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Kazimierz LEBECKI
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Analityczna metoda oceny bezpieczeństwa 
funkcjonalnego procesów produkcyjnych 

w górnictwie węgla kamiennego

STRESZCZENIE

W referacie przedstawiona została metodologia 
ilościowej oceny ryzyka, opracowana w oparciu o zasady 
bezpieczeństwa funkcjonalnego ujęte w normach serii 
PN-EN 61508. Wstępne propozycje metody ilościowej 
oceny ryzyka koncentrują się na ocenie ryzyka dla 
procesów produkcyjnych w górnictwie węgla kamienne-
go, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń katastrofic-
znych wywoływanych zagrożeniami naturalnymi. Kryteria 
dopuszczalności ryzyka przyjęto zgodnie z europejską 
filozofią bezpieczeństwa wyrażoną zasadą ALARP - „As 
Low As is Reasonably Practicable” – „tak nisko jak to 
racjonalnie uzasadnione”, wykorzystując doświadczenia 
z przemysłu procesowego. Omówiona została me-
toda tworzenia scenariuszy rozwoju niebezpiecznych 
zdarzeń w postaci tzw. drzew bow-tie. Wykorzystane do 
tego celu zostały analityczne metody ilościowego sza-
cowania poziomu ryzyka FTA (analiza drzewa błędów) 
i ETA (analiza drzewa zdarzeń). Podane zostały również 
wytyczne tworzenia tzw. architektury zabezpieczeń 
w postaci warstw ochronnych. 

– został określony normatyw higieniczny,
– nie istnieją żadne ilościowe normatywy, a jedynie wymagania 

przepisów.
Nowe podejście w zakresie ilościowego sposobu szacowania 

ryzyka zaproponowane zostało w serii norm (1 do 7) dotyczących 
bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 – Bezpieczeństwo 
funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych ele-
ktronicznych systemów wiążących się z bezpieczeństwem [3].

Powyższe normy stawiają wymagania ogólne, a ich uniwersalny 
charakter sprawia, że są coraz szerzej adaptowane do doskonal-
enia nowoczesnych systemów zarządzania ryzykiem.

Sposób adaptacji podejścia tych norm do oceny zjawisk 
o skutkach katastroficznych zaproponowany został w metodologii 
projektu ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for 
IndustrieS) [2], realizowanego z funduszy europejskich w ramach 
V Projektu Ramowego. Projekt dotyczył zasad ilościowego sza-
cowania ryzyka dla zapobiegania katastrofom głównie w przemyśle 
chemicznym, a związane to było z koniecznością wdrożenia zasad 
bezpieczeństwa wynikających z wymagań dyrektywy SEVESO II. 

Korzystając z doświadczeń projektu ARAMIS, w referacie zap-
roponowano metodę oceny ryzyka dla etapu planowania procesu 
produkcyjnego. Metoda ta koncentruje się głównie na wpływie 
zagrożeń naturalnych na poziom bezpieczeństwa miejsc i stanow-
isk pracy i będzie mogła być wykorzystana przy opracowaniu:
– planu ruchu zakładu górniczego,
– dokumentacji techniczno-ruchowej zaplanowanych robót

 górniczych,
– technologii eksploatacji wyrobisk.

2. Propozycje zasad ilościowej oceny ryzyka

Jak wspomniano we wstępie, również dla oceny ryzyka 
związanego z występowaniem zagrożeń naturalnych proponowane 
są przede wszystkim metody jakościowe lub jakościowo-ilościowe, 
gdy składowym ryzyka przypisywane są pewne wielkości liczbowe, 
przy użyciu takich pojęć, jak wysokie, średnie, niskie, tolerowalne, 
nietolerowalne itp. W zależności od rodzaju zagrożenia za podstawę 
do szacowania poziomu ryzyka przyjmowane są różne kryteria, np.:
– dla zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – zawartość części 

lotnych w węglu, zawartość części niepalnych w pyle węglowym, 
lotność pyłów, osiadanie pyłów w wyrobiskach, stężenie metanu 
w obiegowym prądzie powietrza itd.,

– dla zagrożenia tąpaniowego - ilość wysokoenergetycznych 
wstrząsów sejsmicznych, intensywną aktywność 
sejsmoakustyczną, trudności prowadzenia robót wiertniczych, 
zaciskanie wyrobisk itd.,

– dla zagrożenia metanowego – metanonośność pokładów, rodzaj 
i intensywność przewietrzania, gabaryty wyrobisk, możliwości 
dopływu wolnego metanu z wyrobisk sąsiednich itp.,

– dla zagrożenia pożarami podziemnymi – zawartość CO 
w powietrzu kopalnianym i skłonność węgla do samozapalenia,

– dla zagrożenia klimatycznego – tzw. wskaźnik klimatyczny lub 
dyskomfortu cieplnego,

– dla pyłów szkodliwych dla zdrowia – stężenie frakcji wdychanej 
pyłów oraz zawartość wolnej krzemionki SiO2.

3. Propozycje zasad ilościowej oceny ryzyka w oparciu 
    o zasadę ALARP 

Metoda polega na:
– określeniu w oparciu o zasadę ALARP [2, 3] kryteriów dopusz-

czalności ryzyka dla występujących w trakcie procesu 
produkcyjnego zagrożeń,

1. Wstęp

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego za-
bezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych [1] nakłada na przedsiębiorcę górniczego obowiązek 
przeprowadzania analiz i badań niezbędnych dla bezpiecznego 
prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym oceny i dokumen-
towania ryzyka zawodowego.

Dla spełnienia powyższego wymagania w każdym zakładzie gór-
niczym opracowany został „dokument bezpieczeństwa i zdrowia”, 
którego integralną częścią są „udokumentowane oceny ryzyka” dla 
typowych miejsc i stanowisk pracy. W większości zakładów górni-
czych dla oceny ryzyka przyjęto proste, jakościowe metody oparte 
o normę PN-N-18002 lub zaadoptowano metodę pseudoilościową, 
znaną powszechnie jako metoda Risk Score. Poziom ryzyka 
określany jest przy użyciu takich pojęć, jak wysokie, średnie, ni-
skie, tolerowalne, nietolerowalne itp., a do jego oszacowania przyj-
muje się najczęściej intuicyjnie prawdopodobieństwa wystąpienia 
niebezpiecznego zdarzenia oraz skutki będące następstwem tego 
zdarzenia [4]. 

Brak jednoznacznych kryteriów ilościowego szacowania 
ryzyka, polegających na oszacowaniu prawdopodobieństwa lub 
częstotliwości występowania określonego niebezpiecznego zdarze-
nia powoduje, że chociaż opracowywane procesy produkcyjne 
spełniają wymagania przepisów, ich poziom bezpieczeństwa nie 
zawsze spełnia najwyższe możliwe do osiągnięcia standardy. Jed-
nym z powodów istniejącego podejścia do sposobu oceny ryzyka 
jest brak wzorcowych i jednoznacznych kryteriów jego oceny.

W związku z powyższym dokonywane oceny ryzyka dotyczą 
prawie wyłącznie etapu produkcji górniczej i obejmują istniejące na 
stanowiskach pracy zagrożenia, dla których:

Piotr ROSMUS
Główny Instytut Górnictwa, Katowice
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– opracowaniu scenariusza rozwoju niebezpiecznego zdarzenia,
– doborze właściwych metod profilaktyki i prewencji na każdym 

etapie rozwoju scenariusza,
– określeniu udziałów redukcji ryzyka przez poszczególne systemy 

zabezpieczeń oparte na różnych technikach oraz systemy 
zewnętrznej redukcji ryzyka.

3.1. Kryteria dopuszczalności ryzyka wynikające z zasady 
       ALARP

Zgodnie z ogólną filozofią bezpieczeństwa przyjętą w krajach 
Unii Europejskiej, kryteria dopuszczalności ryzyka określane są wg 
zasady ALARP [2, 3], stanowiącej skrót od angielskiego wyrażenia 
„As Low As is Reasonably Practicable” tak nisko jak to racjonalnie 
uzasadnione. Zasadę ALARP wprowadzono po raz pierwszy 
w Wielkiej Brytanii i tam została ona  najlepiej opisana.

W zasadzie ALARP wyróżnia się trzy podstawowe poziomy 
ryzyka. Jest to:
– ryzyko niedopuszczalne,
– ryzyko akceptowalne,
– obszar ryzyk tolerowalnych, jeżeli są to ryzyka ALARP.

Ryzyko niedopuszczalne (nie tolerowane) – to poziom ryzyka, 
powyżej którego praca nie może być wykonywana. Np. instalację 
należy w takim przypadku przebudować, uzupełnić o urządzenia 
i systemy zmniejszające ryzyko jej pracy albo zamknąć. 

Ryzyko akceptowalne – to ryzyko postrzegane, jako 
nieznaczące. Ryzyko akceptowalne zbliżone jest do ryzyka dnia 
codziennego. Zakłada się jednak, że w przypadku, gdy możliwe 
jest zmniejszanie ryzyka także w tym zakresie, to powinno być ono 
zredukowane zgodnie z zasadą ALARP.

Ryzyka tolerowalne – to zakres, w którym ryzyko jest 
tolerowane, jeżeli spełnia zasadę ALARP. To znaczy:
– ryzyko jest oszacowane z odpowiednią dokładnością,
– istnieje duża dysproporcja między zyskami płynącymi z dalszego 

obniżania ryzyka a kosztami tego obniżania,
– okresowo powtarzana jest procedura szacowania ryzyka.

3.2. Adaptacja zasady ALARP dla szacowania poziomu ryzyka 
       dla zagrożeń naturalnych w górnictwie

Propozycja adaptacji zasady ALARP dla szacowania poziomu 
ryzyka ze strony zagrożeń naturalnych przedstawiona została 
w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Klasyfikacja poziomów ryzyka  w zależności 
od częstości wystąpienia zdarzeń i powagi ich skutków 
prowadzących do rozwoju scenariusza niebezpiecznego 

zdarzenia
Table 1. Risk level classification depending on frequency 

of the events appearance and their effects conducting to the 
development of dangerous  scenario 

Prawdo-
podo-

bieństwo 
(jakoś-
ciowo)

Częstość
(ilość zda-
rzeń/rok)

Konsekwencje

Kata-
stro-
falne

Kry-
tycz-
ne

Margi-
nalne Nieistotne

Często >10-3 I I I II

Prawdo-
podobne <10-3–10-5 I I II III

W nie-
których 

przypad-
kach

<10-5–10-6 I II III III

Rzadko <10-6–10-7 II III III IV

Mało 
prawdo-
podobne

<10-7–10-8 III III IV IV

Prawie 
nie-

możliwe
<10-8 IV IV IV IV

Poszczególne kategorie konsekwencji zostały zdefiniowane na-
stępująco:
katastroficzne – wypadek zbiorowy z ofiarami śmiertelnymi, 

trwałe wyłączenie wyrobiska z eksploatacji,
krytyczne –   wypadki ciężkie i zbiorowe bez ofiar śmiertel-

nych, pylice płuc, okresowe wyłączenie wyrobi-
ska z eksploatacji,

marginalne –  wypadki lekkie, nieżyty górnych dróg oddecho-
wych, straty materialne nie powodujące ko-
nieczności wyłączenia wyrobiska z produkcji,

nieistotne –  zdarzenia potencjalnie wypadkowe nie powo-
dujące strat materialnych.

Przedstawione w tabeli 1 poziomy ryzyka od I do IV wynikają bezpo-
średnio z zasady ALARP i posiadają interpretację opisaną w tabeli 2.

Tabela 2. Interpretacja poziomów ryzyka
Table 2. Interpretation of risk levels

Poziomy 
ryzyka Interpretacja

Poziom I Obszar ryzyka nietolerowalnego

Poziom II

Ryzyko niepożądane, tolerowalne tylko, gdy 
redukcja ryzyka jest trudna do osiągnięcia lub 

jeśli koszty redukcji są nieproporcjonalne 
w stosunku do uzyskanej 
poprawy bezpieczeństwa.

Poziom III
Tolerowalne ryzyko, gdy koszty redukcji ryzyka 

są adekwatne do osiągniętego 
poziomu bezpieczeństwa

Poziom IV Obszar ryzyka akceptowalnego

Na podstawie analiz statystyk i strat powodowanych przez 
poszczególne zagrożenia naturalne przyjęto następujące zakresy 
ich konsekwencji.

Tabela 3. Zakresy konsekwencji dla podstawowych 
zagrożeń naturalnych w górnictwie

Table 3. Range of consequences of the main natural 
mining hazards

Rodzaj zagrożenia 
naturalnego

Konsekwencje

Katastro-
falne

Kry-
tyczne

Margi-
nalne

Nie-
istotne

Wybuch pyłu wę-
glowego

Zapalenie i wybuch 
metanu

Wstrząsy górotworu 
i tąpnięcia

Pożar endoge-
niczny

Klimatyczne

Pyły szkodliwe dla 
zdrowia

Celem metod redukcji ryzyka jest osiągnięcie poziomu IV, 
a koniecznością osiągnięcie poziomu ryzyka tolerowalnego. Aby 
to osiągnąć, konieczne jest dążenie do osiągnięcia następujących 
częstości aktywizacji zagrożeń (poziomów ufności LC):
– wybuchy pyłu węglowego – 10-7 – 10-8 niebezpiecznych zdarzeń 

na rok,
– zapalenia, wybuchy metanu – 10-6 – 10-8 niebezpiecznych 

zdarzeń na rok,
– tąpnięcia i wstrząsy górotworu – 10-7 – 10-8 niebezpiecznych 

zdarzeń na rok,
– pożary endogeniczne – 10-5 – 10-7 niebezpiecznych zdarzeń na 

rok,
– zapylenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia – 10-4 – 10-5 

niebezpiecznych zdarzeń na rok
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3.3. Zasada tworzenia scenariusza rozwoju 
       zagrożenia 

Aktywizacja  zagrożeń naturalnych w górnictwie, jeżeli wy-
mknie się spod kontroli, często niesie za sobą katastroficzne kon-
sekwencje. Dlatego do tworzenia scenariusza rozwoju zagrożeń 
warto jest zastosować metody analityczne, najlepiej metody FTA 
(Fault Tree Analysis – metoda drzewa błędów) oraz ETA (Event 
Tree Analysis – metoda drzewa zdarzeń). 

