobisk w rejonie skutków 
tąpnięcia po zakończeniu akcji ratowniczej nie przeprowadzono wizji lokalnej i nie są 
znane szczegółowe informacje o charakterze i zasięgu ich uszkodzeń. Następczymi 
skutkami tąpnięcia było silne i długotrwałe zametanowanie tych wyrobisk i częściowe 
zalanie ich wodą. 

W wyniku tąpnięcia zginęło 5 górników, a 4 innych odniosło lekkie obrażenia. 
W dniu 10.11.2018 r. w kopalni „Mysłowice-Wesoła” o godzinie 1026 w rejonie 

pola ściany 03Aw na poziomie 665 m, wystąpił wstrząs wysokoenergetyczny o energii 
6⋅107 J, który spowodował tąpnięcie ze skutkami w podstropowej warstwie pokładu 
510, w chodniku odstawczym Aw i chodniku wentylacyjnym Aw, na sumarycznej 
długości około 43 m. W momencie wystąpienia wstrząsu i tąpnięcia front ściany 
03Aw znajdował się w odległości 474 m na południe od planowanej linii jej zatrzy-
mania, około 550 m od chodnika odstawczego Aw i o około 600 m od chodnika wen-
tylacyjnego Aw. Epicentrum wstrząsu zlokalizowano w zrobach ściany 565, na północ 
od chodnika wentylacyjnego Aw, w odległości 825 m od frontu ściany 03Aw. Odle-
głości te wykluczają bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między prowadzo-
ną ścianą 03Aw a wstrząsem i tąpnięciem. Zjawiska te należy łączyć z istniejącą  
w północno-wschodniej części partii Aw tektoniką i występującymi tam zaszłościami 
eksploatacyjnymi. 

Skutki tąpnięcia wystąpiły w chodniku odstawczym Aw, na odcinku między 
skrzyżowaniami z pochylnią 03a i pochylnią 03b w postaci wypiętrzenia spągu na 
wysokość do 3 m, lokalnymi deformacjami obudowy chodnikowej, zsuwami na zam-
kach obudowy chodnikowej o wielkości do 1,2 m po stronie ociosu północnego oraz 
do 1 m po stronie ociosu południowego oraz lokalnymi uszkodzeniami opinki. 

W strefie skutków wstrząsu znalazło się 5 pracowników, z których 1 odniósł ob-
rażenia śmiertelne. 
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Załącznik 8.1 
Kopalnia: 
„Borynia-
Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch 
„Zofiówka” 

Data: 
5.05.2018 r. 

Pokład: 
409/3 
i 409/4 

Miąższość 
pokładu/ 
warstwy: 
409/3: 1,4–2,8 m 
409/4: 4,0–5,3 m 

Profil 
geologiczny 

 

Kąt upadu  
pokładu: 
ok. 10o 

Głębokość 
prowadzenia 
robót: 
śr. 980 m 

Stopień zagrożenia 
tąpaniami:  
II 

Miejsce wystąpienia skutków tąpnięcia: zespół chodników (H-10, 
H-4, H-2) udostępniających i rozcinających pola ścian H-4 i H-2 oraz 
pochylnia wentylacyjna H–2 
Rodzaj wyrobiska: wyrobiska chodnikowe 

Obudowa wyrobiska: Chodnik H-10  – ŁPCBor12/V32/4 co 0,8 m lub 
0,5 m, 1 rząd podciągów stalowych V29 w pokł. 409/3; w pokł. 409/4 co 
0,6 m + 1 rząd podciągu stalowego V29; 
Chodnik nadśc. H-4 – ŁP 12/V36/4 co 0,6 m; 
Chodnik podśc. H-4 –  w pokł. 409/3 i 409/4: ŁP 12/V36/4 co 0,6 m 
oraz ŁPC Bor/12/V36 co 0,6 m; 
Pochylnia wentylacyjna H-2  –  ŁP10/V36/4 oraz ŁP12/V36/4 co 0,6 m.

Wysokość  
wyrobiska: maks.  
4,2 m 

Szerokość 
wyrobiska: 
maks. 
6,1 m 

Energia wstrząsu: 
2,0·109 J 

Długość zawalonych i uszkodzo-
nych wyrobisk chodnikowych: 
ponad 850 m (wyrobiska nie zostały 
w pełni spenetrowane) 

Lokalizacja ogniska wstrząsu: 
X = –49 720 
Y = –16 770 

Liczba wypadków śmiertelnych: 5 Liczba pozostałych wypadków: 4

Uwarunkowania zaistnienia tąpnięcia: 
Tąpnięcie i wypadek zbiorowy zaistniały w partii H-4 w pokładach 409/3 i 409/4 w wyrobiskach chodniko-
wych udostępniających i rozcinających planowane pola ścian H-4 i H-2. Przyczyną tąpnięcia były złożone 
warunki geologiczno-górnicze, do których zaliczyć należy: 
− skomplikowaną budowę geologiczną złoża, w szczególności liczne dyslokacje tektoniczne, tworzące zrąb 

tektoniczny, 
− uaktywnienie się uskoków jastrzębskiego i wschodniego, 
− występowanie strefy podwyższonych naprężeń tektonicznych wygaszającej się wiązki uskoków na poziomie 

pokładów 363-401/1, 
− zaszłości eksploatacyjne tworzące strukturę w postaci „klina” o rozmiarach rzędu 500⋅300 m, wcinającej się 

w obszar wybranego złoża, również w pokładach leżących wyżej (359/3 i 359/1), jak i położonych niżej 
(403/1, 404/2). 

Skutki w miejscu tąpnięcia: Zasadnicze skutki tąpnięcia obejmowały zawalenie wymienionych wyżej wyro-
bisk chodnikowych i nieodwracalna utrata ich funkcjonalności, uszkodzenia obudowy i infrastruktury tech-
nicznej, długotrwały wypływ około 545 000 m3 metanu, zalanie niektórych odcinków chodników. 
Wyrobiska nie zostały w pełni spenetrowane i nie istnieje pełny opis ich uszkodzeń.
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Wycinek mapy pokładu 409/4 JSW SA KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”  
Ruch „Zofiówka” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E = 2⋅109 J 
5.05.2018 r. 
godz. 1058
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Załącznik 8.2 

Kopalnia: 
„Mysłowice-Wesoła” 

Data: 
10.11.2018 r. 

Pokład:
510 

Miąższość 
pokładu/ 
warstwy: 
13,0/3,0 m 

Profil 
geologiczny 

Kąt upadu pokładu: 
ok. 6° 

Głębokość 
prowadzenia 
robót: 
śr. 665 m 

Stopień zagrożenia 
tąpaniami:  
II 

Miejsce wystąpienia skutków tąpnięcia: chodnik odstawczy Aw,  
chodnik wentylacyjny Aw 
Rodzaj wyrobiska: wyrobisko chodnikowe 

Obudowa wyrobiska: ŁP12/V32/4/A 
Wysokość wyrobiska: 
3,0 m 

Szerokość  
wyrobiska: 5 m 

Energia wstrząsu: 
6,0·107 J 

Długość zawalonych 
wyrobisk chodnikowych: 
– 

Długość uszko-
dzonych wyrobisk 
chodnikowych: 
176 m 

Lokalizacja  
ogniska wstrząsu: 
X = 25 015 
Y = –17 974 
Z = –320 

Długość zawalonych 
wyrobisk ścianowych: – 

Długość uszko-
dzonych wyrobisk 
ścianowych: –  

Liczba wypadków śmiertelnych: – 
Liczba pozostałych 
wypadków: 4 

Uwarunkowania zaistnienia tąpnięcia: Tąpnięcie i wypadek zbiorowy 
zaistniały w rejonie ściany 03Aw w pokładzie 510 spowodowały nastę-
pujące czynniki: 
− budowa geologiczna, w tym występowanie potencjalnych wstrząso-

gennych warstw piaskowców, 
− występowanie obszarów resztkowych, zgrupowań zaszłości eksploa-

tacyjnych (zroby, krawędzie, eksploatacyjne, filary i resztki), 
− zaburzenia tektoniczne. 
Skutki w miejscu tąpnięcia: W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej 
rejonu tąpnięcia stwierdzono, że skutki wstrząsu objęły odcinek chodnika 
odstawczego Aw na odcinku między skrzyżowaniami z pochylnią 03a 
i pochylnią 03b (136 m), objawiały się w postaci: 
− wypiętrzenia spągu do wysokości 3 m, 
− lokalnych deformacji obudowy chodnikowej, niepowodujących 

przerwania jej ciągłości, 
− zsuwów w zamkach obudowy chodnikowej o wielkości do 1,2 m po 

stronie ociosu północnego oraz do 1,0 m po stronie ociosu połu-
dniowego, 

− lokalnymi przerwaniami opinki obudowy oraz opadami stropu do 
wysokości 0,3 m. 

W miejscu najmniejszych gabarytów wyrobisko miało szerokość 3,4 m 
i wysokość 1,2 m. 
W chodniku wentylacyjnym Aw na odcinku 40 m na zachód od skrzyżo-
wania z poch. 03b wystąpiło: 
− wypiętrzenie spągu do wysokości 1,5 m, 
− zsuwy w zamkach obudowy chodnikowej o wielkości do 0,5 m, 
− lokalne wyrwy w opince obudowy. 
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Wycinek mapy pokładu 510 KWK „Mysłowice-Wesoła” 
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9. ZAGROŻENIA W ZAKŁADACH PRZERÓBKI 
MECHANICZNEJ WĘGLA* 

9.1. Wprowadzenie 

Zakłady przeróbcze w polskich warunkach stanowią nieodłączny element kopalni 
węgla kamiennego. Zdecydowana ich większość jest powiązana technologicznie  
z podziemnymi zakładami górniczymi, a tylko nieliczne stanowią odrębne jednostki 
gospodarcze. 