Dla utworzenia scenariusza rozwoju i aktywizacji zagrożenia 
z wykorzystaniem metod FTA i ETA zaproponowany został poniż-
szy algorytm postępowania, prowadzący do konstrukcji tzw. drzewa 
bow-tie, czyli połączonych drzew błędów i zdarzeń.

Aby opracować scenariusz w postaci drzewa bow-tie zaleca się 
dokonać analizy wg 7 poniższych kroków:

W powyższym drzewie bow-tie użyte symbole oznaczają:

ZP –  zagrożenie pierwotne – np. zagrożenie metanowe, skłonność 
pokładów do tąpań, zapylenie powietrza, 

ZI –  zdarzenie inicjujące – np. roboty górnicze, niedostateczna 
wentylacja, awarie maszyn, wydzielanie się metanu,

KZ –  krytyczne zdarzenie – np. pojawienie się nadmiernej ilości 
metanu w atmosferze kopalnianej, tąpnięcie, obecność 
wybuchowych osadów pyłowych,

WKZ –  wtórne krytyczne zdarzenie – np. metan w stężeniu wybu-
chowym, obecność źródeł zapłonu metanu,

ZW –  zdarzenie wypadkowe – np. wybuch metanu, wybuch pyłu 
węglowego, wypadek, śmierć ludzi.

Aby zapobiec rozwojowi scenariusza wydarzeń, konieczne 
jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
funkcjonalnego zastosowanych środków ochronnych (warstw 
ochronnych) [3]. Szczególna uwaga powinna zostać zwrócona 
na wzajemne interakcje pomiędzy zagrożeniami (tzw. zagrożenia 
skojarzone). Warstwami ochronnymi są właściwie dobrane 
metody profilaktyki i prewencji, powodujące ograniczenie rozwoju 
scenariusza prowadzącego do zdarzenia pierwotnego (FTA) 
i zdarzenia inicjującego (ETA). 

– krok 1: zebrać potrzebne informacje,
– krok 2: zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne sytuacje 

w zakładzie górniczym,
– krok 3: określić zagrożenia pierwotne związane z tymi sytuacja-

mi,
– krok 4: dla każdej niebezpiecznej sytuacji zdefiniować zdarzenia 

pierwotne,
– krok 5: ze zdarzeń pierwotnych zbudować drzewo błędów i do-

prowadzić je do zdarzenia krytycznego,
– krok 6: dla każdego zdarzenia krytycznego stworzyć drzewo 

zdarzeń,
– krok 7: ustalić zasady profilaktyki i prewencji na każdym etapie 

rozwoju zagrożenia.
Na rysunku 1 przedstawiony został przykład scenariusza 

opracowanego w postaci drzewa bow-tie wg powyższej meto-
dologii 7 kroków.

Rys. 1. Scenariusz rozwoju niebezpiecznych zdarzeń
Fig. 1. Scenario of the development of dangerous events

Przy doborze warstw ochronnych zaproponowano opisane 
poniżej ilościowe kryteria ich doboru.

3.4. Identyfikacja warstw ochronnych i ocena
       wypełnianych przez nie funkcji

Funkcje bezpieczeństwa są wyrażone w kontekście działań, 
które muszą zostać podjęte i zrealizowane w ramach procesu 
identyfikacji rozwoju scenariuszy zdarzeń awaryjnych. Zdefiniowane 
są cztery główne rodzaje podejmowanych działań które tworzą tzw. 
warstwy ochronne (rys. 2), obejmujące: unikanie, zapobieganie, 
kontrolowanie, ograniczanie.

Realizacja ww. procesów jest możliwa dzięki włączeniu do 
drzewa bow-tie w ramach warstw ochronnych różnych metod pro-
filaktyki i prewencji (nazywanych umownie barierami ochronnymi). 
Można wyróżnić następujące podstawowe typy barier ochronnych:
– materialne lub fizyczne – które zapobiegają lub łagodzą efekty 

niebezpiecznych zdarzeń (potrzeba tutaj dokonać rozróżnienia 
pomiędzy środkami pasywnymi takimi, jak budynki, ściany, 
przegrody, ogrodzenia, zbiorniki a środkami, które wymagają 
aktywacji np. kurtyny ogniowe),
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Rys. 2. Przykładowe warstwy ochronne systemu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
procesów produkcyjnych w górnictwie

          Fig. 2. Examples of the safety layers in the system of explosion protection in mining 

– funkcjonalne (elektryczne i elektroniczne instrumenty sterowania 
procesem) – które działają w sposób aktywny i zapewniają 
kontrolowany przebieg procesu w zakresie ustalonych 
parametrów pracy,

– funkcjonalne (programowalne elektroniczne) – które wstrzymują 
niepożądany przebieg poprzez zadziałanie wg ustalonych 
sprzężeń logicznych lub czasowych (zadziałanie tych środków 
nie wymaga interwencji człowieka, a ich funkcje bezpieczeństwa 
stanowią niezależny system kontrolny),

– symboliczne – które wymagają właściwej interpretacji dla 
osiągnięcia celów wynikających z ich przeznaczenia. Są to 
różnego rodzaju umowne znaki, symbole i sygnały wskazujące 
na stan zagrożenia,

– niematerialne – które zależą od wiedzy i doświadczenia 
operatora. Typowe niematerialne środki ochronne to: wymagania 
przepisów, instrukcje postępowania, zasady bezpiecznego 
postępowania (kultura bezpieczeństwa).
Dla osiągnięcia pożądanego poziomu ryzyka każde zdarzenie 

w drzewie bow-tie, gałąź po gałęzi, musi zostać przebadane pod 
kątem odpowiedzi na pytanie: „czy proponowana warstwa ochro-
nna pozwala uniknąć, zapobiec, kontrolować albo ograniczyć to 
zdarzenie?”. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to należy włączyć 
określoną warstwę ochronną do określonej gałęzi bow-tie. War-
stwa będzie umieszczona „pod prąd” kierunku zdarzeń, jeśli za-
pobiega lub pozwala uniknąć zajścia określonego zdarzenia. Jeśli 
jej zadaniem jest kontrola lub ograniczenie określonego zdarze-
nia, to musi zostać umieszczona zgodnie z ciągiem diagramu 
przebiegających zdarzeń.

3.5. Poziom ufności bariery ochronnej 

Poziom ufności  LC  (Level of Confidence) bariery ochron-
nej jest prawdopodobieństwem niezadziałania lub błędnego 
zadziałania wymaganej funkcji bezpieczeństwa, stosownie do 
danej efektywności i czasu reakcji, w określonych warunkach 
i w ciągu ustalonego okresu czasu. Poziom ufności powinien być 
szacowany dla całej warstwy ochronnej (nie dla pojedynczej bari-
ery). Na określone warstwy ochronne może składać się wiele, jeśli to 
konieczne, różnych podsystemów (detektory, system zarządzania, 
procedury i me-chanizmy postępowania dla określonych procesów). 
Dla każdego podsystemu musi zostać oszacowany poziom ufności, 
efektywność i czas reakcji. Kwantyfikacja tych trzech składników 
pozwala na obliczenie całkowitego poziomu ufności bariery bez-
pieczeństwa. Metodologia ilościowego wyrażania poziomu ufności 

LC dla posz-czególnych barier ochronnych oparta została na metod-
ologii opisanej w normie PN-EN 61508 skupiającej się na wyznac-
zaniu poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Inte-
grity Level) dla elektrycznych/elektronicznych/ programowalnych 
elektronicznych systemów wiążących się z bezpieczeństwem [2]. 
Wartości „poziomów ufności” zestawione zostały w tabeli 4.

W tabelach 5-7 przedstawiono kilka przykładów określania pozi-
omów ufności dla trzech typów barier ochronnych: materialnych 
(biernych), funkcjonalnych (programowalnych elektroniczne) i nie-
materialnych związanych z działaniem człowieka.

Tabela 4. Zalecane poziomy ufności LC dla pojedyn-
czych barier bezpieczeństwa wynikających z zastosowanych 
metod profilaktyki i prewencji (w oparciu o normy 
serii PN-EN 61508).

Table 4. Recommended confidence levels for separate 
safety layers resulting of profilacy and prevention (based on 

EN61508 standard)

Poziom 
ufności 

Współczynnik 
redukcji ryzyka

Prawdopodobieństwo nie-
zadziałania lub błędnego 

zadziałania 

1 2 3

4 10 000 >10-5 do <10-4

3 1 000 >10-4 do <10-3

2 100 >10-3 do <10-2

1 10 >10-2 do <10-1

Bariery  ochronne materialne (bierne) 

Bariery bierne są zdefiniowane jako ciągle działające, nie 
wymagające jakichkolwiek ludzkich ingerencji, źródła energii 
i źródła informacji niezbędnych do spełniania przez te bariery funk-
cji bezpieczeństwa. W proponowanej metodologii zostało przyp-
isane do dowolnej, biernej bariery ogólne prawdopodobieństwo 
niezadziałania lub błędnego zadziałania SIL (wg PN-EN 61508) 
[2], którego wartość jest porównywalna z poziomem ufności 
(LC). Wartości prawdopodobieństwa niezadziałania lub błędnego 
zadziałania zostały zaczerpnięte z danych literatury [2] i danych 
przemysłowych (wypadkowych baz danych) [5, 6].
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Tabela 5. Poziom ufności (LC) dla wybranych warstw 
ochronnych materialnych

Table 5. Confidence levels( LC) for selected material safety 
layers

Rodzaj materialnej 
warstwy ochronnej

Prawdopodobień-
stwo niezadziałania 
lub błędnego zadzia-

łania 

Poziom ufno-
ści bariery

Zapory pyłowe i wodne 
wybuch >10-2 do <10-1 1

Strefy opylania przy 
robotach strzałowych >10-2 do <10-1 1

Systemy zraszania na 
kombajnach na orga-

nach urabiających
>10-2 do <10-1 1

Systemy odpylania >10-3 do <10-2 2

Bariery funkcjonalne (programowalne elektroniczne) – aktywne 

Aktywne bariery ochronne składają się z łańcucha trzech podsys-
temów: systemu wykrywania (detection) D, systemu przetwarzania 
sygnału (treatment) T – analizatory układów logicznych, wprowa-
dzane zmiany, mechaniczne urządzenia, sprzężenia, człowiek itp. 
– oraz systemu działania (action) A – mechanicznego, instrumental-
nego, ludzkiego, itp. 

Przykładem tego rodzaju warstwy ochronnej jest automatyczny 
pomiar stężeń metanu w kopalniach oparty głównie na dyspozytor-
niach typu CTT-63/40U, CMM-20, CMC-1/2 i centralach CST-40, 
które współpracują z systemami kontroli atmosfery typu SMP-NT 
opartymi o centrale typu CMC-3MS.

Tabela 6. Przykłady poziomu ufności LC dla 
funkcjonalnego systemu związanego z bezpieczeństwem

Table 6 Examples of the confidence level for functional 
safety system

Rodzaj funkcjo-
nalnej warstwy 

ochronnej

Prawdopodobieństwo nie-
zadziałania lub błędnego 

zadziałania

Poziom   
ufności 

(LC)

Dyspozytorski 
system metano-

metrii
>10-3 do <10-2 2

Dyspozytorski 
system CO -metrii >10-3 do <10-2 2

Bariery ochronne niematerialne – działania człowieka 

Przykładem warstw ochronnych niematerialnych, związanych 
z systemem dyspozytorskim działającym w oparciu o funkcjonalne 
warstwy ochronne, są zasady bezpieczeństwa wynikające 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki [1] w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 
górniczych.

Do takich przykładowych zasad można zaliczyć ustalenia kiero-
wnika ruchu zakładu górniczego dotyczące:
– szczegółowego zakresu działania służby dyspozytorskiej ruchu 

oraz jej organizacji,
– szczegółowego zakresu kontroli zawartości metanu wyko-

nywanych przez przodowych, kombajnistów, metaniarzy 
i strzałowych oraz osoby dozoru ruchu,

– przebudowy, naprawy lutniociągów i wentylatorów oraz sieci 
energetycznych, powodujących przerwy w przewietrzaniu wyro-
bisk z wentylacją lutniową.

Identyfikacja barier bezpieczeństwa, mających znaleźć się 
w drzewie bow-tie, powinna zostać wykonana przy współudziale 
pracowników (operatorów, inspektorów bezpieczeństwa, praco-
wników zakładu itp.), przy wykorzystaniu analizy schematów 
procesów oraz stosowanego wyposażenia i oprzyrządowania. 

Lista kontrolna pomaga zidentyfikować funkcje warstw ochron-
nych i poszczególnych barier bezpieczeństwa w drzewie bow-tie. 
Może ona być również użyta do określenia rodzaju działań, które 
należy wdrożyć w nowym lub modyfikowanym procesie wydobyw-
czym w celu poprawy istniejącego poziomu bezpieczeństwa.

Każda zidentyfikowana warstwa ochronna (lub bariera ochronna) 
musi spełnić wszystkie postawione przed nią wymagania. Jedynie 
tak zdefiniowane warstwy ochronne mogą zostać wykorzystane 
przy konstruowaniu scenariuszy rozwoju zdarzeń awaryjnych.

Poziom ufności oszacowany za pomocą omówionej powyżej 
metodologii jest „projektowanym” poziomem ufności. Oznacza to, 
że cała zaproponowana warstwa ochronna (lub poszczególne jej 
bariery) jest co najmniej tak skuteczna, jak bariera faktycznie za-
instalowana. Należy również rozpatrywać możliwość zmniejszenia 
skuteczności warstwy ochronnej z upływem czasu, ze względu 
np. na zmiany systemu organizacji i zarządzania. Istotne staje się 
uwzględnianie wpływu systemu zarządzania bezpieczeństwem na 
funkcjonowanie warstw ochronnych bezpieczeństwa.

Tabela 7. Przykłady poziomów ufności LC dla działań 
człowieka

Table 7. Examples of the confidence levels for human 
actions

Rodzaj niemate-
rialnej warstwy 

ochronnej

Prawdopodobień-
stwo niezadziałania 

lub błędnego za-
działania

Poziom ufności 
(LC)

Prewencja >10-3 do <10-2 2

Normalne działanie >10-3 do <10-2 2

Interwencja >10-2 do <10-1 1

4. Podsumowanie

W referacie przedstawiono metodologię ilościowej oceny ryzyka, 
która została ukierunkowana głównie na ocenę zagrożeń natural-
nych w górnictwie, w szczególności na etapie planowania procesu 
produkcyjnego.

By móc określić w sposób ilościowy poziom ryzyka dla typowych 
procesów produkcyjnych w górnictwie, przedstawiono metodologię 
składającą się z następujących kroków:
– określenie w oparciu o zasadę ALARP kryteriów ilościowych 

dopuszczalności ryzyka dla realizowanych w górnictwie 
procesów produkcyjnych,

– zdefiniowanie scenariuszy rozwoju niebezpiecznych zdarzeń 
prowadzących do katastrof i wypadków, obejmujących 
zagrożenia naturalne, techniczne i osobowe,

– określenie barier ochronnych zapobiegających rozwojowi 
określonych scenariuszami zdarzeń (barier dotyczących metod 
profilaktyki i prewencji),

– określenie w sposób ilościowy stopni zaufania do poszczegól-
nych barier ochronnych w oparciu o metodologię wyznaczania 
poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL dla elektry-
cznych/ elektronicznych/ programowalnych elektronicznych sys-
temów wiążących się z bezpieczeństwem,

– opracowanie zasad zarządzania gwarantujących utrzymywanie 
pod kontrolą zagrożeń poprzez zapewnienie skutecznego funk-
cjonowania barier ochronnych. 
Aby przedstawiona metodologia uzyskała wiarygodność i stała 

się powszechnym narzędziem do oceny ryzyka, realizacja jej po-
winna być wdrażana stopniowo, przy uwzględnieniu następujących 
warunkowań:
a) wszelkie procesy powinny być dokładnie studiowane 

w oparciu o najlepszą wiedzę w tym zakresie, by móc przewi-
dzieć potencjalne niebezpieczne zdarzenia i ich prawdopodo-
bieństwo,

b) powinien być wykorzystany aktualny stanu wiedzy, by móc do-
kładnie szacować skutki wpływu zagrożeń naturalnych na śro-
dowisko pracy górniczej,

c) powinny być wykorzystywane wszelkie dostępne informacje, 
szczególnie takie, które są przydatne przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących przedsięwzięć służących bezpiecznemu rozwo-
jowi zakładu górniczego,

d) należy wykorzystywać najnowsze dostępne dane dotyczące 
własności materiałów, parametrów procesów, wskaźników nie-
zawodności urządzeń i czynnika ludzkiego, 
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e) w przejrzysty sposób zapoznawać zarówno organy nadzoru 
zewnętrznego, jak i zainteresowanych pracowników ze skalą  
przeanalizowanych zagrożeń i wynikających z nich konsekwen-
cji,

f) uzyskane wyniki powinny być wykorzystywane przy analizach 
podobnych systemów, instalacji czy też procesów,

g)  metodologia powinna ulegać transformacji i ciągłemu doskona-
leniu, w miarę rozwoju metod szacowania ryzyka, doskonalenia 
systemów zarządzania bezpieczeństwem, systemów ratowni-
czych i postępowania awaryjnego dla potencjalnie zagrożonych 
obszarów.

5. Wnioski

1. Referat ma na celu przybliżenie zasad ilościowej oceny ryzyka, 
które dotychczas traktowane były w sposób hasłowy. Zapro-
ponowane zasady oceny ryzyka zostały oparte na istniejących 
bazach danych, przepisach i technologii, ale wymagają od oce-
niającego podejmowania określonych scenariuszami decyzji 
o poziomie ryzyka wynikającego z istnienia zagrożeń natural-
nych. Metoda wymaga dalszych szczegółowych opracowań, po 
których wykonaniu powinna być rozpowszechniona i stosowana 
w praktyce górniczej. 

2. Zakres wdrożenia zasad oceny ryzyka powinien być ukierun-
kowany na prace związane z planowaniem ruchu górniczego, 
a w szczególności związane z opracowywaniem następujących 
dokumentacji:

– planu ruchu zakładu górniczego,
– dokumentacji techniczno-ruchowej zaplanowanych robót   

górniczych,
– technologii eksploatacji wyrobisk.
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Analytical method of assessment of functional safety 
of production processes in coal mining

Quantitative methodology of risk assessment directed towards natural hazards in underground mining, particularly on the stage of 
production planning processes is presented. 

For typical processes methodology consists on the seven following steps: 
– determination of quantitative criteria of risk acceptability based on the ALARP principle 
– defining of the dangerous events scenarios conducting to the catastrophes, accidents with taking into account natural, technical and 

personal hazards 
– determination of safety layers against of the scenarios mentioned above quantitative determination of levels of confidence for the 

separate barrier based on the methodology of Safety Integrity Levels, according the  EN 61508 standard
– finding of management principles of the hazard control by assuring of the effective action of the safety layers 
 To implement the methodology and make it credible and commonly used the following requirements should be taken into account: 
 a) every process should be carefully studied, basing on the BAT to predict the potential,  
 b) modern knowledge should serve to assess the impact of the natural hazards on work environment in underground mines, 
 c) all available information should be used for decision concerning of the sustainable development of the mine, 
 d) all available data on the material properties, process parameters, reliability indexes of devices and human factor should be properly  

 used, 
 e) mining inspectors and interested  workers should be clearly informed about the scale of analyzed hazards and resulting   

 consequences, 
 f) analysis of the similar processes, systems and installations  should be based on the acquired experience, 
 g) methodology should be continuously transformed and improved with the development of the risk assessment methods, managements 

 and rescue systems.
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Bronisław BARCHAŃSKI1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Szkolnictwo górnicze w Polsce 
– wczoraj, dziś i jutro

STRESZCZENIE

Górnictwo na ziemiach polskich ma bardzo stare 
tradycje. Gwałtowny rozwój przemysłu w XIX wieku, 
w tym i górnictwa, spowodował rozwój szkół na poziomie 
zawodowym, średnim i wyższym. W niniejszym artykule 
zostaną przedstawione najważniejsze ośrodki szkolnictwa 
górniczego na ziemiach polskich od XIX wieku do czasów 
współczesnych. Szczególną uwagę poświęcono analizie 
związanej z dramatyczną sytuacją szkół zawodowych 
i technicznych na przełomie XX i XXI wieku.

1 Autor niniejszego artykułu miał przyjemność być studentem prof. 
B. Krupińskiego

1.  Górnictwo oznacza przeobrażenie złóż. Biorąc pod uwagę za-
kres szkód, jakie w środowisku człowieka poczyniło górnictwo w 
przeszłości, staje się zasadnym troska człowieka o przyszłość 
naszej planety. Ale ten sam człowiek ciągle domaga się od 
górnictwa, aby przeobrażono kolejne złoża (eksploatowano ko-
paliny) dla jego potrzeb. To jest podstawowy wynik działalności 
górniczej. 

2.  Dotychczas nie nastąpiło uniezależnienie przyrostu gospodar-
czego od stopnia zużycia surowców mineralnych. Średnio na 
głowę mieszkańca krajów rozwiniętych wydobywa się rocznie 
10 do 20 ton kopalin dla pokrycia oraz rozwoju jego potrzeb. Te 
znaczne ilości wydobywanych kopalin są zdaniem ówczesnego 
US Bureau of Mines jedną z przyczyn rozwoju gospodarczego 
krajów rozwiniętych. 

3.  Granice recyclingu. 
 Ponowne wykorzystanie (recycling) zużytych materiałów jest 

tylko możliwe częściowo (ok. 50%). Duża grupa surowców (np. 
kopalne nośniki energii, nawozy sztuczne) nie nadają się do 
ponownego wykorzystania.

4.  Surowce stanowią bazę dla rozwoju gospodarki. 
 W ramach prac Klubu Rzymskiego D. L. Meadows w pracach 

„Nowe granice wzrostu gospodarczego” (1972) oraz „Granice 
wzrostu gospodarczego” (1992) wykazał jednoznacznie, że ro-
zwój gospodarczy jest nierozłącznie związany z wydobywaniem 
odpowiedniej ilości surowców mineralnych.

5.  Ilość surowców mineralnych jest praktycznie nieograniczona.
 Badania modelowe przeprowadzone przez Meadowsa wraz 

z zespołem, a opublikowane w latach 1972 i 1992, wykazały 
dobitnie, że przyjmując wydobycie roczne surowców w 1990 
r. jako bazowe, surowców tych winno wystarczyć na 200 lat. 
Pozyskiwanie tych surowców będzie jednak związane ze stałym 
wzrostem nakładów finansowych.

6.  Przyrost stopy życiowej bez przyrostu wydobycia surowców 
mineralnych jest niemożliwy. 

 W oparciu o bardzo kompleksowe badanie przeprowadzone 
m. in. przez Bank Światowy, światowe korporacje energetyc-
zne, ówczesne US Bureau of Mines oraz ONZ zakłada się, że: 

 a) w następnym stuleciu dwukrotnie zwiększy się ilość ludności 
 na świecie,

 b) aby ludność ta mogła osiągnąć stopę życiową mieszkańców 
 USA z roku 1990, to wydobycie surowców mineralnych musi 
 wzrosnąć 5-ciokrotnie.

7.  Problem odrzucania górnictwa. 
 Nie wolno dopuścić do uśpienia społeczeństwa poprzez wyka-

zywanie, że wystarczy mieć zasoby geologiczne. Taka postawa 
jest z gruntu fałszywa. Aby zasoby geologiczne były człowiekowi 
użyteczne, muszą być pozyskiwane w odpowiednio zapro-
jektowanych i wybudowanych kopalniach.

8. Uzasadnione żądania wobec górnictwa z racji ochrony 
środowiska. 

 Ochrona środowiska może być poważnym problemem dla gór-
nictwa. Bardzo ważnym zagadnieniem jest znaczne zagrożenie 
atmosfery CO2 jako efektem spalania kopalnych nośników 
energii.

9.  Wyzwania przyszłości są nie do rozwiązania bez górnictwa. 
 Aby pomyślnie sprostać wyzwaniu przyszłości, należy dołożyć 

maksimum starań w celu pozyskania odpowiedniej ilości 
surowców mineralnych zarówno poprzez górnictwo, jak i recy-
cling. 

10.  Pełniejsze uświadomienie środków masowego przekazu o isto-
tnych aspektach polityki surowcowej w przyszłości. 

 Bardzo istotnym uwarunkowaniem związanym z rozwiązywaniem 
ważnych problemów górnictwa w przyszłości jest uświadomienie  
rangi tych problemów środkom masowego przekazu. 

1. Wstęp

Kształceniem dla potrzeb górnictwa w bardzo szerokim tego 
słowa znaczeniu zajmowali się w przeszłości Znamienici Ludzie 
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 13]. Byli wśród nich między innymi królowie (Kazi-
mierz Wielki – z wydaną przez siebie w 1368 r. sześćdziesięciopar
agrafową „Ordynacją”, uzupełnioną w roku 1393 przez Władysława 
Jagiełłę), wielki Europejczyk Renesansu – Georgius Agricola 
z wydanym przez siebie w 1556 r. dziełem „De re metalica Libri XII”. 
Poeta śląski Walenty Roździeński – autor wydanego w 1612 r. dzieła 
„Oficina ferraria” czy wreszcie Patron naszej Uczelni Stanisław Sta-
szic – autor dzieła „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin 
Polski” (1815). Profesor Traugott Delius z Schemnitz (Bańska 
Szczawnica) – autor wydanego w roku 1773 pierwszego podręcznika 
górnictwa na poziomie uniwersyteckim. Dla potrzeb górnictwa 
zakładano wyższe uczelnie górnicze we: Freibergu (najstarsza 
w świecie uczelnia – 1765), Schemnitz, Petersburg, Clausthal, 
Paryż, Przybram, Leoben, Berlin. Na ziemiach polskich były to 
początkowo szkoły średnie: Tarnowskie Góry (1839), Wieliczka 
(1861), Borysław (1886), Dąbrowa Górnicza (1889), Dąbrowa 
Cieszyńska (1907). Podwaliny pod górnicze szkolnictwo wyższe 
dał Stanisław Staszic, zakładając w Kielcach Szkołę Akademiczno-
Górniczą (1816–1827). Wymienieni powyżej wybrani autorzy i ich 
dzieła są dobitnym dowodem, jak ważne dla każdego narodu było 
kształcenie fachowców dla potrzeb przemysłu wydobywczego [36, 
38, 45, 55]. Dla potrzeb bujnie rozwijającego się do niedawna eu-
ropejskiego przemysłu wydobywczego powstała sieć zawodowych, 
średnich i wyższych szkół górniczych. Podobnie było w Polsce, 
gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje utworzenie w 1919 r. 
Akademii Górniczej w Krakowie.