W zakładach przeróbczych surowy urobek pod względem ilościowo-jakościowym 
jest przystosowywany do specyficznych wymagań użytkowników. Wzbogacaniu  
i uszlachetnianiu jest poddawany najczęściej cały surowy urobek. Nagromadzenie 
maszyn i urządzeń, ruch strumieni węgla i wydzielanych odpadów, a także poszczegól-
ne operacje technologiczne przeprowadzane na sucho lub w ośrodku wodnym, stwarzają 
określone zagrożenia dla załóg zakładów przeróbczych. Przyczyny powstawania tych 
zagrożeń, ich krótką charakterystykę oraz typowe miejsca występowania w poszcze-
gólnych sekcjach zakładów przeróbczych omówiono szczegółowo w raporcie z roku 
2002. W niniejszym rozdziale skupiono się na szczegółowej analizie stanu zagrożeń 
technicznych, ocenianych na podstawie skutków wypadków oraz innych zagrożeń  
i czynników szkodliwych, typowych dla zakładów przeróbczych. Wszystkie zamiesz-
czone dane uzyskano za pomocą ankiety przeprowadzonej w zakładach przeróbczych 
w Polsce. Występowanie zagrożeń stanowi bowiem podstawę do podejmowania prac 
badawczo-konstrukcyjnych i modernizacji zakładów przeróbczych w celu zminimali-
zowania, a w niektórych przypadkach w celu całkowitej ich eliminacji.  

9.2. Analiza wypadków i ich przyczyn w latach 2009–2018 

Na podstawie zgromadzonych danych przedstawionych w tabeli 9.1, można 
stwierdzić, że w latach 2009–2018 w zakładach przeróbczych węgla kamiennego  
wydarzyło się 281 wypadków. Przedstawione dane są niepełne, gdyż nie obejmują 
danych z lat 2013 i 2014. Raporty opracowane w latach 2014–2015 nie zawierają roz-
działu dotyczącego zagrożeń w zakładach przeróbki mechanicznej węgla.  

Zdecydowana większość wypadków – 278 (98,9%) to wypadki lekkie, 1 – ciężki  
i 2 – śmiertelne, co stanowi odpowiednio 0,36% i 0,71% wszystkich wypadków.  
W analizowanym okresie rocznie wydarzało się 20–60 wypadków. W roku 2018  
wydarzyło się 30 wypadków i wszystkie były lekkie. 

                                                           
* Autor: dr inż. Krzysztof Wierzchowski 
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Tabela 9.1. Statystyka wypadków w zakładach przeróbczych w latach 2009–2018 

Rok 
Wypadki lekkie Wypadki ciężkie Wypadki śmiertelne

Razem 
liczba % liczba % liczba %

2009 47 97,9 0 0,0 1 2,1 48 
2010 60 100 0 0,0 0 0,0 60 
2011 36 94,7 1 2,6 1 2,6 38 
2012 42 100 0 0,0 0 0,0 42 
2013 brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 
2014 brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych 
2015 18 100 0 0,0 0 0,0 18 
2016 20 100 0 0,0 0 0,0 20 
2017 25 100 0 0,0 0 0,0 25 
2018 30 100 0 0,0 0 0,0 30 

Razem 278 98,93 1 0,36 2 0,71 281 

Tabela 9.2. Statystyka wypadków w zakładach przeróbczych w latach 2009–2018  
z uwzględnieniem ich przyczyn (brak danych za 2013 i 2014 r.) 

Kod Przyczyna 
Wypadki 

lekkie 
Wypadki 
ciężkie 

Wypadki 
śmiertelne Razem 

liczba % liczba % liczba % liczba % 
5 Zapalenie lub wybuch gazu 0 0,0 1 100 0 0,0 1 0,4 
6 Zapalenie lub wybuch pyłu 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
7 Pożar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
8 Przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
9 Wybuch środków strzelniczych 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

10 Wybuch naczyń pod ciśnieniem 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,4 
11 Odpryśnięcie skał lub innych materiałów 4 1,4 0 0,0 0 0,0 4 1,4 
12 Spadnięcie, stoczenie, obsunięcie się mas lub brył skalnych 6 2,2 0 0,0 0 0,0 6 2,1 
13 Spadnięcie, wywrócenie się obudowy lub jej elementów 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
14 Spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się innych przedmiotów 31 11,2 0 0,0 0 0,0 31 11,0 
15 Potknięcie, poślizgnięcie się lub upadek osób 113 40,6 0 0,0 0 0,0 113 40,2 
16 Wpadnięcie, wypadnięcie lub spadnięcie osób z wysokości 9 3,2 0 0,0 0 0,0 9 3,2 
17 Nadmierny wysiłek lub szkodliwy ruch 17 6,1 0 0,0 0 0,0 17 6,0 
18 Uderzenie, zranienie narzędziami pracy 17 6,1 0 0,0 0 0,0 17 6,0 
19 Kontakt z przedmiotem transportowanym 14 5,0 0 0,0 0 0,0 14 5,0 
20 Uderzenie się, kontakt z nieruchomym przedmiotem 19 6,8 0 0,0 0 0,0 19 6,8 
21 Najechanie, przyciśnięcie środkiem transportowym 5 1,8 0 0,0 0 0,0 5 1,8 
22 Przebywanie w środku transportowym, który uległ zderzeniu, wykolejeniu itp. 1 0,4 0 0,0 0 0,0 1 0,4 
23 Kontakt z ruchomymi elementami środków transportowych 4 1,4 0 0,0 1 50,0 5 1,8 
24 Kontakt z ruchomymi elementami maszyn do urabiania lub ładowania 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

25 Kontakt z ruchomymi elementami maszyn do obróbki lub obrobionym 
przedmiotem 6 2,2 0 0,0 0 0,0 6 2,1 

26 Kontakt z ruchomymi elementami innych maszyn 8 2,9 0 0,0 1 50,0 9 3,2 
27 Działanie prądu elektrycznego do 1 kV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
28 Działanie prądu elektrycznego powyżej 1 kV 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
29 Działanie substancji żrących, parzących 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
30 Kontakt z ciałami o wysokiej temperaturze 4 1,4 0 0,0 0 0,0 4 1,4 

31.1 Inne zdarzenia spowodowane zagrożeniem naturalnym 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
31.2 Inne zdarzenia spowodowane zagrożeniem technicznym 12 4,3 0 0,0 0 0,0 12 4,3 
31.3 Inne zdarzenia spowodowane zagrożeniem osobowym 7 2,5 0 0,0 0 0,0 7 2,5 

 Razem 278 100 1 100 2 100 281 100 
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Analiza przyczyn wypadków w latach 2009–2018 (tab. 9.2) prowadzi do wnio-
sku, że zdecydowana ich większość wystąpiła na skutek aktywizacji zagrożeń tech-
nicznych. Z ogólnej liczby 281 wypadków – 113 wypadków, tj. około 40,2% 
wszystkich, było związanych z przemieszczaniem się pracowników, a typowe ich 
przyczyny to potknięcie, poślizgnięcie lub upadek (kod 15). Drugą najczęstszą przy-
czyną wypadków (31 zdarzeń) było spadnięcie, stoczenie lub obsunięcie się innych 
przedmiotów (kod 14). Inne najczęstsze przyczyny wypadków to uderzenie lub  
kontakt z nieruchomym przedmiotem (kod 21) i kontakt z przedmiotami transporto-
wanymi (kod 19), co generalnie mieści się w grupie przyczyn związanych z prze-
mieszczaniem się pracowników. Wymienione wyżej przyczyny były powodem ponad 
55% wszystkich wypadków w latach 2009–2018. 

W analizowanym okresie wydarzyły się 2 wypadki śmiertelne. Jeden wypadek 
śmiertelny był związany z transportem (kod 23), a drugi był spowodowany kontaktem  
z ruchomymi elementami maszyn (kod 26). 

W omawianym okresie zdarzył się 1 wypadek ciężki. Był on związany z zapale-
niem lub wybuchem gazu. 

9.3. Stan zagrożeń pyłowych, gazowych oraz czynniki szkodliwe 
i uciążliwe w zakładach przeróbczych 

Powietrze w zakładach przeróbczych jest zanieczyszczone pyłem węglowym i ka-
miennym. Pył zawieszony w powietrzu, a także nagromadzony na maszynach i urządze-
niach, stwarza zagrożenie i może być przyczyną wypadków. Zapylenie zakładów 
przeróbczych jest dość mocno zróżnicowane w poszczególnych sekcjach technologicz-
nych i zależy od typu prowadzonych procesów oraz zastosowanych maszyn i urządzeń. 
Szczególnie niebezpieczny może być pył węglowy o małej zawartości popiołu. 