2. Czy przemysł wydobywczy ma szansę istnienia 
    w XXI wieku?

2.1. Prognozy świata zachodniego 

Rozwój przemysłu, a szczególnie przemysłu wydobywczego, 
znajduje się obecnie w bardzo burzliwym i trudnym okresie. Przy-
czynami takiej a nie innej sytuacji są liczne trudności natury tech-
nicznej i gospodarczej związane z wydobyciem, transportem i za-
gospodarowaniem wydobytej kopaliny. Coraz większego znaczenia 
nabiera również problematyka ochrony środowiska. Na pytanie 
postawione w tytule rozdziału bardzo interesującą odpowiedź daje 
były rektor Montanuniwersität Leoben – profesor G. Fettweis [24], 
który powiada: „Oczywiście tak, ale przy wzięciu pod rozwagę 10 
niżej wymienionych tez ”.
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Podsumowując swoje rozważania przedstawione powyżej w 10 
tezach, prof. G. Fettweis stwierdza stanowczo, że 

„NIE MA PRZYSZŁOŚCI DLA RODZAJU LUDZKIEGO BEZ 
ROZWAŻNEGO KORZYSTANIA Z BOGACTW WNĘTRZA ZIEMI”.

Gwoli „sprawiedliwości” należy stwierdzić, że zbliżone 
przemyślenia można znaleźć w licznych prekursorskich opracow-
aniach B. Krupińskiego – profesora Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Niestety, inne niż obecnie uwarunkowania polityczne 
i społeczno-ekonomiczne nie pozwoliły Mu na pełne ich wdrożenie 
dla potrzeb polskiego społeczeństwa [7, 37].

W tym samym duchu wypowiedział się też A. Bolewski, znany 
profesor AGH – geolog, który twierdził między innymi, że górnictwo 
i hutnictwo były, są i będą jedną z podstaw gospodarki narodowej. 
Ich wzajemnie uzupełniającymi się składowymi są: nauka, szkoln-
ictwo wyższe i średnie oraz działalność zawodowa górników i hut-
ników. Związki te ukształtowały się dawno, przetrwały najtragiczniej-
sze chwile w historii narodu – są jego trwałymi wartościami [15]. 

Ze współczesnych uczonych polskich wielkim orędownikiem 
racjonalnego i ekonomicznie uzasadnionego rozwoju przemysłu 
wydobywczego jest prof. dr hab. inż. A. Lisowski – były, bardzo 
bliski współpracownik prof. B. Krupińskiego.

2.2. Prognozy polskie 

Przyjmując a priori tezę prof. G. Fettweisa za słuszną, dla 
warunków polskich należy wprowadzić pewne korelacje. Otóż pol-
ska gospodarka narodowa od pamiętnego roku 1989 poddana jest 
procesowi dostosowawczemu do uwarunkowań panujących w Unii 
Europejskiej. Bardzo istotne zmiany zachodzą w przemyśle wydo-
bywczym. Przy ocenie zapotrzebowania ilościowego i jakościowego 
na kadry dla potrzeb polskiego przemysłu wydobywczego należy 
brać pod uwagę przede wszystkim dwa aspekty: 
 I.   Zasobność złóż surowców kopalnych w Polsce 
 II. Prognozy rozwoju przemysłu wydobywczego w Polsce 
1. perspektywy górnictwa węgla kamiennego,
2.  perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego, 
3.  perspektywy rozwoju górnictwa rud miedzi, 
4.  perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego surowców mine-

ralnych,
5.  strategia działania górnictwa rud Zn –Pb,
6.  perspektywy rozwoju górnictwa otworowego.

Ad. II. Polski przemysł wydobywczy wg ostatniego „Rocznika 
Statystycznego” [56] wyprodukował ok. 97,9 mln Mg węgla kamien-
nego, 61 mln Mg węgla brunatnego, 848 tys. Mg ropy naftowej, 5,7 
mld m3 gazu ziemnego, 34 mln Mg rudy miedzi, 1,16 mln Mg rudy 
cynku i ołowiu 8 mln Mg wapnia, 0,98 mln Mg siarki, 1,8 mln Mg 
soli.

Do najważniejszych kopalin należą: węgiel kamienny i brunatny, 
metale kolorowe (miedź, cynk, ołów, srebro) oraz surowce mine-
ralne (kamień budowlany i drogowy etc.), ropa naftowa, gaz ziemny, 
wody mineralne [18].

Poniżej zostaną przedstawione wybrane zagadnienia per-
spektyw rozwoju ww. sześciu najważniejszych gałęzi polskiego 
przemysłu wydobywczego.
a.  Perspektywy górnictwa węgla kamiennego
 Ostatnie opracowania [2, 53] podają, że w przedziale lat 2000–

2020 mamy w kraju rocznie wydobywać pomiędzy 82 a 87 mln 
Mg węgla kamiennego (w tym do produkcji energii elektrycznej 
i ciepła ok. 79 mln Mg). 

b.  Perspektywy rozwoju górnictwa węgla brunatnego 
 Ostatnie opracowania [19] podają, że w przedziale lat 2000–

2020 mamy w kraju wydobywać pomiędzy 65 a 67 mln Mg węgla 
brunatnego (99% dla potrzeb elektrowni). 

c.  Perspektywy rozwoju górnictwa rud miedzi 
 Polskie złoże miedzi (LGOM) należy do największych w świecie 

(ok. 8% światowych zasobów przemysłowych miedzi). W latach 
2000–2020 planuje się wydobywać rocznie pomiędzy 28 a 35 
mln Mg rudy, z której będzie się uzyskiwało ok. 500–580 tys. Mg 
miedzi elektrolitycznej, 1100–1200 Mg srebra oraz ok. 500 kg 
złota [52]. 

d.  Perspektywy rozwoju górnictwa odkrywkowego surowców mine-
ralnych

 Zasoby bilansowe w złożach zagospodarowanych (kamienie 
budowlane i drogowe, wapienie i margle dla przemysłu cemen-
towego i wapienniczego, surowce ilaste ceramiki budowlanej, 
których jest 2069) wynoszą 14931 mln Mg. Obecna produkcja to 
157 mln Mg [34].

 W latach 2000–2020 z uwagi na planowany rozwój budowy 
autostrad, budownictwa przemysłowego i komunalnego zakłada 
się znaczny przyrost produkcji (30 ÷ 50%).

e.  Strategia działania górnictwa rud Zn – Pb 
 Obecnie rozeznane i eksploatowane złoża rud Zn – Pb 

zabezpieczą potrzeby gospodarki narodowej do ok. 2020 r.; 
nadal relatywnie wysokie, aby móc zagwarantować odpowiednią 
ilość surowców dla właściwego funkcjonowania gospodarki nar-
odowej Polski [14].

f.  Perspektywy rozwoju górnictwa otworowego
Górnictwo otworowe to przede wszystkim wydobywanie gazu 

i ropy naftowej oraz soli kamiennej, siarki i całej gamy wód mine-
ralnych. Najważniejsze znaczenie dla gospodarki narodowej ma 
wydobycie gazu (ok. 3,7 mld m3, co stanowi ok. 30% rocznego 
zapotrzebowania). Udokumentowane zasoby gazu ziemnego 
w Polsce [25] oceniane są na ok. 150 mld m3. Przyjmując obecne 
wydobycie roczne, ww. zapasy wystarczą na ok. 40 lat.

3. Charakterystyka górniczego szkolnictwa 
       zawodowego w Polsce

3.1. Polskie górnicze szkolnictwo zawodowe do roku 1939

3.1.1. Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach 

Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach została założona 
w 1839 r. Kształciła średnią kadrę przede wszystkim dla potrzeb gór-
nictwa górnośląskiego. Mimo iż znaczny procent uczniów stanowili 
Polacy, językiem wykładowym był j. niemiecki. 

Po zwycięskich Powstaniach Śląskich (1919-1921), w wyniku 
których Polska przejęła między innymi [12]:
–  53 kopalnie węgla kamiennego (z 67),
–  10 kopalń rud cynku i ołowiu (z 15),
– 9 kopalń rud żelaza (wszystkie kopalnie). 

należało za wszelką cenę wprowadzić do nich polską kadrę 
dozoru niższego i średniego. W tym celu politycy śląscy na czele 
z W. Korfantym [31] podjęli decyzję o wprowadzeniu od 1924 r. 
do szkoły w Tarnowskich Górach klas z j. polskim. Do mo-
mentu przeniesienia tej szkoły do Katowic w roku 1933 liczba 
polskojęzycznych absolwentów szkoły w Tarnowskich Górach oraz 
zatrudnionych w kopalniach górnośląskich – wg danych WUG 
w Katowicach – wynosiła 331 absolwentów. Łącznie z  absolwenta-
mi klas niemieckich w kopalniach górnośląskich było zatrudnionych 
751 absolwentów szkoły tarnogórskiej [32].

3.1.2. Szkoła Górnicza w Wieliczce

Szkoła Górnicza w Wieliczce została założona w 1861 r. Szkoła 
kształciła sztygarów dla całego górnictwa galicyjskiego. Do roku 
1870 językiem wykładowym był j. niemiecki. Od roku 1870 zajęcia 
odbywały się w j. polskim. Liczbę polskojęzycznych absolwentów 
w okresie jej istnienia (1870–1933) wg nieścisłych danych ocenia 
się na ok. 500 [32].

3.1.3. Szkolnictwo naftowe w Borysławiu 

Szkoła górnicza w Borysławiu została założona w 1886 r. 
Kształciła wykwalifikowanych robotników do obsługi wiertnic w Gali-
cji Wschodniej oraz do wydobywania ozokerytu (wosku ziemnego). 
Językiem wykładowym był j. polski. Szacuje się, że szkolnictwo naf-
towe w latach 1886÷1939 wykształciło ponad 600 wykwalifikowa-
nych robotników [32].

3.1.4. Szkoła Górnicza w Dąbrowie Górniczej

Szkoła Górnicza w Dąbrowie Górniczej została założona w 1889 r.
 Kształciła sztygarów górniczych i majstrów hutniczych. Językiem 
wykładowym był j. rosyjski. Język polski jako wykładowy wprowadzo-
no do szkoły we wrześniu 1919 r. Szkołę w okresie międzywojennym 
ukończyło 965 absolwentów, w tym: górników – 329, mierników gór-
niczych – 166. Szkoła wznowiła swoją działalność w 1945 r. [32].

3.1.5. Szkoła Górnicza w Dąbrowie Cieszyńskiej

Szkoła Górnicza w Dąbrowie Cieszyńskiej powstała w 1907 r. 
dla polskojęzycznej ludności Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego. 
Kształciła sztygarów górniczych. Językiem wykładowym był j. pol-
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ski. Do momentu jej likwidacji przez władze Czechosłowacji w 1920 
szkołę ukończyło 120 absolwentów [32].

3.1.6. Szkoła Górnicza w Katowicach

Szkoła Górnicza w Katowicach powstała w 1933 r. po połączeniu 
i przeniesieniu do Katowic szkół górniczych z Wieliczki i Tarnow-
skich Gór. Językiem wykładowym był j. polski. Łącznie w latach 
1934–1938 szkoła wykształciła 145 sztygarów. Znaleźli oni zatrud-
nienie przede wszystkim w górnictwie górnośląskim i kopalniach 
soli [32].

3.1.7. Zawodowa Szkoła Górnicza w Rydułtowach

W roku 1934 inż. B. Krupiński po przejściu z Zagłębia 
Dąbrowskiego organizuje dla młodzieży ziemi rybnickiej szkołę 
górniczą w Rydułtowach (odpowiednik dzisiejszej ZSG) uczącą 
rzemiosła górniczego. W 1939 r. ośrodek ten liczył już 300 adeptów 
i był całkowicie finansowany przez Gwarectwo w Rybniku [30].

Absolwenci ww. szkół górniczych pracowali przede wszystkimi 
w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku, gdzie w 1928 r. 
wydobyto ok. 31 mln ton węgla [49] i w Zagłębiach Dąbrowskim 
i Krakowskim, gdzie wydobyto ok. 7,5 mln ton węgla [50].

3.2. Górnicze szkolnictwo zawodowe w latach okupacji 
       niemieckiej (1939–45) w Krakowie

Pomysł utworzenia szkoły technicznej w Krakowie zrodził się po 
powrocie z niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 
profesorów AG aresztowanych w brutalnej akcji znanej pod nazwą  
Sonderaktion Krakau (6.11.1939 r.).

Starania profesorów Nowotnego i Goetla zakończyły się pow-
odzeniem. W roku szkolnym 1940/41 rozpoczęła działalność 
Państwowa Szkoła Techniczna Górniczo-Hutniczo-Miernicza 
z siedzibą w gmachu AG na Krzemionkach. Językiem wykładowym 
był j. polski. Gros wykładowców stanowili przedwojenni profesorowe 
AG. W latach 1940–1944 szkoła ta wykształciła [15] 101 techników 
górniczych, 149 techników mierniczych (geodetów), 139 techników 
hutniczych (razem 389 techników).

Do tej liczby trzeba dodać 41 techników, którzy naukę rozpoczęli 
w czasie okupacji niemieckiej, a ukończyli po zakończeniu II wojny 
światowej. Na uwagę zasługuje znamienny fakt. Otóż z ww. liczby 
430 techników po II wojnie światowej 150 uzyskało na AG dyplomy 
magistrów i inżynierów, a 35 stopnie doktorów nauk [15].

3.3. Polskie górnicze szkolnictwo akademickie 
       w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej

Druga wojna światowa spowodowała, że pewna liczba pra-
cowników naukowych, absolwentów i studentów AG znalazła się 
w Wielkiej Brytanii. Relatywnie szybko, bo już z okazji święta patro-
nalnego górników – Św. Barbary – 4 XII1940 r. wdowa po Wielkim 
Polaku dr hc AG Wojciechu Korfantym,  przy pomocy wychowanka 
AG inż. T. Ullmana, organizuje obchody barbórkowe. W obchodach 
tych uczestniczyło 20 osób, w tym były Rektor AG prof. S. Sko-
czylas i inż. F. Olszak – przyszły Rektor AGH. Było to serdeczne 
spotkanie członków utworzonego na jesieni 1940 Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. W czasie wojny do STP 
należało 147 inżynierów i techników, w tym 103 osoby z wyższym 
wykształceniem. Utworzenie w STP Sekcji Górniczo-Hutniczo-Naf-
towej z prezesem T. Ullmanem, które miało miejsce 27.01.1942, 
umożliwiło powołanie do życia Rady Akademickich Studiów Tech-
nicznych – RAST. Zadaniem RAST było między innymi umożliwienie 
ukończenia studiów przez krakowskich studentów AG i przeprowa-
dzenie egzaminów dyplomowych przed Komisją RAST, w skład 
której wchodzili głównie profesorowie AG. RAST umożliwił również 
kilku polskim studentom studia na brytyjskich uczelniach. Łącznie 
za przyczyną RAST w niecodziennych okolicznościach 29 młodych 
Polaków otrzymało akademickie dyplomy. Z grona 103 inżynierów 
– członków STP z Wielkiej Brytanii do Polski wróciło 19. Większe 
grupy osiedliły się w Wielkiej Brytanii (31), Kanadzie (10), Argen-
tynie (8), USA (7) [21].

3.4. Górnicze szkolnictwo zawodowe w latach 60. XX w.

Z oczywistych względów powojenna gospodarka narodowa 
potrzebowała bardzo dużej ilości surowców mineralnych, w tym 

węgla. Aby tym wymaganiom sprostać, należało między innymi 
rozwijać górnicze szkolnictwo zawodowe.

Zasadnicze szkoły górnicze 

W roku 1964 w 72 zasadniczych szkołach górniczych (66 – 
węgiel kamienny, 4 – węgiel brunatny,  2 – przemysł naftowy) naukę 
pobierało 24 663 uczniów.

Ponadto w 18 ZSZ ścisłego zaplecza (mechanicy, elektrycy) 
naukę pobierało 3231 uczniów. Razem było zatem czynnych 90 za-
sadniczych szkół zawodowych z 27 894 uczniami.

Technika Górnicze 

W  roku 1964 techników górników kształcono w:
–  39 technikach górniczych,
– 3 technikach budowy maszyn,
– 5 technikach przemysłu naftowego,
– 8 technikach górnictwa rud żelaza i metali kolorowych.

Łącznie w ww. 55 technikach w latach 1950–1964 wykształcono 
19 907 techników. Absolwenci zasadniczych szkół górniczych i tech-
ników pracowali przede wszystkim w górnictwie węgla kamiennego 
(produkcja w 1965 r. – 118 mln ton) i węgla brunatnego (produkcja 
w 1965 – 22,5 mln ton), rud Zn-Pb (produkcja w 1965 – 2,7 mln 
ton), rud miedzi (1965 – 2,35 mln ton), rud żelaza (produkcja 1965 
– 3mil. ton), soli kamiennej) (produkcja 1965 – 2,3 mln ton), rud 
siarki  (1965 – 3 mln ton) [51].

3.5.  Górnicze szkolnictwo zawodowe w latach 1990–2006

3.5.1. Wstęp

Impulsem do napisania niniejszego rozdziału były niepokojące 
informacje ostatnich lat o wypadkach śmiertelnych i ciężkich w pol-
skim przemyśle wydobywczym. Dane liczbowe [40, 41] o wypadkach 
śmiertelnych i ciężkich w ostatnich dziesięciu latach przedstawiają 
się następująco:

1997 – 27 śmiertelnych i 40 ciężkich   
1998 – 50 śmiertelnych i 47 ciężkie 
1999 – 27 śmiertelnych i 46 ciężkich    
2000 – 37 śmiertelnych i 22 ciężkie
2001 – 30 śmiertelnych i 13 ciężkich    
2002 – 39 śmiertelnych i 37 ciężkich
2003 – 38 śmiertelnych i 46 ciężkich   
2004 – 14 śmiertelnych i 20 ciężkich
2005 – 21 śmiertelnych i 21 ciężkich   
2006 – 48 śmiertelnych i 23 ciężkie
 Zakładając, że przemysł wydobywczy ma rację bytu w co 

najmniej najbliższych kilkudziesięciu latach (vide punkt 2), w ninie-
jszym rozdziale podjęto próbę przedstawienia problemów bhp 
w polskim przemyśle wydobywczym w kontekście procesu 
kształcenia kadr w szerokim tego słowa znaczeniu. Do postawienia 
problemu w taki sposób upoważniają mnie dwie okoliczności, a mi-
anowicie pełnione funkcje:
–  Prorektora ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-

kowie (1996 – 2002),
– Przewodniczącego Komisji ds. Szkoleń w Górnictwie – Wyższy 

Urząd Górniczy w Katowicach (od 1996 r.).
Praca górnika, tego z Krzemionek Opatowskich, Wieliczki, Hale-

mby była, jest i pozostanie trudna, mozolna i nieraz śmiertelnie nie-
bezpieczna. Nie wiadomo, co miał na myśli grecki poeta Hezjod 
(Hesiodos), żyjący na przełomie VIII/VII wieku p.n.Ch., który jako 
pierwszy w literaturze tworzy dzieło o pracy pod tytułem „Praca 
i dnie”. We wspomnianym eposie napisał między innymi, że „ciężka 
praca nie hańbi, hańbi próżnowanie” [1]. 

Górnik rzeczywiście nie próżnuje, lecz ciężko pracuje 
w warunkach zagrożenia życia. Praca w kopalni uświadamia codzie-
nnie zagrożenia i wartość życia. Wyraził to bardzo pięknie, pon-
ad pół wieku temu, Gustaw Morcinek we wstępie do „Życiorysów 
górników” [42]. Pisze on: „Sam moment zjazdu do kopalni przeista-
cza go już i przemienia w innego człowieka. A potem ta olbrzymia 
suma doznań i przeżyć, ta świadomość, że staje się podobny do 
jakiejś mitycznej postaci podziemia, że wędruje godzinami i grzebie 
się w tym ponurym i tajemnym labiryncie chodników i ganków, że 
bywa za pan brat ze śmiercią, że ją musi przechytrzyć, że wydo-
bywa węgiel, który gdzieś tam napuszeni oratorowie i ckliwe wi-
erszoklety nazywają z emfazą „czarnym diamentem” i „czarnym 
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złotem”, a który jest dla niego tylko węglem, niczym więcej...”
Aktualnie przemysł wydobywczy jest nie tylko ważnym sek-

torem w naszej gospodarce narodowej, ale również w gospodarce 
całej Unii Europejskiej (na przykład wydobycie węgla kamiennego 
w Polsce jest większe od sumarycznego wydobycia pozostałych 
krajów unijnych razem wziętych, a jako producent miedzi Polska 
jest na piątym miejscu w świecie). Zbiorcze zestawienie wielkości 
wydobycia najważniejszych kopalin przedstawiono w tabeli 1. 
Z uwagi na bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne występujące 
w polskim górnictwie bardzo ważną rolę spełnia przestrzeganie 
przepisów bhp. Zdaniem autora artykułu bardzo istotną rolę spełnia 
odpowiednia edukacja wszystkich pracowników zatrudnionych 
w kopalniach. W niniejszym rozdziale zostanie podjęta próba oceny 
aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego w polskim przemyśle 
górniczym.

Według stanu na 31.12.2006 r. [41] nadzorem i kontrolą urzędów 
górniczych objętych było 220 zakładów górniczych wydobywających 
kopaliny podstawowe. Łączne zatrudnienie w nadzorowanych 
zakładach górniczych według stanu na 31.12.2006 wyniosło 
206 286 pracowników [41]. 

Tabela 1. Przyjęte warunki brzegowe w przemyśle 
wydobywczym najważniejszych kopalin w Polsce [56]
Table 1. Undertaken boundary conditions in the mining 
industry of Poland’s most important minerals [56]

rok 1995
liczba zasadniczych szkół górniczych – 55 (spadek o 45%),
liczba techników górniczych – 80 (spadek o 5%),
liczba uczniów ZSG – 4811 (spadek o 65%),
liczba uczniów TG – 2224 (spadek o 49%),
łączna ilość uczniów – 7035 (spadek o 61%),
ilość klas górniczych (średnio po 25 uczniów) – 281 (spadek

     o 62%).
Liczba uczniów edukowanych w przeliczeniu na 106 Mg wydoby     

     cia węgla kamiennego – 51 (spadek o 61%).

3.5.2.2. Ocena stanu zawodowego szkolnictwa górniczego 
             w RFN i Polsce. Próba porównania

Istotnym elementem w podjętej próbie oceny szkolnictwa za-
wodowego jest poznanie ogólnej struktury sytemu szkolnictwa 
w danym kraju. System szkolenia w Niemczech jest złożony 
i zależny od przepisów wykonawczych obowiązujących w danym 
„landzie”, niemniej można w nim wyróżnić istotne cechy wspólne, 
które zostaną poniżej skrótowo omówione. Cały system podzielony 
jest na pięć zasadniczych poziomów kształcenia [10].

Szkolnictwo zawodowe dla górników węgla kamiennego w RFN 
w roku 2006

Na szczególną uwagę w tym systemie zasługuje fakt, że 
w przedziale wiekowym 12-19 lat ponad 50% populacji w Niemc-
zech to uczniowie szkół zawodowych.

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w górnictwie węgla ka-
miennego w RFN przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Szkolnictwo zawodowe dla kopalń węgla 
kamiennego w RFN w roku 2006 [17]

Table 2. Vocational education for coal mines in FRG in 
2006 [17]

Wydobycie węgla kamiennego ~ 95-85 ×106 Mg/rok

Wydobycie węgla brunatnego ~ 65×106 Mg/rok
Wydobycie z poz. I i II pokrywa w około 95% zapotrzebowanie 

na pierwotne nośniki energii w energetyce zawodowej

Wydobycie rud metali kolorowych:
I. miedzi ~ 30×106 Mg/rok
II. cynku i ołowiu ~ 5×106 Mg/rok

Wydobycie surowców skalnych ~ 155×106 Mg/rok (planowa-
ny przyrost wydobycia)

3.5.2. Sytuacja szkolnictwa zawodowego w górnictwie węgla 
          kamiennego

Analizę tego zagadnienia autor niniejszego artykułu przeprowadził 
w oparciu o bardzo wartościowe opracowanie, którego twórcą był 
mgr E. Stebel [54].

3.5.2.1. Ocena stanu zawodowego szkolnictwa górniczego 
             w latach 1991–1997

Za punkt wyjściowy przyjęto rok 1991: 
wydobycie 140×106 Mg,     
liczba ZSG: – 100, TG – 84; łącznie 184 szkoły,
liczba uczniów: ZSG – 13 686, TG – 4 337; łącznie 18 023 
uczniów,
ilość klas (średnio po 25 uczniów) – 721,
liczba uczniów na 106 Mg wydobycia – 128.

Zasadnicze szkoły zawodowe
Proces degradacji w zawodowym szkolnictwie górniczym 

rozpoczął się w roku szkolnym 1993/94, kiedy uruchomiono tylko 
jedną klasę górniczą w ZSG, a siedem zasadniczych szkół górni-
czych zlikwidowano. W roku szkolnym 1994/95 zlikwidowano kole-
jne 20 ZSG. Permanentny proces likwidacji ZSG zmniejszył liczbę 
absolwentów w kolejnych latach z 2998 osób w 1994 do 880 w 1997 
roku. W roku 1997 zakończono edukację uczniów w ZSG.

Technika górnicze
W roku 1993/94 uruchomiono tylko dwie pierwsze klasy górni-

cze (51 uczniów) w TG. W pozostałych 95 klasach na pierwszy rok 
przyjęto uczniów do nauki innych zawodów (przeprofilowano klasy 
na specjalności pozagórnicze). W wyniku tej reorganizacji po 1999 
roku funkcjonowało już tylko jedno technikum o profilu górniczym 
w Jaworznie.