W roku 2010 zostało wydane nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki  
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zwią-
zanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Rozpo-
rządzenie, 2010). W rozporządzeniu zawarto minimalne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających  
z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin, może wystąpić 
atmosfera wybuchowa. Stosownie do powyższego rozporządzenia, w obiektach i na 
terenach do nich przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem 
materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, lub w których materiały takie 
są magazynowane, powinna być dokonywana ocena ryzyka związanego z możliwo-
ścią wystąpienia atmosfery wybuchowej. Na podstawie wyników oceny ryzyka prze-
strzenie zagrożone wybuchem dzielone są na odpowiednie strefy. W przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem pyłu palnego wyróżnia się 3 strefy oznaczone odpowiednio: 
strefa 20., 21. lub 22. W przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin powietrza 
z substancjami palnymi w postaci gazów, par lub mgieł wyróżnia się również 3 strefy 
oznaczone odpowiednio: strefa 0., 1. lub 2. 

Analiza danych ankietowych zestawionych w tabeli 9.3 wykazała wytypowanie 
17 stref 20. o największym zagrożeniu wybuchem pyłu. W zdecydowanej większości 
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zakładów przeróbczych nie występowały strefy 20. zagrożenia obecnością pyłu  
węglowego. W zakładach przeróbczych wyodrębniono 17 stref 21. i 191 stref 22.,  
w których zalegające pyły mogły krótkotrwale stworzyć mieszaninę wybuchową. Stre-
fy takie znajdują się najczęściej w pobliżu zbiorników węgla surowego i wzbogacone-
go, wszelkiego rodzaju podajników i przesiewaczy węgla surowego, kruszarek oraz 
przesypów, przenośników i pomostów przenośników taśmowych. Specyficzną strefę 
zagrożenia wybuchem pyłu węglowego stanowią suszarnie koncentratów flotacyjnych 
węgli koksowych, ze względu na stosunkowo małą zawartość wilgoci higroskopijnej  
i przemijającej w suszonym węglu. W ostatnich latach jednak proces termicznego 
suszenia flotokoncentratów jest zastępowany głębokim mechanicznym odwadnianiem 
koncentratów flotacyjnych z dodatkiem mułów gruboziarnistych. Proces ten zapobie-
ga emisji pyłów i gazów powstających podczas termicznego suszenia flotokoncentra-
tów, do atmosfery. 

Tabela 9.3. Liczba stref zagrożonych wybuchem pyłu węglowego lub innych substancji 

Jednostka organizacyjna 
Pył węglowy Gazy, pary i mgły

strefa 20. strefa 21. strefa 22. strefa 0. strefa 1. strefa 2. 
PGG SA 0 0 137 0 0 197 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 1 1 38 0 0 62 
Tauron Wydobycie SA 0 0 3 0 0 3
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 0 0 13 0 0 9
Kopalnie samodzielne 16 16 0 0 0 8

Razem 17 17 191 0 0 270 

W zakładach przeróbczych występują także zagrożenia gazowe powodowane 
przez metan wydzielający się z węgla, jak również przez opary i mgły substancji  
łatwopalnych, stosowanych w niektórych zakładach. 

Z analizy danych ankietowych (tab. 9.3) wynika, że w zakładach przeróbczych 
nie wyznaczono obecnie stref zagrożenia wybuchem 0 i 1. Wyznaczono jednakże 270 
stref zagrożenia wybuchem 2. Strefy te stanowią w zdecydowanej większości prze-
strzenie wewnętrzne zbiorników węgla surowego, przerostów, produktów handlowych 
itp. wraz z otworami zasypowymi oraz przestrzenią wokół wylotów ze zbiorników. 
Pomiary wykonane w zakładach przeróbczych wykazały, że stężenia metanu w zbior-
nikach są z reguły mniejsze od 1,5%. Mimo że lokalne stężenie metanu w zbiornikach 
jest znacznie mniejsze od dolnej granicy wybuchowej, to konieczne jest prowadzenie 
stałej profilaktyki wybuchowej. 

Pył w zakładach przeróbczych stwarza nie tylko zagrożenie wybuchem, lecz także 
ze względu na uziarnienie i zawartość wolnej krzemionki jest uciążliwy i szkodliwy 
dla zdrowia. Miarę zagrożenia obecnością pyłów w środowisku pracy stanowią warto-
ści najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS). Normy NDS określają najwyższe 
dopuszczalne stężenia pyłów całkowitych i respirabilnych w zależności od zawartości 
w nich czystej krzemionki. Pomiary zapylenia, stosownie do obowiązujących przepi-
sów, wykonuje się w wybranych sekcjach zakładów przeróbki mechanicznej węgla 
(Rączkowski, 1997; Rozporządzenie, 2002). Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 
9.4. Podano w niej liczbę stanowisk o przekroczonym najwyższym dopuszczalnym stę-
żeniu pyłów i liczbę stanowisk, na których zapylenie mieściło się w przedziale 0,5–1 
NDS. 
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Tabela 9.4. Liczba stanowisk zagrożonych obecnością pyłów 

Jednostka organizacyjna 
Zawartość pyłu o stężeniu

powyżej NDS 0,5–1 NDS
PGG SA 143 329
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 81 153
Tauron Wydobycie SA 20 47
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 42 25
Kopalnie samodzielne 29 31

Razem 315 585

W analizowanych zakładach przeróbczych znajduje się 315 stanowisk pracy, na 
których są przekroczone wartości NDS pyłów i 585 stanowisk pracy, na których stę-
żenia pyłu wahają się w przedziale 0,5–1 NDS. Stanowiska takie znajdują się w pra-
wie wszystkich zakładach przeróbczych, a ich rozmieszczenie i liczba są różne. 
Stanowiska o przekroczonym stężeniu pyłów znajdują się przede wszystkim w rejo-
nach obsługi wywrotów wózków, taśm przebierczych, klasyfikacji wstępnej oraz kru-
szarek węgla surowego i kamienia. Typowe stanowiska o zwiększonym stężeniu 
pyłów to stanowiska obsługi: podajników, przesiewaczy, przesypów, ciągów transpor-
towych, załadunku itp. 

Zmianę liczby stanowisk o nadmiernym zapyleniu i zapyleniu wahającym się  
w przedziale 0,5–1 NDS w latach 2009–2018 przedstawiono na rysunku 9.1. Wynika 
z niego, że w ostatnich latach liczba stanowisk o podwyższonym stężeniu pyłów usta-
bilizowała się. W ostatnich latach zanotowano niewielkie zmniejszenie liczby stano-
wisk o przekroczonym stężeniu pyłów. 

 
Rys. 9.1. Liczba stanowisk o nadmiernym zapyleniu i zapyleniu wahającym się  
w przedziale 0,5–1 NDS w latach 2009–2018 (brak danych za lata 2013 i 2014) 

W zakładach przeróbczych eliminowanie lub zmniejszanie liczby stanowisk  
o przekroczonym i podwyższonym stężeniu pyłów polega na: 

• stosowaniu systemów odpylania przestrzennego, 
• automatyzacji procesów przeróbczych i prowadzeniu nadzoru zdalnego, na przy-

kład przez telewizję przemysłową, 
• eliminacji procesów powodujących duże zapylenie i zastępowaniu ich nowymi 

rozwiązaniami technologiczno-maszynowymi, 
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• stosowaniu zraszania, 
• indywidualnej ochronie dróg oddechowych. 

Z systemów odpylania przestrzennego zakładów przeróbczych preferuje się suche 
odpylanie z wykorzystaniem nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych, filtrów 
workowych. Filtry tego typu zapewniają wysoką sprawność odpylania. 

Jednymi z typowych zagrożeń pracowników zakładów przeróbczych są zagrożenia 
hałasem i drganiami mechanicznymi. Zagrożenia te zawsze występują w zakładach 
przeróbczych, a ich źródłem jest ruch: maszyn, urządzeń, węgla, odpadów i mediów 
pomocniczych (wody, powietrza). Dotyczy to szczególnie zakładów wyposażonych  
w maszyny i urządzenia starej generacji powodujące hałas o dużym natężeniu,  
a w niektórych wypadkach również drgania własne.  

Tabela 9.5. Stanowiska zagrożone nadmiernym hałasem, wibracją i źródła  
promieniowania jonizującego 

Jednostka organizacyjna 
Liczba stanowisk zagrożonych  

nadmiernym 
Liczba źródeł  

promieniowania  
jonizującego hałasem wibracją 

PGG SA 201 1 163 
Jastrzębska Spółka Węglowa SA 101 0 84 
Tauron Wydobycie SA 77 4 24 
Węglokoks Kraj Sp. z o.o. 30 0 21 
Kopalnie samodzielne 57 1 24 

Razem 466 6 316 

Analiza danych ankietowych (tab. 9.5) wykazała, że w zakładach przeróbczych 
znajduje się 466 stanowisk o zwiększonym poziomie hałasu. Są to stanowiska obsługi 
i dozoru pracy: przesiewaczy, kruszarek, osadzarek, filtrów próżniowych, flotowni-
ków, suszarek oraz pomp mułowych i dmuchaw powietrza. Źródłem monotonnego  
i uciążliwego hałasu są ciągi transportowe węgla i odpadów z zsuwniami i przesypa-
mi. Źródłem hałasu jest także sprzęt używany na zwałach węgla i odpadów oraz do 
eksploatacji osadników zewnętrznych. Liczbę stanowisk pracy o nadmiernym hałasie  
w latach 2009–2018 przedstawiono na rysunku 9.2. W ostatnich latach liczba stano-
wisk o przekroczonym poziomie hałasu systematycznie zmniejsza się. 