W ujęciu statystycznym sytuacja zawodowego szkolnictwa 
górniczego w latach przełomu 1991–1995 przedstawiała się 
następująco:

Szkolnictwo zawodowe (technik z maturą)

 Lokalizacja szkół

Szkół Klas Uczniów

rejon Zagłębia Ruhry 3 48 846 17,63 22,30

Liczba nauczycieli 
przedmiotów 

ogólnych i 

Ilość Średnia 
liczebność 

klas

Dane zestawione w tab. 2 dobitnie wykazują, że podsta-
wowym źródłem naboru górników w kopalniach niemieckich są 
absolwenci ZSG, a w następnej kolejności absolwenci TG. Na 
szczególne podkreślenie zasługuje informacja o ZSG w Ibben-
büren z 207 uczniami. Szkoła ta funkcjonuje przy kopalni DSK An-
thrazit Ibbenbüren. Kopalnia DSK Anthrazit jest najgłębszą czynną 
kopalnią węgla kamiennego w świecie (szyb 1545 m głębokości, 
eksploatacja do poziomu 1600 m). W kopalni tej oprócz tąpań i 
samozapalności węgla występują najważniejsze zagrożenia natu-
ralne (tempe-ratura ociosu 45°C, pęczniejące spągi, wyrzuty skał i 
gazów oraz zagrożenie metanowe – odpowiednik naszej czwartej 
kategorii), co plasuje kopalnię Ibbenbüren na pierwszym mie-
jscu w rankingu występowania zagrożeń naturalnych w górnictwie 
węgla kamiennego w RFN. Mimo tych zagrożeń naturalnych ko-
palnia DSK Anthrazit Ibbenbüren w corocznych konkursach na 
najbezpieczniejszą kopalnię RFN znajduje się od wielu lat w ścisłej 
czołówce najbezpieczniejszych kopalń niemieckich. Zdaniem au-
tora niniejszego artykułu taki a nie inny stan bezpieczeństwa w ko-
palni jest w zna-cznej mierze zasługą bardzo dobrze wyedukowan-
ych (z odpowiednią praktyką zawodową) górników. Nowoprzyjętymi 
do pracy w kopalni są wyłącznie absolwenci z grona uczniów ZSG 
w Ibbenbüren [9]. 

Najważniejsze dane dotyczące szkolnictwa RFN i Polski 
zestawiono w tabeli 3.

Komentarzem do jednej z przedstawionych powyżej informacji 
(liczba uczniów edukowanych w pewnym okresie w Polsce wynosiła 
dwóch uczniów na 106 Mg wydobycia węgla kamiennego) może być 
fragment wiersza pt. „Bruzdy” autorstwa Wincentego Fabera [1]:
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  „Zawsze bruzdy
  orałem nieco głębiej
  niż moi sąsiedzi
  tak ziemia pociągnęła mnie w głąb
  że skorzystałem z następującej oferty:
  KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO
    „M”
  PRZYJMIE DO PRACY POD ZIEMIĄ
  każdą ilość pracowników
  KWALIFIKOWANYCH I NIEWYKWALIFIKOWANYCH”

Oby tego typu ogłoszenia, dotyczące przyjmowania do pracy 
osób NIEWYKWALIFIKOWANYCH nigdy więcej nie pojawiały się 
w ofertach naszych kopalń.

3.5.3.3 Górnictwo surowców skalnych

Wydobycie surowców skalnych oscyluje wokół 155×106 Mg/rok. 
Obecnie nie istnieje górnicze szkolnictwo zawodowe (ZSG i tech-
nika) kształcące uczniów dla potrzeb kopalń surowców skalnych.

3.5.3.4. Górnictwo węgla brunatnego

Wydobycie węgla brunatnego oscyluje wokół 65×106 Mg/rok. 
Lata 1991/1992 – ostatni uczniowie w Technikum Górniczym w Ko-
ninie (w latach 90/91 – 76 uczniów; w latach 91/92 – 102 uczniów). 
Obecnie nie istnieje górnicze szkolnictwo zawodowe (ZSG i tech-
nika) kształcące uczniów dla potrzeb kopalń węgla brunatnego.

3.6.  Szkolnictwo wyższe

Na potrzeby polskiego przemysłu wydobywczego kadry 
inżynierskie są kształcone w trzech uczelniach [26] :
–  Akademia Górniczo - Hutnicza  im. St. Staszica w Krakowie,
–  Politechnika Śląska w Gliwicach,
–  Politechnika Wrocławska.

Najstarsza z ww. uczelni jest AGH w Krakowie, założona w 1919 r.
AGH kształci obecnie ok. 30 tys. studentów (18 tys. studia dzi-
enne, 12 tys. studia zaoczne, 800 doktorantów) na 15 wydziałach.  
Bezpośrednio dla potrzeb przemysłu wydobywczego studenci 
kształceni są na następujących Wydziałach: 
1.  Górnictwa i Geoinżynierii,     
2.  Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska,
3.  Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
4.  Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Ponadto przemysł wydobywczy korzysta z kadr kształconych na 
Wydziałach: 
1.  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,   
2.  Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,    
3.  Fizyki i Informatyki Stosowanej,
4.  Zarządzania,
5.  Paliw i Energii,
6. Matematyki Stosowanej.

Ponadto dla potrzeb przemysłu wydobywczego kształci się 
specjalistów na 40 studiach podyplomowych. 

Podobny profil kształcenia ma Wydział Górnictwa i Geologii Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach, który w roku 2000 obchodził piękny 
jubileusz 50-lecia działalności. Wydział posiada ok. 2700 stu-
dentów, w tym 1350 na magisterskich studiach dziennych i 950 na 
studiach wieczorowych. Kształcenie prowadzone jest na dziewięciu 
specjalnościach (kierunek górnictwo i geologia) [47]. Co roku 
Wydział opuszcza około 200 absolwentów, inżynierów i magistrów 
inżynierów. Wydział Górnictwa i Geologii prowadzi również inne 
formy kształcenia, takie jak kształcenie podyplomowe oraz studia 
doktoranckie.

Na Politechnice Wrocławskiej kształceni są studenci na Wydziale 
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w sześciu specjalnościach.

Analizując stan szkolnictwa wyższego, należy zwrócić uwagę na 
bardzo pozytywny proces rozwoju studiów podyplomowych z zakre-
su „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Przemyśle”. 
Studia te z powodzeniem są prowadzone w Politechnice Śląskiej w 
Gliwicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Głównym 
Instytucie Górnictwa w Katowicach.   

4. Podsumowanie i wnioski końcowe

 Wniosek generalny

Od czasów prehistorycznych poprzez wieki średnie aż do dnia 
dzisiejszego górnictwo było, jest i będzie bardzo ważną gałęzią 
polskiej gospodarki narodowej. Znakomitym przykładem może być 
górnictwo solne (Wieliczka i Bochnia), którego udział w skarbie 
królestwa wynosił ok. 30%.

Bardzo interesujący jest fakt, że od czasów ks. St. Staszica 
wielu światłych polityków i odpowiedzialnych za los górnictwa 
przemysłowców starało się nawet w bardzo trudnych uwarunkow-
aniach politycznych i gospodarczych uruchamiać, rozwijać 
i utrzymywać polskie szkoły górnicze. Spektakularnymi przykładami 
w tym zakresie mogą być:
– Szkoła Górnicza dla przemysłu naftowego w Borysławiu, która 

umożliwiła rozwój tego przemysłu w tragicznie zapóźnionej cy-
wilizacyjnie Małopolsce Wschodniej,

Polska     przełom XX i XXI w. RFN

Roczne wydobycie węgla 
– 105×106Mg/rok

Liczba uczniów (ZSG i techni-
ka) ~ 200

Liczba uczniów na 106 Mg 
wydobycia ~ 2

Roczne wydobycie węgla 
– 30×106Mg/rok
Liczba uczniów 

(ZSG i technika) ~ 5 000
Liczba uczniów na 106 Mg 

wydobycia ~ 166

Polska              rok 2006              RFN

Roczne wydobycie węgla 
– 95×106Mg/rok
Liczba uczniów 

(ZSG i technika) ~ 3 000
Liczba uczniów na 106 Mg 

wydobycia ~ 32

Roczne wydobycie węgla 
– 25×106Mg/rok
Liczba uczniów 

(ZSG i technika) ~ 5 000
Liczba uczniów na 106 Mg 

wydobycia ~ 200

Tabela 3. Porównanie zawodowego szkolnictwa górniczego 
w RFN i Polsce [11]

Table 3. Comparison of vocational mining education in 
FRG and Poland [11]

3.5.2.3. Aktualna sytuacja w zakresie prowadzenia 
             zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu 
             w szkolnictwie górnictwa węgla kamiennego

Obecnie praktyczną naukę zawodu górniczego w szkołach za-
wodowych górnictwa węgla kamiennego (ZSG i technikach) można 
realizować w pięciu sztolniach szkoleniowych [46]:
–   Kompania Węglowa – 3    
–  Jastrzębska Spółka Węglowa – 1
–  Południowy Koncern Węglowy – 1  
– Katowicki Holding Węglowy – 0

Brak pól szkoleniowych w kopalniach pod ziemią.

3.5.3. Szkolnictwo zawodowe w innych branżach 
            przemysłu wydobywczego w Polsce 
 
3.5.3.1. Górnictwo rud miedzi w LGOM

Wydobycie rud miedzi oscyluje wokół 30×106 Mg/rok. KGHM 
nie przerwał edukacji uczniów na poziomie zawodowym dla swoich 
potrzeb.

 ZSZ w Lubinie (3 lata) kształci rocznie około 200 osób. ZSZ 
dla Dorosłych w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie  
kształci w trybie stacjonarnym w zawodzie górnik eksploatacji 
podziemnej  około 70 osób rocznie. Zespół SZ przy Technikum Gór-
niczym w Lubinie (4 lata) kształci około 70 absolwentów rocznie. 
Eksternistyczne Technikum Górnicze dla Dorosłych w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Legnicy – kształci rocznie ok. 100 ab-
solwentów w zawodzie technik górnictwa podziemnego (1 rok).

3.5.3.2. Górnictwo rud cynku i ołowiu

Wydobycie rud cynku i ołowiu oscyluje wokół 5×106 Mg/rok. 
Obecnie nie istnieje górnicze szkolnictwo zawodowe (ZSG i techni-
ka) kształcące uczniów dla potrzeb kopalń górnictwa cynku i ołowiu. 
W ostatnich miesiącach rozpoczęto starania o uruchomienie kilku 
klas górniczych przy Zespole Szkół Zawodowych w Olkuszu.
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– Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach, której absolwenci 
podejmowali pracę w  kopalniach na Górnym Śląsku, przejętych 
przez Polskę po zwycięskich Powstaniach Śląskich,

– Szkoła Górnicza w Rydułtowach, gdzie w dobie wielkiego kryzysu 
uruchomiono szkołę dla bezrobotnej młodzieży śląskiej,

– Państwowa Szkoła Techniczna Górniczo-Hutniczo-Miernicza 
w Krakowie, która w dramatycznym okresie niemieckiej okupacji 
umożliwiła uzyskanie dyplomów technika grupie kilkaset młodych 
Polaków,

–  Rada Akademickich Studiów Technicznych w Wielkiej Brytanii, 
która w niecodziennych, bardzo trudnych warunkach umożliwiła 
kilkudziesięciu młodym Polakom zdobycie akademickich dy-
plomów inżynierów górników i hutników.

Wnioski ogólne

1.  Bezsporny jest fakt, że polski przemysł wydobywczy zgodnie 
z tendencjami światowymi ma w przyszłości (2007–2020) bar-
dzo dużą szansę normalnego funkcjonowania.  Aktualny stan 
produkcji surowców mineralnych  (ok. 350 mln ton) z tendencją 
rozwoju głównie w górnictwie surowców skalnych (budowa auto-
strad) oraz liczba zatrudnionych (ok. 207 000) mają odpowiednią 
wagę.

 2.  W dziesięcioleciu 1997–2006 nadal niepokój budzi ilość wy-
padków w grupie najbardziej istotnej dla oceny poziomu 
bezpieczeństwa w polskim górnictwie, a więc wypadków 
śmiertelnych i ciężkich. 

 Wystąpiło również nasilenie niebezpiecznych zdarzeń, mających 
związek  z koncentracją wydobycia  oraz z restrukturyzacją 
i likwidacją kopalń, co  stwarza potrzebę zatrudniania pracown-
ików o wysokich kwalifikacjach.  Z przeprowadzonych  analiz przy-
czyn i okoliczności zaistniałych wypadków i zdarzeń wynika, że 
elementem mającym największy wpływ na stan bezpieczeństwa 
w górnictwie staje się tak zwany „czynnik ludzki”, objawiający 
się popełnianiem przez pracowników błędów, zaniedbywaniem 
obowiązków  oraz ryzykownymi zachowaniami. Znaczący wpływ 
na jakość wykonywanych robót górniczych, a tym samym na 
stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, ma również 
odchodzenie doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej, 
a także wysokokwalifikowanych górników na wcześniejsze eme-
rytury.

3.  Bardzo ważną  częścią   składową kompleksu  spraw  związanych  
z bhp w  każdej  dziedzinie działalności człowieka  jest  edu-
kacja.  Szczególnie  istotną  rolę  odgrywa  kształcenie   kadr  
dla  potrzeb  przemysłu  wydobywczego (ekstremalnie  trudne  
warunki  pracy).  Obecny  stan  szkolnictwa kształcącego kadry  
na potrzeby ww.  przemysłu  budzi  ogromny  niepokój.  W oparciu  
o  wstępną  analizę  ludzkich nieszczęść (vide wniosek 2) można  
z  bardzo  dużą  dozą  prawdopodobieństwa  stwierdzić,  że  
nieprawidłowości występujące  w  trakcie  procesu  kształcenia  
(szkolnictwo  zawodowe  i  średnie)  mogą  być  jedną  z  istot-
nych przyczyn powstawania wypadków w górnictwie.   