Nadmierny hałas może być znacznie ograniczony przez wymianę maszyn starej 
generacji na maszyny i urządzenia nowej generacji o znacznie mniejszym natężeniu 
wytwarzanego hałasu oraz przez zastosowanie automatyzacji. Działania takie mają 
charakter długofalowy i wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych. Oprócz nich 
w zakładach przeróbczych stosuje się indywidualne środki ochrony słuchu przed hała-
sem i tam, gdzie jest to możliwe, kabiny dźwiękochłonne, z których jest dozorowana 
praca urządzeń, na przykład osadzarek lub filtrów. 

Zagrożenia nadmiernymi drganiami w zakładach przeróbczych występują najczę-
ściej w sekcjach odwadniania na wirówkach wibracyjnych oraz na stanowiskach ob-
sługi sprzętu ciężkiego na zwałach węgla, kamienia i osadnikach zewnętrznych. 
Obecnie tylko 6 stanowisk w zakładach przeróbczych jest zaliczanych do grupy sta-
nowisk o przekroczonej dopuszczalnej wartości drgań. 
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Rys. 9.2. Liczba stanowisk o nadmiernym hałasie w latach 2009–2018  

(brak danych za lata 2013 i 2014) 

Jednym ze stosunkowo nowych zagrożeń, jakie pojawiły się w ostatnich latach  
w zakładach przeróbczych, jest zagrożenie promieniowaniem jonizującym. Zagroże-
nie to wynika z coraz częstszego instalowania układów pomiarowych ze źródłem 
promieniowania jonizującego. Układy pomiarowe mają, wymagane odpowiednimi 
przepisami, atesty dotyczące zasad ich bezpiecznej eksploatacji i zdaniem specjalistów 
nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Z danych ankie-
towych wynika, że obecnie w zakładach przeróbczych zabudowanych jest 316 ukła-
dów pomiarowych ze źródłem promieniowania jonizującego. 

9.4. Choroby zawodowe pracowników zakładów przeróbczych 

Następstwem wieloletniej pracy w warunkach ekspozycji na działanie czynników 
szkodliwych i/lub uciążliwych, są choroby zawodowe orzekane przez odpowiednie 
komisje. Liczbę chorób zawodowych orzeczonych w latach 2009–2018 u pracowni-
ków zakładów przeróbczych, z uwzględnieniem ich przyczyn, zestawiono w tabeli 
9.6.  

Tabela 9.6. Statystyka przyczyn chorób zawodowych u pracowników zakładów przeróbczych 

Rok 
Przyczyna choroby zawodowej 

Razem hałas zapylenie drgania inne przyczyny 
liczba % liczba % liczba % liczba % 

2009 5 50,0 5 50,0 0 0,0 0 0,0 10 
2010 4 57,1 2 28,6 0 0,0 1 14,3 7 
2011 4 40,0 6 60,0 0 0,0 0 0,0 10 
2012 3 27,3 7 63,6 0 0,0 1 9,1 11 

2013 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych 

2014 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych 
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych
brak 

danych 
2015 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 3 
2016 3 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 
2017 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0 
2018 1 100 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Razem 22 48,9 21 46,7 0 0,0 2 4,4 45 
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W analizowanym okresie odnotowano 45 przypadków chorób zawodowych. Należy 
podkreślić, że choroby zawodowe są orzekane często już po przejściu pracowników na 
emeryturę lub rentę. W roku 2012 stwierdzono najwięcej, bo 11 przypadków nowych 
zachorowań. W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową w zachorowaniach 
na choroby zawodowe. W roku 2018 stwierdzono 1 nowe zachorowanie. Najczęstszą 
przyczyną chorób zawodowych był nadmierny hałas. Udział chorób powodowanych 
przez hałas stanowił od 27% do 100% wszystkich stwierdzonych przyczyn chorób 
zawodowych. Drugą najczęstszą przyczyną było nadmierne zapylenie, co po latach 
objawia się zmianami w płucach, prowadzącymi do pylicy. 

W analizowanym okresie stwierdzano rocznie średnio 1–7 przypadków chorób 
zawodowych powodowanych nadmiernym zapyleniem. Najwięcej nowych zachoro-
wań spowodowanych nadmiernym zapyleniem zanotowano w latach 2011 i 2012.  
W analizowanym okresie nie odnotowano przypadków chorób spowodowanych przez 
nadmierne drgania i 2 przypadki chorób, których przyczyny były inne niż wymienione 
powyżej. 

9.5. Kierunki badań i osiągnięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pracy w zakładach wzbogacania węgla 

Analizując zagrożenia techniczne, pyłowe, gazowe oraz czynniki szkodliwe i nie-
bezpieczne w zakładach przeróbczych, określono kilka ważniejszych kierunków dzia-
łań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, a mianowicie:  
• modernizację zakładów przeróbczych, polegającą na unowocześnianiu, racjonali-

zacji i upraszczaniu rozwiązań technologiczno-maszynowych, w szczególności  
w zakresie gospodarki wodno-mułowej i odwadniania najdrobniejszych węgli,  
z uwzględnieniem nowej generacji maszyn odwadniających, 

• opracowanie i wdrożenie wysoko sprawnych układów do odpylania przestrzenne-
go na sucho, 

• automatyzację procesów przeróbczych i wprowadzanie monitoringu wizualnego, 
• opracowanie i wdrażanie systemów zmechanizowanego pobierania próbek pro-

duktów międzyoperacyjnych i finalnych oraz przygotowania próbek laboratoryj-
nych, 

• eliminację suszenia termicznego w zakładach przeróbczych i gospodarki mułami 
na osadnikach zewnętrznych, 

• zastosowanie środków chemicznych do ograniczania pylenia na zwałach węgla, 
dalsze doskonalenie profilaktyki pożarowej na tych zwałach,  

• zastosowanie rozwiązań technicznych w zakresie, tzw. małej mechanizacji, za-
pewniających utrzymanie porządku i czystości w obrębie ciągów transportowych. 

9.6. Podsumowanie 

W zakładach przeróbczych, ze względu na specyfikę prowadzonych procesów 
technologicznych oraz dużą liczbę maszyn i urządzeń, występują zagrożenia technicz-
ne, zagrożenia wybuchem pyłów węglowych i gazów oraz czynniki szkodliwe i uciąż-
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liwe, takie jak nadmierny hałas, wibracje itp. Stan zagrożeń technicznych oceniany 
pośrednio, na podstawie zaistniałych wypadków, dowodzi pewnej stabilizacji w akty-
wizacji zagrożeń w ostatnich latach. Nie jest to równoznaczne ze zmniejszeniem licz-
by źródeł zagrożeń w zakładach przeróbczych. 

Zagrożenia pyłowe w zakładach przeróbki mechanicznej węgla wynikają zarów-
no z występowania pyłu zawieszonego w powietrzu, jak i pyłu gromadzącego się na 
maszynach, urządzeniach, podestach, konstrukcjach budowlanych itp. Miarą wielkości 
zagrożenia pyłowego jest aktualna liczba stanowisk pracy o podwyższonym lub prze-
kroczonym stężeniu pyłów w powietrzu, mimo stosowanej profilaktyki. 

Ze specyfiki funkcjonowania zakładów przeróbczych wynika występowanie  
w nich zagrożeń gazowych, spowodowanych wydzielaniem się metanu podczas  
magazynowania węgla surowego, procesów wzbogacania lub powstawaniem oparów  
i mgieł cieczy łatwopalnych. Skala tych zagrożeń, mierzona stężeniem wydzielającego 
się metanu i liczby wydzielonych stref zagrożenia, wydaje się być stosunkowo nie-
wielka. Konieczne jest jednak prowadzenie ciągłej profilaktyki. 

W zakładach przeróbczych występuje znaczna liczba stanowisk zagrożonych 
nadmiernym hałasem i stosunkowo niewiele stanowisk o nadmiernej wibracji. 

Długoletnia praca w zakładach przeróbczych w warunkach występowania czyn-
ników szkodliwych i niebezpiecznych prowadzi do chorób zawodowych zatrudnio-
nych w nich osób. Przyczyną około 50% chorób zawodowych w latach 2009–2018 był 
nadmierny hałas wytwarzany przez maszyny, urządzenia, strugi węgla i odpadów,  
a także media pomocnicze. 

W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa w zakładach przeróbczych powin-
ny być podjęte działania modernizacyjne, polegające przede wszystkim na unowocze-
śnianiu rozwiązań technologicznych, maszynowych i organizacyjnych, szczególnie  
w tych węzłach, w których procesom przeróbczym poddaje się najdrobniejsze węgle. 

W ostatnich latach na szerszą skalę zaczęto wprowadzać mechaniczne systemy 
pobierania próbek węgla handlowego. Eliminują one tradycyjne, pracochłonne i nie-
bezpieczne ręczne metody pobierania i przygotowywania próbek do analiz. 
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10. ZAGROŻENIE RADIACYJNE* 

10.1. Wprowadzenie 

Głównymi źródłami zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górni-
czych, pochodzącego od naturalnych substancji promieniotwórczych, są krótkożycio-
we produkty rozpadu radonu oddziałujące na układ oddechowy człowieka oraz 
izotopy radu, obecne w wodach dołowych i w wytrącających się z nich osadach, które 
mogą powodować skażenia wewnętrzne oraz, wraz ze swoimi pochodnymi, emitują 
promieniowanie gamma. 