4.  Ścieżka uzyskiwania kwalifikacji zawodowych górnika po 
ukończonej szkole podstawowej (gimnazjalnej), usankcjono-
wana stosownymi ustawami, budzi wiele zastrzeżeń. Otóż ab-
solwent szkoły podstawowej (gimnazjum), aby mógł ubiegać 
się o stosowne uprawnienia, musi wcześniej przepracować 
minimum 3 lata w górnictwie. W okresie tych trzech lat prakty-
cznie nie ma kontaktu z nauczaniem. Po ukończeniu odpowie-
dniego kursu i zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez 
kuratorium uzyskuje takie same uprawnienia jak np. absolwent 
pięcioletniego dziennego technikum. Kolejnym horrorem wydaje 
się być możliwość uzyskania przez tak „wykształconego” górni-
ka tytułu technika w trybie „eksternistycznym”.  
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione argumenty, zdaniem au-

tora niniejszego artykułu należy:
1)  zaangażować władze oświatowe w odbudowanie zrujnowanego 

systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce,
2)  kontynuować rozpoczęty w roku 2003 proces rozwoju szkol-

nictwa zawodowego w górnictwie z zachowaniem odpowiednich 
proporcji ZSG do TG; cel tego procesu – zminimalizowanie lub 
wyeliminowanie naboru do górnictwa pracowników bez kwali-
fikacji,

3) uruchomić nowe obiekty do praktycznej nauki zawodu (sztol-
nie szkoleniowe, wydzielenie pola lub stanowiska praktyk 
dołowych),

4)  uregulować procedury doboru kadr (instruktorów) do praktycznej 
nauki zawodu górnika,

5)  podjąć działania mające na celu zaostrzenie kryteriów 

powoływania, prowadzenia i nadzoru ośrodków szkoleniowych 
prowadzących swą działalność w oparciu o przepisy dotyczące 
działalności gospodarczej,

6)  zweryfikować procedury doboru kadry nauczającej w ośrodkach 
szkoleniowych,

7)  po zakończeniu dochodzenia przez WUG/OUG o przyczynach 
zaistniałego wypadku, które jest między innymi relacjonowane 
w miesięczniku WUG, podać do publicznej wiadomości, kto 
szkolił (jaki ośrodek) sprawcę/ofiarę zaistniałego wypadku,

8)  pilnie podjąć próby uruchomienia szkół górniczych dla górnictwa 
węgla brunatnego i górnictwa surowców skalnych.
OBECNY STAN SZKOLNICTWA (PRZEDE WSZYSTKIM ZA-

WODOWEGO I ŚREDNIEGO) KSZTAŁCĄCEGO KADRY DLA 
POTRZEB PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO NIE GWARANTU-
JE NIEZBĘDNEGO MINIMUM CO DO ILOŚCI, JAK I JAKOŚCI 
EDUKOWANYCH ABSOLWENTÓW. STAN TEN NIEWĄTPLIWIE 
WPŁYWA BARDZO NIEKORZYSTNIE NA CAŁOKSZTAŁT PROB-
LEMATYKI ZWIĄZANEJ Z BHP W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH.  

Reasumując, pozwolę sobie przytoczyć fragment encykliki Cen-
tesimus Annus Wielkiego Papieża z narodu Polaków, Ojca Świętego 
Jana Pawła II [28]:

„Jest to jednak oczywiste, że dziś problem polega nie tylko na 
tym, by dostarczyć człowiekowi odpowiednią ilość dóbr, ale także, 
by zaspokoić zapotrzebowanie na jakość:
– towarów produkowanych i konsumowanych
– usług, z których się korzysta
– środowiska naturalnego i życia w ogóle…”

Jakością w naszym przypadku, o którą musimy dbać jest:
– jakość wydobywanych surowców kopalnych,
– jakość procesu edukacji kadr przygotowywanych dla potrzeb 

górnictwa,
–  jakość środowiska pracy górników.

Kończąc niniejszy artykuł pozostaję z wyrazami staropolskiego 
górniczego pozdrowienia „Szczęść Boże”.
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Mining education in Poland – yesterday, today and tomorrow
Mining on Polish grounds has very old traditions. Sudden development of industry of the 19th century, including mining, has caused 

the development of schools on vocational, college and higher level. The present article will present the most important centres of mining 
education on Polish grounds since the 19th century till modern times. Special attention has been given to analysis connected with the 
dramatic situation of vocational and polytechnic schools on the turn of the 20th and 21st centuries.
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1. Wstęp

Z myślą o najszerszym gronie odbiorców, w artykule przed-
stawiono zasady stosowania maszyn w zakładach górniczych 
w możliwie najwyższym stopniu uogólnienia, pomijając zagadnienia 
szczegółowe takie jak:
– minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pra-

cy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1745),

– problem maszyn wprowadzanych do obrotu po raz drugi (z dru-
giej ręki z obszaru UE lub spoza obszaru UE),

– przypadki remontu i/lub modernizacji maszyn pozostających 
w użytkowaniu,

– uwarunkowania formalno-prawne eksploatacji maszyn objętych 
decyzjami administracyjnymi, np. zezwalającymi na oddanie do 
ruchu itp.
W Polsce przepisy określające zasady stosowania maszyn 

w zakładach górniczych, a w szczególności w wyrobiskach 
podziemnych zakładów górniczych, podlegały na przestrzeni ostat-
niego półwiecza wielokrotnym zmianom, co potwierdza zaprezento-
wane niżej zestawienie niektórych aktów prawnych obowiązujących 
w przeszłości w tym zakresie. 

Wybrane akty prawne regulujące zasady stosowania maszyn 
w zakładach górniczych w latach 1960–1994:
– Zarządzenie Nr 60 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 21 kwie-

tnia 1960 r. 
– Zarządzenie Nr 19  Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 4 lipca 

1985 r.
– Zarządzenie Nr 9 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 sty-

cznia  1987 r.
– Zarządzenie Nr 37 Ministra Przemysłu z dnia 13 stycznia 1989 r.
– Zarządzenie Nr 8 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 marca 

1992 r.
Od 1994 r. obowiązują zasady stosowania maszyn w zakładach 

górniczych, które ogólnie uregulowano przepisami art. 111 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Aktualne 
brzmienie tego artykułu od dnia 1 maja 2004 r. pozostaje w zgodności 
z przepisami prawa Unii Europejskiej i wskazuje, że w zakładach 
górniczych stosuje się:
– wyroby spełniające wymagania oceny zgodności (ustawa o sys-

temie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Dz. U. Nr 
166, poz. 1360  z późn. zm.) 

oraz
– wyroby dopuszczone do stosowania w zakładach górniczych  

przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania 

Adam ZYGMUNT
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych 
Urządzeń Energomechanicznych, Katowice

Józef KOCZWARA 
Wyższy Urząd Górniczy, Katowice   

Zasady stosowania maszyn 
w zakładach górniczych

wyrobów do stosowania w zakładach górniczych – Dz. U. Nr 99,
poz. 1003 z późn. zm.).

2. Wyroby spełniające wymagania oceny zgodności

Wyroby spełniające wymagania oceny zgodności to wyro-
by objęte w prawie Unii Europejskiej dyrektywami Rady UE, 
określanymi mianem „nowego podejścia” i wdrożonymi do prawa 
krajowego rozporządzeniami właściwych ministrów. W odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych zastosowanie 
mają w szczególności rozporządzenia dotyczące zasadniczych 
wymagań w zakresie:
– maszyn i elementów bezpieczeństwa,
– sprzętu elektrycznego określonych wartości napięć,
– prostych zbiorników ciśnieniowych,
– urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
– kompatybilności elektromagnetycznej,
– urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Wyroby spełniające wymagania oceny zgodności są łatwo ro-

zpoznawalne z uwagi na jednoznaczność uregulowań prawnych 
w zakresie zasad ich wprowadzania do obrotu.

3. Wyroby dopuszczane do stosowania w zakładach 
górniczych

Druga grupa wyrobów, o których mówi art. 111 ustawy – Prawo 
geologiczne i górnicze, to wyroby dopuszczane do stosowania 
w zakładach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Gór-
niczego. Wyroby te enumeratywnie wyszczególniono w katalogu 
stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do 
stosowania w zakładach górniczych. Podkreślić przy tym należy 
fakt, że katalog dopuszczanych wyrobów obejmuje wyłącznie takie, 
dla których nie zostały opracowane dyrektywy „nowego podejścia” 
lub/i które wyłączono z zakresu stosowania tych dyrektyw. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dopuszczania 
wyrobów określa ponadto:
– wymagania techniczne dla dopuszczanych wyrobów, przy 

ustalaniu których kierowano się potrzebą zapewnienia 
bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń 
występujących w ruchu zakładów górniczych, 

– podmioty uprawnione do składania wniosku o wydanie dopusz-
czenia, 

– wymaganą zawartość wniosku o wydanie dopuszczenia oraz 
dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, 

– jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i oceny 
wyrobów, 

– znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi 
znakami, 

– wymaganą treść dopuszczenia.
Bardzo ważne aspekty zasad stosowania maszyn w zakładach 

górniczych reguluje ust. 4  art. 111 ustawy – Prawo geologiczne 
i górnicze, który wskazuje, że w przypadkach, gdy dopuszczane 
wyroby zostały:
– zgodnie z prawem wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Repub-
lice Turcji

albo
– zgodnie z prawem wyprodukowane w państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

to Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje dopuszczenie na 

STRESZCZENIE

W referacie poruszono ogólną problematykę zastosowań 
maszyn w zakładach górniczych po dniu 30 kwietnia 2007 r.,
wyróżniając je jako:
–   wyroby spełniające wymagania oceny zgodności, 
– wyroby dopuszczone do stosowania w zakładach 
 górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu  
     Górniczego,
–   wyroby „obszaru niezharmonizowanego”.



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

17

podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, z wyłączeniem 
wyników badań i oceny przeprowadzonych przez upoważnione 
jednostki w oparciu o wymagania techniczne, określone w cyto-
wanym wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów. Równocześnie 
w przepisie tym upoważniono Prezesa Wyższego Urzędu Górnic-
zego do odmowy wydania dopuszczenia w przypadku stwierdze-
nia, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa w stopniu 
odpowiadającym temu, jaki zapewniają wymagania techniczne 
określone w rozporządzeniu.

Poniżej zaprezentowano wykaz wyrobów, które Pre-
zes Wyższego Urzędu Górniczego dopuszcza do stosowania 
w zakładach górniczych.

Katalog wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach 
górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
1.  Elementy górniczych wyciągów szybowych.
1.1. Maszyny wyciągowe.
1.2. Naczynia wyciągowe.
1.3. Koła linowe.
1.4. Zawieszenia lin wyciągowych wyrównawczych, prowadnic 

 zych i odbojowych.
1.5. Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych.
1.6. Wciągarki wolnobieżne.
1.7. Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej.
1.8. Wyodrębnione zespoły elementów wymienionych w pkt.  

 1.1—1.7.
2.  Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami  

 sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane  
 w zakładach górniczych wydobywających

     kopaliny otworami wiertniczymi.
3.  Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów  

 górniczych.
3.1. Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki 

 spągowe oraz ich podzespoły.
3.2. Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy 

     z napędem spalinowym  do przewozu osób.
3.3. Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa 

 na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej  
 1,5 kV prądu stałego.

3.4. Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zinte-
     growane systemy sterowania kompleksów wydobywczych  
 i przodkowych.

3.5. Taśmy przenośnikowe.
4.  Sprzęt strzałowy.
4.1. Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania  

 materiałów wybuchowych.
4.2. Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków 

 strzałowych.
Podobnie jak w przypadku wyrobów spełniających wyma-

gania oceny zgodności stwierdzić można, że wyroby dopu-
szczane do stosowania w zakładach górniczych przez Prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego są łatwo rozpoznawalne, z uwagi 
na jednoznaczność uregulowań prawnych w zakresie zasad ich 
wprowadzania do obrotu.

4. Wyroby „obszaru niezharmonizowanego”

Dostrzegać jednak należy fakt, że istnieje także trzecia grupa 
wyrobów stosowanych w zakładach górniczych, która nie jest 
objęta ani „systemem oceny zgodności”, ani „systemem dopusz-

czeniowym” (wyroby „obszaru niezharmonizowanego”). W tym 
przypadku mamy do czynienia z sytuacją tylko pozornej dowolności. 
W warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów gór-
niczych bezpieczeństwo użytkowania tych wyrobów zapewniono 
obowiązkiem dokonania odpowiedniego ich doboru do warunków 
górniczo-geologicznych i środowiskowych w miejscu zastosowania. 
Obowiązek ten określono w przepisach dotyczących szczegółowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz 
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego, wydanych 
na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Jednym z dość powszechnie stosowanych sposobów potwierdze-
nia dokonania właściwego doboru wyrobów tej grupy jest dobro-
wolne postępowanie opiniotwórcze. W ramach tego postępowania 
uzyskuje się np.:

– certyfikat zgodności z wymaganiami określonymi w odpo-
wiednich dokumentach odniesienia – zazwyczaj w specyfikacjach 
technicznych i/lub normach

lub
– opinię techniczną, opinię atestacyjną, ekspertyzę itp.

Wskazane jest przy tym, aby certyfikacja i procesy opiniowania 
realizowane były przez jednostki kompetentne, zgodnie z zasadami 
i procedurami obowiązującymi tzw. stronę trzecią (np. jednostkę 
spełniającą wymagania normy PN-EN 45011 – Ogólne kryteria 
dotyczące jednostek certyfikujących wyroby).

Można stwierdzić, że obecnie w zdecydowanej większości 
przypadków zakłady górnicze żądają od dostawców wyrobów 
„obszaru niezharmonizowanego” dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań, głównie w zakresie bezpieczeństwa ich 
stosowania w określonych warunkach górniczo-geologicznych 
i środowiskowych. Posiadanie certyfikatów lub opinii jednostek 
kompetentnych stało się dziś powszechnie stawianym wymogiem 
w tzw. istotnych warunkach zamówienia na dostawę wyrobów.