Zagadnienia związane z ochroną radiologiczną reguluje wiele aktów prawnych, 
spośród których największe znaczenie dla problemów dotyczących ochrony radiolo-
gicznej w podziemnych zakładach górniczych mają następujące: 
• Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. wraz z późniejszymi zmiana-

mi. D. U. 2007 nr 42, poz. 276, tekst ujednolicony. 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek gra-

nicznych promieniowania jonizującego. D. U. 2005, nr 20, poz. 168. 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawo-

wych wymagań dotyczących terenów kontrolowanych i nadzorowanych. Dz. U. 
2007, nr 1318, poz. 910. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego. Dz. U. 2002, nr 230, poz. 
1925. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony 
przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych 
podczas pracy na terenie kontrolowanym. Dz. U. 2004, nr 102, poz. 1064. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań 
dotyczących rejestracji dawek indywidualnych. Dz. U. 2007, nr 131, poz. 913. 

Ponadto zagadnienia związane wyłącznie z ochroną radiologiczną w podziem-
nych zakładach górniczych regulują: 
• Rozporządzenie Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.  
Dz. U. 2017, poz. 1118. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Dz. U. 
2015 r. poz. 1702 i 2204, z 2016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247. 

                                                           
*  Autorzy: dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG, dr hab. Krystian Skubacz, dr hab. inż. Stanisław 

Chałupnik, prof. GIG, dr Izabela Chmielewska, dr inż. Michał Bonczyk, mgr inż. Krzysztof Samolej 
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10.2. Metody badania stanu zagrożenia 

Do kontroli zagrożenia krótkożyciowymi produktami rozpadu radonu stosowano 
przystawki ALFA, współpracujące z pyłomierzami typu „Barbara” lub aspiratorami 
AP-2000EX (Procedura BCR/ZLGIG/3-001, edycja 2 z dnia 12.09.2012 r.). Oba przy-
rządy pozwalają na równoczesny pomiar zapylenia. Pomiary stężenia energii poten-
cjalnej alfa były wykonywane na stanowiskach pracy przez kilka godzin do jednej 
zmiany roboczej. W laboratorium przeprowadzano odczyty mierników, a wyniki po-
miarów były dostępne praktycznie następnego dnia, licząc od momentu ich dostarcze-
nia. Wzorcowanie przyrządów prowadzono zgodnie z procedurami systemu 
zarządzania, funkcjonującego w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG 
(dawniej Laboratorium Radiometrii GIG). 

Do kontroli dawek promieniowania gamma stosowano dawkomierze GAMMA-31 
zawierające detektory termoluminescencyjne. Dawkomierze te były używane zarówno 
do pomiarów środowiskowych, jak i do kontroli dawek indywidualnych. Do kontroli 
środowiskowej dopuszcza się również stosowanie radiometrów gamma. Jednak tylko 
niektóre typy tych przyrządów, obecnie już nieprodukowane, mają dopuszczenie do 
pracy w warunkach zagrożenia wybuchem. Pomiary te wykonywały służby kopalnia-
ne, a ich wyniki nie są uwzględniane w bazach danych GIG. Kontrolę zagrożenia ra-
donośnymi wodami i osadami przeprowadzano w oparciu o metody laboratoryjne 
stosowane w Głównym Instytucie Górnictwa. Badania wód wykonywane są metodą 
ciekłych scyntylatorów, z uprzednią preparatyką chemiczną, zgodnie z procedurą za-
twierdzoną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA): BCR/ZLGIG-1-002. Badania 
osadów wykonuje się zgodnie z procedurą BCR/ZLGIG/2-004, która również jest 
zatwierdzona przez PCA. Za wyznaczanie stanowisk pomiarowych, wykonywanie 
pomiarów na stanowisku oraz pobieranie próbek do analiz laboratoryjnych, są odpo-
wiedzialne odpowiednie służby kopalniane. Próbki wód lub osadów były dostarczane 
do Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG, gdzie dokonywano ich anali-
zy. Wyniki pomiarów były przekazywane zleceniodawcy w formie raportu z badań. 

10.3. Stan zagrożenia radiacyjnego w podziemnych zakładach górniczych 
w roku 2018 na tle ich dziesięcioletniej statystyki 

10.3.1.  Zagrożenie krótkożyciowymi produktami rozpadu radonu 

W roku 2018 r. Główny Instytut Górnictwa wykonał 3614 pomiarów (w 2017 r. 
3184 pomiary) stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu 
radonu za pomocą przystawek ALFA w 31 podziemnych zakładach górniczych węgla 
kamiennego. Wśród tych zakładów znalazło się 27 czynnych zakładów górniczych 
węgla kamiennego (3503 pomiary), Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (100 po-
miarów), Kopalnia Doświadczalna „Barbara” (11 pomiarów). W porównaniu z rokiem 
2017 liczba pomiarów była większa o 430 (rys. 10.1). W raporcie nie uwzględniono 
pomiarów wykonywanych przez służby kopalniane za pomocą radiometrów górni-
czych RGR. 
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Rys. 10.1. Liczba pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa wykonanych przez Główny Instytut 

Górnictwa w wyrobiskach podziemnych polskich zakładów górniczych w latach 2009–2018 

Biorąc pod uwagę limity określone w obowiązujących przepisach prawnych, po-
ziom 0,5 μJ/m3 został przekroczony w 28 wyrobiskach 12 podziemnych zakładów 
górniczych (w 2017 r. w 40 wyrobiskach 18 podziemnych zakładów górniczych). 

Zbiorcze zestawienie wyników pomiarów środowiskowych zamieszczono w tabe-
li 10.1. W roku 2018 maksymalna wartość stężenia energii potencjalnej alfa to  
1,42 ±0,13 μJ/m3, a średnia wartość w wyrobiskach podziemnych polskich zakładów 
górniczych wyniosła 0,14 µJ/m3, przy odchyleniu standardowym 0,12 µJ/m3.  

Tabela 10.1. Pomiary stężenia energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów rozpadu 
radonu w powietrzu w wyrobiskach dołowych polskich podziemnych zakładów górniczych, 

wykonywane w latach 2009–2018 

Rok 

Liczba wyników 
Zakres Średnia Mediana Odchylenie 

standardowe Cα ≤ 0,5 0,5 < Cα ≤ 2,5 Cα > 2,5 

μJ/m3 

2009 2954 17 – 0,006–1,071 0,066 0,039 0,083 

2010 2973 45 5 0,006–7,332 0,090 0,047 0,249 

2011 3039 25 – 0,003–1,548 0,064 0,041 0,089 

2012 2944 20 1 0,004–3,658 0,078 0,053 0,105 

2013 3127 39 – 0,001–1,565 0,072 0,043 0,110 

2014 3172 50 – 0,007–1,917 0,123 0,091 0,131 

2015 3140 24 – 0,006–1,849 0,100 0,078 0,096 

2016 2992 26 – 0,006–1,722 0,107 0,081 0,103 

2017 3143 40 – 0,008–1,115 0,146 0,120 0,110 

2018 3584 30 – 0,008–1,420 0,137 0,116 0,098 

Ocenia się, że maksymalna wartość dawki skutecznej od produktów rozpadu  
radonu w kopalniach węgla kamiennego w roku 2018 wyniosła 3,7 mSv, uwzględnia-
jąc niepewność pomiaru i przyjmując, że roczny czas pracy wynosi 1800 godzin, a tło 
naturalne 0,1 μJ/m3. Na rysunku 10.2 przedstawiono zmiany maksymalnych stężeń 
energii potencjalnej alfa i wyliczone na tej podstawie dawki skuteczne. Wyrobiska,  
w których istnieje możliwość otrzymania dawek większych niż 6 mSv, zalicza się do 
klasy A zagrożenia radiacyjnego (tereny kontrolowane). Wyrobiska, w których istnie-
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je możliwość otrzymania dawek określonych dla pracowników kategorii B (1–6 mSv), 
zalicza się do klasy B zagrożenia radiacyjnego (tereny nadzorowane). 

 
Rys. 10.2. Maksymalne stężenia energii potencjalnej alfa i odpowiadające im wartości rocznych 

obciążających dawek skutecznych ponad tło naturalne (przyjęto: tło 0,1 μJ/m3,  
roczny czas pracy 1800 godzin) w podziemnych wyrobiskach polskich zakładów górniczych  

w latach 2009–2018 

10.3.2.  Zagrożenie promieniowaniem gamma 

W roku 2018 wykonano 750 (o 59 więcej niż w 2017 r.) pomiarów ekspozycji na 
zewnętrzne promieniowanie gamma w kopalniach węgla kamiennego. Były to głów-
nie czynne zakłady górnicze, gdzie wykonano 723 pomiary. Poza tym pomiary wyko-
nano w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń (25 pomiarów) i w Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara” (2 pomiary). Z tej liczby 672 pomiary zostały wykonane  
w wyrobiskach dołowych, a 78 na powierzchni. 

Pomiary środowiskowe 
Pomiary środowiskowe mocy kermy wykonywane były przez służby kopalniane 

za pomocą radiometrów gamma (głównie jako pomiary rozpoznawcze, chwilowe) lub 
za pomocą dawkomierzy GAMMA-31 (długookresowe pomiary środowiskowe).  
Pomiary dawek indywidualnych wykonywane były wyłącznie za pomocą dawkomie-
rzy osobistych GAMMA-31. W tym opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów 
uzyskane za pomocą dawkomierzy GAMMA-31. Są one zgromadzone w bazie da-
nych Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG. 

W roku 2018 wykonano 588 pomiarów środowiskowych mocy kermy promie-
niowania gamma w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych (tab. 10.2).  
W 3 zakładach górniczych węgla kamiennego moc kermy promieniowania gamma 
przekroczyła wartość 0,6 μGy/h, lecz była niższa od 3,1 μGy/h (28 wyników),  
a w 1 kopalni przekraczała 3,1 μGy/h (4 wyniki). Maksymalna wartość mocy kermy 
wyniosła 10,53 ±0,41 μGy/h (tab. 10.2). 
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Tabela 10.2. Pomiary środowiskowe mocy kermy promieniowania gamma w powietrzu  
w podziemnych kopalniach węgla kamiennego  

Rok 
Liczba wyników 

Zakres Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe K  ≤ 0,5* 0,5 > K  ≤ 2,5* K >  2,5* 
μGy/h 

2009 567 18 1 0,009–5,224 0,133 0,083 0,277
2010 721 13 1 0,006–6,111 0,115 0,078 0,261
2011 565 8 - 0,004–1,375 0,126 0,088 0,138
2012 586 20 5 0,003–10,526 0,183 0,083 0,682
2013 612 15 1 0,002–3,297 0,129 0,080 0,234
2014 572 6 2 0,004–5,943 0,116 0,080 0,245
2015 647 18 3 0,004–5,508 0,138 0,086 0,313

 K   ≤ 0,6* 0,6 > K  ≤  3,1* K >  3,1* 

2016 584 25 2 0,001–4,246 0,158 0,082 0,305
2017 561 23 1 0,001–8,558 0,193 0,093 0,443
2018 556 28 4 0,017–10,526 0,254 0,097 0,801

* W roku 2017 i 2018 przyjęto, że granice przedziałów wyniosły 0,6 μGy/h zamiast 0,5 μGy/h i 3,1 μGy/h zamiast  
2,5 μGy/h, co jest spowodowane zmianą przepisów i obniżeniem współczynnika konwersji kermy na dawkę  
z 1,4 Sv/Gy na 1,1 Sv/Gy. 

Przyjmując współczynnik konwersji według aktualnych przepisów, maksymalna 
wartość dawki skutecznej wynosiła 21,5 mSv w roku 2018, uwzględniając niepewność 
pomiaru i przyjmując, że roczny czas pracy wynosi 1800 godzin, a tło 0,1 μGy/h, co 
przekracza dawkę graniczną 20 mSv ustanowioną dla osób, których działalność zawo-
dowa związana jest z narażeniem na promieniowanie jonizujące. W poprzednich 9 
latach przewidywane maksymalne roczne dawki skuteczne nie przekroczyły 20 mSv 
(rys. 10.3), przyjmując, że roczny czas pracy wynosi 1800 godzin. Jeśli do obliczeń 
przyjąć bardziej realistyczne założenie, że rzeczywisty roczny czas pracy wynosi 750 
godzin (wartość podawana przy pracy w chodnikach wodnych), to dodatkowa dawka 
skuteczna w roku 2018 byłaby równa 8,9 mSv. W analizowanym 10-letnim okresie 
zawsze występowały miejsca, w których była przekraczana wartość 1 mSv i 6 mSv, co 
jest podstawą do zaliczania pracowników do kategorii B i A, a wyrobiska odpowied-
nio do klasy B i A zagrożenia (terenów nadzorowanych oraz kontrolowanych). 

 
Rys. 10.3. Maksymalne moce kermy promieniowania gamma w powietrzu oraz odpowiadające im 
wartości rocznych dawek skutecznych ponad tło naturalne (przyjęto: tło 0,1 μGy/h, a roczny czas 
pracy 1800 godzin; dawkę dla roku 2017 r. i 2018 policzono dla nowego współczynnika konwersji 

1.1 Sv/Gy, a dla pozostałych lat dla wartości 1,4 Sv/Gy) 
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Rys. 10.4. Liczba pomiarów środowiskowych mocy kermy promieniowania gamma w powietrzu 

wykonanych przez Główny Instytut Górnictwa w podziemnych wyrobiskach polskich  
zakładów górniczych 

Pomiary indywidualne 
W roku 2018 w 8 zakładach górniczych węgla kamiennego Główny Instytut  

Górnictwa wykonał 85 pomiarów dawek indywidualnych promieniowania gamma  
(w 2017 r. w 8 zakładach górniczych 112 pomiarów). W pozostałych zakładach górni-
czych tego typu pomiarów nie prowadzono. Kontrolowane osoby, w liczbie 81, były 
zatrudnione głównie przy usuwaniu promieniotwórczych osadów dołowych lub pra-
cowały w miejscach, gdzie takie osady mogły się gromadzić. Jedna z osób objętych 
kontrolą indywidualną była zatrudniona na powierzchni. W 2 zakładach górniczych 
węgla kamiennego oszacowana dawka roczna dla kontroli indywidualnych przekro-
czyła 1 mSv (z uwzględnieniem błędu), lecz była mniejsza niż 6 mSv (kategoria B). 

Maksymalna dawka w roku 2018 wyniosła 4,8 mSv dla rocznego czasu pracy 
1800 godzin. Dla czasu 750 godzin dawka wyniosłaby 1,9 mSv. 

Tabela 10.3. Pomiary dawek indywidualnych promieniowania gamma w podziemnych 
wyrobiskach polskich zakładów górniczych* 

Rok 
Liczba wyników

Zakres Średnia Mediana 
Odchylenie 

standardowe E  ≤ 1 1 > E  ≤ 6 E > 6 
mSv 

2009 140 13 14 0,006–28,800 1,545 0,259 1,535
2010 130 7 – 0,010–2,689 0,311 0,188 0,301
2011 122 11 1 0,005–11,693 0,461 0,138 1,176
2012 97 19 6 0,023–13,130 1,051 0,287 1,022
2013 97 8 6 0,006–53,033 1,524 0,135 1,463
2014 100 8 1 0,004–6,709 0,360 0,164 0,747
2015 55 2 1 0,003–9,539 0,515 0,138 0,515
2016 87 12 1 0,006–7,758 0,688 0,199 0,676
2017 89 19 4 0,011–26,902 1,146 0,239 1,141
2018 77 7 – 0,005–4,827 0,512 0,288 0,501

* odniesiono się do rocznych dawek skutecznych ponad tło naturalne bez uwzględnienia błędu pomiaru. 
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10.3.3.  Wody promieniotwórcze 

W roku 2018 wykonano 426 analiz promieniotwórczości wód kopalnianych, któ-
rych próbki pobrano w wyrobiskach podziemnych kopalń węgla kamiennego lub  
w wodach zrzutowych z kopalń. W 153 próbkach wód zmierzono sumaryczne stężenie 
nuklidów promieniotwórczych 226Ra + 228Ra powyżej wartości 1 kBq/m3, wskazanej  
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Zgodnie z Rozporzą-
dzeniem, wody takie ujmuje się i odprowadza bezpośrednio do kanałów ściekowych 
lub rurociągów wodnych. Wśród badanych próbek było 17 próbek wód zawierających 
jony baru (typ A). Wszystkie zawierały rad w stężeniach przekraczających 1 kBq/m3. 
Wody typu A mają duży wpływ na stan bezpieczeństwa radiologicznego, ponieważ 
wytrącają się z nich osady zawierające siarczan baru z dodatkiem siarczanu radu.  
W wodach kopalń węgla kamiennego maksymalna, zmierzona w roku 2018, wartość 
stężenia radu 226Ra wynosiła 147,24 kBq/m3, a radu 228Ra – 38,98 kBq/m3 (tab. 10.4, 
rys. 10.5).  

Tabela 10.4. Wyniki kontroli promieniotwórczości wód dołowych w latach 2009–2018 

Rok 
Liczba 
kopalń 

Liczba próbek 
ogółem 

Liczba próbek Maksymalne stężenie, kBq/m3 
o stężeniu radu 

> 1 kBq/m3 
zawierających 

jony Ba2+ 
226Ra 228Ra 226Ra + 228Ra 

2009 29 483 144 18 122,75 34,49 147,32 
2010 30 445 157 26 95,65 49,34 144,99 
2011 32 490 187 24 162,46 80,55 243,01 
2012 27 505 190 32 158,05 66,21 224,26 
2013 30 654 256 20 104,8 30,7 115,5 
2014 29 773 286 35 148,8 91,2 240,0 
2015 31 691 220 26 61,1 41,4 102,5 
2016 30 585 150 13 102,38 47,16 149,54 
2017 32 552 183 19 75,98 21,91 97,89 
2018 31 426 153 17 147,24 38,98 186,22 

 
Rys. 10.5. Histogram stężeń izotopów radu w wodach kopalnianych w latach 2009–2018 
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W latach 2009–2018 w Śląskim Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG wy-
konano 5604 oznaczenia stężenia izotopów radu w próbkach wód pobranych w pod-
ziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego (rys. 10.6). W 1926 próbkach 
zmierzono stężenia radu wyższe niż 1 kBq/m3, w tym 230 próbek zawierało równo-
cześnie jony baru. W tabeli 10.4 przedstawiono wyniki pomiarów zawartości izoto-
pów radu w wodach dołowych wykonywanych w omawianym okresie. 

 
Rys. 10.6. Liczba próbek wód dołowych z kopalń węgla kamiennego,  

w których badano stężenie izotopów radu 

Najwyższe stężenia izotopów radu 226Ra i 228Ra, zmierzone w wodach dołowych 
kopalń węgla kamiennego w roku 2018, są niższe od maksymalnych stężeń, mierzo-
nych w okresie ostatnich 10 lat (rys. 10.7). Średnie wartości wyliczone dla zbioru 
maksymalnych stężeń z poszczególnych lat analizowanego okresu dla radu 226Ra wy-
noszą 117,9 i 51,0 kBq/m3 dla 228Ra, a średnia suma stężeń tych izotopów wynosi 
168,9 kBq/m3. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba próbek, w których zawartość izoto-
pów radu przekraczała 1 kBq/m3, w całym 10-letnim okresie utrzymywała się na  
wysokim poziomie, a w roku 2018 wyniosła 153 (rys. 10.8). 

 
Rys. 10.7. Maksymalne stężenia izotopów radu w wodach kopalnianych 

liczba próbek  
w danym roku liczba kopalń 
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Rys. 10.8. Liczba próbek wód o sumarycznym stężeniu izotopów radu powyżej  

1 kBq/m3 i liczba próbek wód zawierających jony baru 

Do roku 2014 obserwowano wyraźny wzrost liczby próbek, w których stężenia 
izotopów radu przekraczały wartość 1 kBq/m3. Można to tłumaczyć zwiększaniem 
głębokości eksploatacji w wielu kopalniach i wzrostem liczby dopływów o większym 
zasoleniu i podwyższonej promieniotwórczości. Od tego momentu obserwuje się pe-
wien spadek liczby takich próbek. W roku 2018 tylko w 1 z badanych próbek wód 
dołowych nie zmierzono stężeń radu na poziomie maksymalnych wartości mierzonych 
w poprzednich kilku latach. Również liczba próbek o sumarycznym stężeniu izotopów 
radu powyżej 1 kBq/m3 była niższa, niż w ostatnich 5 latach. Analiza wyników  
w kolejnych latach pokaże, czy obserwowany trend wzrostu promieniotwórczości wód 
kopalnianych uległ odwróceniu.  

10.3.4.  Do łowe osady promieniotwórcze 

W roku 2018 wykonano analizy stężenia nuklidów promieniotwórczych 137 pró-
bek osadów powstających z wód dołowych, z 23 jednostek: 
• 23 kopalń węgla kamiennego (135 próbek), 
• 1 laboratorium akredytowanego, przekazującego zlecenie do GIG (2 próbki),  
w tym 9 próbek osadów zebranych na powierzchni (osadniki powierzchniowe, cieki 
wodne, do których odprowadzane są wody kopalniane). 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zleceń z zewnętrznych laboratoriów, GIG 
nie jest w stanie zidentyfikować oryginalnego pochodzenia próbki. Najwyższe zmie-
rzone stężenie izotopów radu wynosiło 75 400 Bq/kg w przypadku izotopu 226Ra  
i 49 700 Bq/kg w przypadku izotopu 228Ra, największe sumaryczne stężenie radu 226Ra 
i 228Ra w jednej próbce wynosiło 125 100 Bq/kg. Tabela 10.5 pokazuje najwyższe 
mierzone stężenia izotopów radu 226Ra, 228Ra oraz sumaryczne stężenia izotopów radu 
226+228Ra w próbkach osadów, na przestrzeni ostatnich 10 lat. Od roku 2017, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górni-
czych, prowadzony jest również monitoring izotopu radu 224Ra, pozostającego  
w równowadze promieniotwórczej ze swoim izotopem macierzystym 228Th. 
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Tabela 10.5. Maksymalne stężenia izotopów radu mierzone w osadach kopalnianych  
w latach 2009–2018 

Rok 226+228Ra 226Ra 228Ra 
224Ra 

(228Th) 
Liczba 
próbek 

Liczba 
kopalń 

2009 188 300 139 200 49 100 – 116 20 
2010 291 840 159 576 137 410 – 118 21 
2011 136 054 106 826 48 418 – 101 21 
2012 130 800 76 100 62 800 – 127 27 
2013 86 000 54 310 35 500 – 132 22 
2014 186100 148 000 62 150 – 127 17 + 2* 
2015 148 000 122 500 40 700 – 164 21 + 2* 
2016 261 200 157 000 104 200 – 166 27 + 2* 
2017 183 300 150 000 38 600 20 700 150 21 + 3* 
2018 125100 75400 49 700 42 700 142 24 + 1* 

* Laboratoria podzlecające badania. 

Dane z tabeli 10.5 przedstawiono również na wykresie (rys. 10.9). Czerwona linia 
na poziomie 10 000 Bq/kg oznacza poziom stanowiący podstawę kwalifikowania  
danego materiału zawierającego izotopy radu/toru do niskoaktywnych odpadów pro-
mieniotwórczych (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 
2002 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego). 

 
Rys. 10.9. Maksymalne stężenia izotopów radu w osadach mierzone w latach 2009–2018 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba kopalń zlecających badania stężenia izoto-
pów radu w próbkach osadów oscylowała między 17 a 27. Natomiast liczba badanych 
próbek osadów wahała się między 101 a 164. Szczegóły pokazano na wykresie  
(rys. 10.10). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, limity stężenia, na 
podstawie których dany odpad może być kwalifikowany do kategorii odpadów pro-
mieniotwórczych niskoaktywnych, wynoszą odpowiednio: 100 000 Bq/kg dla 226Ra  
i 228Ra oraz 10 000 Bq/kg dla 224Ra (228Th). W tabeli 10.6 kolorem czerwonym zazna-
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czono grupy osadów, w których wyżej wymienione limity zostały przekroczone.  
Na rysunku 10.11 przedstawiono rozkład wartości stężeń izotopów radu w osadach 
badanych w Głównym Instytucie Górnictwa w roku 2018. 

 
Rys. 10.10. Liczba badanych próbek osadów i liczba kopalń zlecających badania  

w latach 2009–2018 

Tabela 10.6. Maksymalne obserwowane stężenia izotopów radu w osadach [Bq/kg]  
Nuklid 0–100 100–1000  1000–10 000 10 000–100 000 > 100 000 
226Ra 39 (27%) 69 (49%) 20 (14%) 14 (10%) 0 (0%)
228Ra 60 (42%) 59 (42%) 13 (9%) 10 (7%) 0 (0%)

226+228Ra 16 (11%) 85 (60%) 26 (18%) 14 (10%) 1 (1%)
224Ra (228Th) 84 (59%) 42 (30%) 10 (7%) 6 (4%) 0 (0%)

 

 
Stężenie, Bq/kg 

Rys. 10.11. Rozkład wartości stężeń izotopów radu w osadach badanych w roku 2018 

liczba kopalń liczba próbek 
w danym roku 
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10.4. Ocena łącznego zagrożenia ze wszystkich źródeł narażenia 

W celu oszacowania maksymalnych dawek, na jakie mogą być narażeni górnicy 
podziemnych zakładów górniczych, należy uwzględnić wszystkie występujące w ko-
palniach czynniki zagrożenia radiacyjnego, czyli: 
• oddziaływanie zewnętrznego promieniowania gamma Eγ, 
• występowanie produktów rozpadu radonu w powietrzu Eα, 
• możliwość skażeń wewnętrznych radem z wód i osadów ERa. 

Wartości dawek skutecznych od poszczególnych czynników narażenia można 
oszacować na podstawie wyników pomiarów stężenia energii potencjalnej alfa, mocy 
kermy lub pomiarów dawek indywidualnych promieniowania gamma oraz stężeń izo-
topów radu w wodach i osadach dla założonego rocznego czasu pracy pod ziemią. 

Dawka obciążająca ERa w podziemnych zakładach górniczych jest wyliczana  
na podstawie jednostkowych obciążających dawek skutecznych, stężeń promienio-
twórczych izotopów radu w osadach i w wodach dołowych oraz oszacowanej, dla 
określonych warunków powstawania zagrożenia, wielkości wniknięcia wód i osadów 
do wnętrza organizmu. Dawka obciążająca obliczana jest na podstawie rzeczywistych 
warunków pracy opisanych przez zakładowych inspektorów ochrony radiologicznej. 
Biorąc pod uwagę warunki środowiskowe, jakie panują na stanowiskach pracy w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych, można stwierdzić, że podstawowe czynniki wpły-
wające na wielkość wniknięcia to: 
• wniknięcie drogą oddechową pyłów i aerozoli wodnych, 
• przypadkowe wniknięcie drogą pokarmową pyłów, zanieczyszczeń i wody, 
• wniknięcie wody przez skórę, 
• wniknięcie wody i osadu przez rany i skaleczenia. 

Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej Głównego Instytutu Górnictwa je-
dynie w przypadku obliczania skutecznych dawek obciążających dysponuje dokład-
nymi informacjami o czasie pracy w poszczególnych wyrobiskach. Dla pozostałych 
czynników zagrożenia radiacyjnego analizę wielkości zagrożenia wykonano, przyjmu-
jąc pewne założenia: nominalny czas pracy 1800 godzin i zakładany czas pracy  
w chodnikach wodnych 750 godzin. Szacunki dokonane w oparciu o takie założenia, 
mogą niekiedy odbiegać od wartości rzeczywistych. 

W roku 2018 maksymalna roczna dodatkowa dawka skuteczna, związana z po-
szczególnymi źródłami zagrożenia, wyniosła: 
• dla krótkożyciowych produktów rozpadu radonu Eα = 3,7 mSv (przy założeniu, że 

roczny czas pracy wynosi 1800 godzin), 
• dla pomiarów środowiskowych promieniowania gamma Eγ = 8,9  mSv (przy zało-

żeniu, że roczny czas pracy w chodnikach wodnych wynosi 750 godzin), 
• wyrażona jako skuteczna dawka obciążająca ERa = 0,70 mSv dla wniknięcia  

izotopów radu do organizmu (dla deklarowanego czasu pracy wynoszącego 213 
godzin rocznie). 
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Oszacowane powyżej dawki wyliczone zostały dla specyficznych miejsc w róż-
nych kopalniach, w których zmierzono najwyższe wartości dla poszczególnych moni-
torowanych źródeł zagrożenia radiacyjnego. 

Przedstawione na rysunku 10.13 maksymalne wartości dawek od poszczególnych 
źródeł zagrożenia nie występowały w tej samej kopalni i na tym samym stanowisku 
pracy, a więc żaden górnik nie miał możliwości otrzymania dawki równej sumie 
wszystkich maksymalnych dawek od poszczególnych źródeł. 

 
Rys. 10.13. Maksymalna wartość rocznej dawki skutecznej [mSv/rok] od poszczególnych 

naturalnych źródeł zagrożenia radiacyjnego w kopalniach węgla kamiennego  
dla założonego czasu pracy 

W tabeli 10.7 przedstawiono uproszczone kryteria kwalifikowania wyrobisk do 
poszczególnych klas zagrożenia radiacyjnego w postaci tzw. limitów roboczych.  
Limity obliczono przy założeniu, że czas pracy górników wynosi 1800 godzin i nie 
występuje sumowanie się efektów od poszczególnych źródeł zagrożenia. Należy jed-
nocześnie podkreślić, że w obecnych przepisach nie zdefiniowano wartości limitów 
roboczych i wartości z tabeli 10.7 mają jedynie ułatwić orientację i ocenę sytuacji. 

Tabela 10.7. Wartości limitów roboczych wskaźników zagrożenia dla poszczególnych klas 
wyrobisk zagrożonych radiacyjnie  

Wskaźnik zagrożenia Klasa A* Klasa B*

Stężenie energii potencjalnej alfa krótkożyciowych produktów 
rozpadu radonu Cα, μJ/m3 Cα > 2,5 0,5 < Cα ≤ 2,5 

Moc kermy promieniowania gamma K, μGy/h K > 3,1 0,6 < K ≤ 3,1 
Stężenie promieniotwórcze izotopów radu w osadzie CRaO, 
kBq/kg  

CRaO > 120 20 < CRaO ≤ 120 
* Podane wartości odpowiadają dawkom 1 i 6 mSv przy dodatkowym założeniu, że nie następuje sumowanie się efektu 

od poszczególnych źródeł zagrożenia, a roczny czas pracy wynosi 1800 godzin. 
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W tabeli 10.8 zestawiono liczbę kopalń, w których występują wyrobiska z prze-
kroczonym tzw. limitem roboczym wskaźników zagrożenia dla poszczególnych klas 
wyrobisk zagrożonych radiacyjnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostateczną 
decyzję dotyczącą kwalifikowania wyrobisk do klas zagrożenia radiacyjnego podej-
muje kierownik ruchu zakładu górniczego. Wyniki pomiarów poszczególnych  
elementów zagrożenia radiacyjnego i klasyfikacja GIG na podstawie „limitów robo-
czych” mogą stanowić jedynie materiał pomocniczy dla podejmującego decyzję  
kierownika ruchu zakładu górniczego. Należy podkreślić, że tylko część wyrobisk  
w kilku kopalniach może zostać zaliczona do zagrożonych radiacyjnie. Są to na ogół 
trudno dostępne wyrobiska, w których pracownicy przebywają sporadycznie. W nie-
których kopalniach wyrobiska mogą być zaliczone do zagrożonych radiacyjnie, ze 
względu na występowanie różnych źródeł zagrożenia.  

Tabela 10.8. Liczba kopalń węgla kamiennego, w których w roku 2018 występowało 
prawdopodobieństwo przekroczenia roboczych limitów zagrożenia radiacyjnego, skutkujących 

koniecznością zaliczenia ich do odpowiednich klas zagrożenia radiacyjnego 

Klasa 
zagrożenia 

Liczba 
kopalń 

Zagrożenie  
krótkożyciowymi 

produktami  
rozpadu radonu 

Zagrożenie 
promieniowaniem 

gamma  
(dozymetria  

środowiskowa) 

Zagrożenie osadami 
promieniotwórczymi

Zewnętrzne  
promieniowanie 

gamma  
(dozymetria  

indywidualna) 
A 3 – 2 1 –
B 18 10 4 2 2

Główny Instytut Górnictwa nie posiada informacji na temat rzeczywistej liczby 
wyrobisk zakwalifikowanych przez kierowników zakładów do poszczególnych kate-
gorii zagrożenia. 

Na podstawie szacunkowej liczby wyrobisk, w których mogą zostać przekroczone 
limity robocze zagrożenia, dokonano również oszacowania udziału procentowego 
osób, które mogą pracować w wyrobiskach należących do poszczególnych klas zagro-
żenia. Wynik tej oceny przedstawiono na rysunku 10.14. Przy analizie brano pod 
uwagę liczbę kopalń z wyrobiskami zagrożonymi radiacyjnie, rodzaj wyrobiska, źró-
dło zagrożenia oraz liczebność zatrudnionej tam załogi górniczej. Dodatkowo, na pod-
stawie informacji zebranych przez Wyższy Urząd Górniczy, przedstawiono udział 
zatrudnionych w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych radiacyjnie. Są to miejsca,  
w których mogą występować wody i osady o podwyższonych stężeniach izotopów 
radu, podwyższone stężenia energii potencjalnej alfa oraz wyższa od średnich moc 
dawek promieniowania gamma. Prowadzona od ponad 25 lat systematyczna kontrola 
zagrożenia radiacyjnego pozwala na stwierdzenie, że zagrożenie to – w niekorzyst-
nych warunkach – może wystąpić prawie w każdym wyrobisku górniczym. 
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Kategoria zagrożenia 

Rys. 10.14. Zatrudnienie górników kopalń węgla kamiennego w wyrobiskach zaliczonych  
do poszczególnych klas zagrożenia radiacyjnego – udział procentowy; stan zatrudnienia  

w kopalniach węgla kamiennego na dzień 31.12.2018 r.: 82 800 osób 

10.5. Podsumowanie 

W raporcie dokonano oceny zagrożenia spowodowanego przez naturalne substan-
cje promieniotwórcze w podziemnych zakładach górniczych w roku 2018.  

Przyjmując roczny czas pracy 1800 godzin dla zagrożenia krótkożyciowymi po-
chodnymi radonu, 750 godzin dla zagrożenia promieniowaniem gamma i rzeczywisty 
czas pracy dla wyliczenia skutecznej dawki obciążającej, stwierdzono, że w żadnej  
z kopalń nie została przekroczona dawka 20 mSv na rok, czyli dawka graniczna dla 
osób, których działalność zawodowa związana jest z występowaniem zagrożenia ra-
diacyjnego. 

Na podstawie przyjętych limitów roboczych wskaźników zagrożenia, które zakła-
dają nominalny czas pracy górników wynoszący 1800 godzin, stwierdzono, że w czę-
ści kopalń występują wyrobiska, które mogą zostać zaliczone do kategorii A (tereny 
kontrolowane) i B (tereny nadzorowane) zagrożenia radiacyjnego. W myśl obowiązu-
jących przepisów prawnych, wyrobiska zaliczane do terenów kontrolowanych lub 
nadzorowanych wskazuje kierownik ruchu zakładu na podstawie wyników pomiarów 
elementów zagrożenia radiacyjnego i rzeczywistego czasu pracy górników. 

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo atomowe dotyczącymi terenów kontrolo-
wanych i nadzorowanych, podziemne wyrobiska zaliczone do kategorii B (teren  
nadzorowany) należy przeklasyfikować do kategorii A (teren kontrolowany) w przy-
padkach, gdy zachodzi możliwość rozprzestrzenienia się skażeń, np. w trakcie prowa-
dzenia prac związanych z usuwaniem osadów lub ścieków. 

Analiza wyników pomiarów na tle danych z ostatnich 10 lat pokazała, że w pod-
ziemnych zakładach górniczych (przy założonym czasie pracy dla poszczególnych 
czynników zagrożenia) zawsze występują wyrobiska klasy B zagrożenia radiacyjnego, 
do których zalicza się stanowiska, na których dawka przekracza 1 mSv. W roku 2018 
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w 5 kopalniach występowały wyrobiska, które należy zaliczyć do klasy A zagrożenia 
radiacyjnego, ponieważ dawka przekraczała 6 mSv. W ostatnich 10 latach maksymal-
na dawka od pojedynczego czynnika zagrożenia radiacyjnego nie przekroczyła limitu 
granicznego, czyli 20 mSv. 

W roku 2018 głównymi przyczynami występowania podwyższonych dawek sku-
tecznych dla górników były ekspozycja na zewnętrzne promieniowanie gamma oraz 
na krótkożyciowe produkty rozpadu radonu. 
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