Większość wyrobów „obszaru niezharmonizowanego” wprow-
adzonych do obrotu z przeznaczeniem dla górnictwa, posiada do-
kumenty potwierdzające bezpieczeństwo ich stosowania.

5. Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania oraz pominiętą w artykule 
tematykę zagadnień szczególnych, można stwierdzić, że:
a) regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn wpro-

wadzanych na rynek stanowią zbiór kilkunastu dyrektyw UE 
oraz kilku tysięcy norm dobrowolnego stosowania PN-EN zhar-
monizowanych z tymi dyrektywami; szacuje się, że co najmniej 
1/3 tego zbioru dotyczy maszyn przeznaczonych do stosowania 
w zakładach górniczych,

b) właściwe zastosowanie maszyn wymaga od służb logisty-
cznych i decyzyjnych posiadania aktualnej i szczegółowej wiedzy 
w zakresie prawnych uwarunkowań wprowadzania maszyn 
do obrotu; pożądane jest posiadanie rzetelnej wiedzy technic-
znej umożliwiającej selektywne wykorzystywanie oficjalnych 
przewodników interpretacyjnych oraz wszelkiego rodzaju wyty-
cznych i wyjaśnień do specyfikacji technicznych nie będących 
formalnymi aktami prawnymi,

c) zastosowanie maszyn w warunkach zagrożeń występujących 
w ruchu zakładów górniczych powinno być w każdym przypadku 
poprzedzone głęboką analizą warunków górniczo-geologicznych 
i środowiskowych planowanego miejsca zastosowania maszyny, 
której wyniki określą priorytetowe specyfikacje techniczne istot-
nych warunków zamówienia.
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Jan SZLĄZAK
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Analiza wypadkowości w polskim górnictwie 
węgla kamiennego w latach 1989–2006

STRESZCZENIE

W artykule poddano analizie wypadkowość w polskim 
górnictwie węgla kamiennego w latach 1989 – 2006. 
Wybrany do analizy okres nie jest przypadkowy. Wtedy 
właśnie restrukturyzowano polskie górnictwo. Zamiarem 
autora była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy 
restrukturyzacja górnictwa wpłynęła negatywnie na pozi-
om wypadkowości w kopalniach.  
Próbowano także znaleźć odpowiedź na drugie istotne 
pytanie: czy są miesiące w roku szczególnie obfitujące 
w wypadki, zwłaszcza w wypadki śmiertelne i ciężkie. 
Artykuł podsumowano wnioskami wynikającymi z obsz-
ernego materiału źródłowego.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo pracy, wypadkowość, 
restrukturyzacja, zatrudnienie, analiza.

głęboka restrukturyzacja, mająca doprowadzić ten przemysł do 
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.  Górnictwo 
węgla kamiennego w Polsce restrukturyzowane jest już od 1990 
roku, czyli od chwili dokonania się przemian ustrojowych i trwa 
nadal. Przemysł węglowy uważany był w okresie Polski Ludowej 
za jeden z filarów naszej gospodarki. Rachunek ekonomiczny 
nie miał tutaj istotnego znaczenia, gdyż kopalnie miały status 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Miało to bardzo istotne 
znaczenie, ponieważ zarządzający górnictwem nie musieli się 
troszczyć o zrównoważenie przychodów i kosztów. Wszelkie braki 
w bilansie rachunku kopalni pokrywano dotacją z budżetu państwa.  
Z dniem 1 stycznia 1990 r. kopalnie stały się przedsiębiorstwami, 
wprawdzie ciągle państwowymi, ale działającymi w oparciu 
o kodeks handlowy. Oznaczało to kłopoty dla kadry zarządzającej  
górnictwem, gdyż od tej pory problem zrównoważenia budżetu 
płatniczego w kopalni, zwłaszcza zdobycia pieniędzy na wypłaty dla 
załóg górniczych, był problemem wyłącznie osób zarządzających 
kopalnią. Jeszcze przez dwa lata była dotacja z budżetu państwa 
do wydobycia węgla. Potem przekształcona została ona w dotację 
przeznaczoną wyłącznie na działania restrukturyzacyjne. Nagle 
okazało się, że mamy za dużo kopalń, za dużo górników i za dużo 
węgla, którego nie można było sprzedać. W takiej to atmosferze 
rozpoczęto działania restrukturyzacyjne w górnictwie węgla 
kamiennego w Polsce [1]. 

Lp. Rok
Przeciętne za-
trudnienie [tys. 

osób]

Wydoby-
cie [Mg]

Wypadki 
ogółem

Wypadki 
śmiertelne

Wypadki 
ciężkie

Wypadki 
pozostałe

Wskaźniki

na 1000 
zatrudnionych

na 1 mln Mg 
wydobycia

śmiertelnych
 na 1 mln Mg 
wydobycia

1. 1989 417 177,4 13 701 88 100 13 513 33,50 77,23 0,46

2. 1990 388 147,0 13 436 95 353 12 988 38,87 91,40 0,72

3. 1991 353 140,0 17 313 66 204 17 043 49,79 123,66 0,45

4. 1992 336 131,0 17 192 51 141 17 000 52,07 131,23 0,38

5. 1993 320 130,0 15 957 59 70 15 828 52,18 122,75 0,45

6. 1994 292 132,7 13 210 33 56 13 121 46,73 99,55 0,25

7. 1995 275 135,3 11 094 33 66 10 995 41,44 81,99 0,25

8. 1996 258 136,2 9 158 48 44 9 066 36,23 67,24 0,37

9. 1997 243 137,1 8 010 20 29 7 961 33,67 58,42 0,15

10. 1998 208 115,9 6 018 29 40 5 949 27,14 51,92 0,27

11. 1999 174 105,2 4 087 18 33 4 036 21,40 38,85 0,19

12. 2000 155 102,2 2 731 28 17 2 686 17,30 26,72 0,29

13. 2001 146 102,4 2 148 22 11 2 105 14,90 20,97 0,22

14. 2002 141 102,1 2 015 33 31 1 951 14,50 19,73 0,34

15. 2003 136,4 100,4 2 061 27 37 1 997 15,30 20,53 0,28

16. 2004 127 99,1 1 897 9 13 1 875 14,94 19,35 0,09

17. 2005 123,4 97,1 1 798 13 10 1 775 14,57 19,18 0,13

18. 2006 119,3 94,4 1 875 48 20 1 807 15,71 19,86 0,51

1. Wstęp

Wybrany do analizy wypadkowości okres nie jest przypadkowy. 
W tym czasie bowiem dokonywała się w polskim górnictwie 

Tabela 1. Zestawienie danych o zatrudnieniu, wydobyciu i wypadkowości w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 
w latach 1989–2006 

Table 1. Employment, production , and accident rate in Polish coal mining in 1989–2006
Źródło danych: COIG, opracowanie własne
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W pierwszej kolejności rozpoczęto likwidację trwale nierentownych 
kopalń i zmniejszanie liczebności załóg kopalnianych. Przy tej okazji 
powstała wśród górników słuszna obawa o utratę miejsca pracy. 
Był to istotny czynnik stresujący, który mógł wpłynąć na poziom 
wypadkowości, zwłaszcza w grupie górników dołowych. 

Wiele osób wypowiadających się na ten temat wskazywało 
na ten właśnie czynnik jako możliwą przyczynę wzrostu liczby 
i ciężkości wypadków. Również powszechnie uważano i uważa 
się nadal, że niektóre miesiące w roku są szczególnie sprzyjające 
generowaniu wypadków. 

2. Cel artykułu

Autor tego artykułu podjął próbę znalezienia odpowiedzi na 
następujące pytania nurtujące zapewne wszystkich obserwatorów 
procesów zachodzących w górnictwie w latach 1989–2006. Rok 
1989 przyjęto jako bazę odniesienia dla okresu restrukturyzacji. 
A oto pytania:
1. czy restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

miała istotny wpływ na poziom wypadkowości w kopalniach?
2. czy były takie miesiące w analizowanym okresie, w których ilość 

lub ciężkość wypadków była wyjątkowa?
Dla znalezienia odpowiedzi na tak postawione pytania 

przeprowadzono szczegółową analizę wypadków zaistniałych 
w tych latach i w poszczególnych miesiącach. Przedmiotem analizy 
były wypadki ogółem oraz wypadki śmiertelne, ciężkie i pozostałe. 

3. Analiza zaistniałych wypadków

Wypadki ogółem, śmiertelne, ciężkie i pozostałe, zaistniałe 
w latach 1989–2006 zestawiono w tabeli 1 [4]. Tam też podano 

średnie zatrudnienie, średnie wydobycie oraz obliczone wskaźniki 
częstotliwości wypadków w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych 
oraz wielkość wydobycia.

Istotne dane zawarte w tabeli 1 zilustrowano na rys. 1–5. 
Wypadkowość zależy od występujących w środowisku pracy 
zagrożeń  oraz od częstotliwości podejmowania ryzykownych 
działań przez załogę. Zatem im liczniejsza jest załoga, tym 
częściej mogą być podejmowane ryzykowne czynności skutkujące 
wypadkami.  Dlatego też zatrudnienie uznano za istotny parametr 
w analizie wypadkowości. Zatrudnienie w latach 1989 – 2006 
zmniejszyło się o ok. 70% (z 417 tys. osób do 119,3 tys.). Natomiast 
liczba wypadków ogółem zmniejszyła się o ok. 86% (z 13 701 do 
1875). Zależność tę ilustruje rys. 1.

Liczba wypadków zmniejszała się szybciej niż liczba załogi, 
zachowując ok. 16% różnicę. 

Z zależności tej można wysnuć wniosek, że pomimo stresu 
wynikającego z obawy o utratę pracy w związku z prowadzoną 
restrukturyzacją, górnicy pracowali coraz bezpieczniej. Wypadkowość 
poprawiała się w miarę postępującej restrukturyzacji, co może być 
efektem pozostawienia w zatrudnieniu najbardziej doświadczonych 
górników. Wybór ludzi pozostawionych w kopalniach w tym okresie 
zależał od kadry zarządzającej. Ta zaś zostawiała w kopalniach 
najlepszych górników. W regule tej łatwo jednak zauważyć wyjątek, 
który miał miejsce w latach 1991–1993, kiedy to znacząco wzrosła  
liczba wypadków ogółem (rys.1). W owym czasie kopalnie były 
samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. Dopiero od 1 kwietnia 
1993 r. powstały spółki węglowe i rozpoczęła się prawdziwa 
restrukturyzacja górnictwa. 

Na rys. 2 można zauważyć, że liczba wypadków śmiertelnych 
generalnie spada z upływem lat. Jednakże tendencja ta zaburzana 
jest okresowymi wzrostami tej liczby, co koresponduje z tezą René 

Rys. 1. Wypadki ogółem i średnie zatrudnienie w latach 1989–2006 (wg tab. 1)
Fig. 1. Total accident rate  and average employment

Rys. 2. Wypadki śmiertelne i średnie zatrudnienie w latach 1989–2006 (wg tab. 1)
Fig. 2. Number of fatalities and average employment in 1989–2006
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Thoma [3] opisaną w zastosowaniu do analizy wypadkowości 
przez autora artykułu [2]. Z analizy wypadków śmiertelnych można 
wnioskować, że w okresie znacznej wypadkowości śmiertelnej 
wzrasta czujność załóg górniczych w obszarze bezpieczeństwa 
pracy. Wypadkowość śmiertelna wtedy spada. To uspakaja załogę, 
zwłaszcza kadrę zarządzającą. Prowadzi to do pogorszenia 
czujności i sprawności w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, 
co skutkuje potem gwałtownym wzrostem liczby wypadków 
śmiertelnych, często wypadkami zbiorowymi, czyli katastrofami (wg 
René Thoma).

Na rys. 3 i rys. 4 pokazano przebieg wypadkowości w zakresie 
wypadków ciężkich i pozostałych. 

Zarówno liczba wypadków ciężkich (rys. 3), jak i pozostałych 
(rys. 4) maleje wraz z upływem czasu. Wyjątek stanowi rok 1990 
w odniesieniu do wypadków ciężkich i lata 1991–1993 w odniesieniu 
do wypadków pozostałych. Liczba wypadków ciężkich i pozostałych 
osiągnęła w analizowanym okresie wartości największe. Pogorszenie 
w kategorii wypadków ciężkich obserwujemy również w latach 2002 
i 2003, chociaż liczby te są nieporównywalne z liczbami wypadków 

z lat 1990–1992. W ogólnej liczbie wypadków, wypadki śmiertelne 
i ciężkie łącznie stanowią na szczęście zaledwie ok. 1%. O poziomie 
bezpieczeństwa pracy i wskaźnikach wypadkowości decydują więc 
wypadki pozostałe. Na rys. 5 przedstawiono ilustrację niektórych 
wskaźników wypadkowości z analizowanego okresu (wg tab. 1). 

Wykres potwierdza ogólną tendencję opisaną wcześniej przy 
analizie wypadkowości – czyli brak negatywnego wpływu procesów 
restrukturyzacyjnych w górnictwie na poziom wypadkowości. Wraz 
z prowadzoną restrukturyzacją zmniejszała się ilość wypadków 
ogółem oraz ilość wypadków śmiertelnych i ciężkich. Prawidłowość 
ta zaburzona została w roku 2006 w wyniku katastrofy w kopalni 
„Halemba”.

4. Analiza zaistniałych wypadków w układzie
    miesięcznym   

Powszechne jest wśród górników przekonanie, że są takie 
miesiące w roku, w których zdarza się najwięcej wypadków, zwłaszcza 
śmiertelnych i ciężkich. Zwykle wskazuje się wtedy na miesiące 
poprzedzające święta, w szczególności święto górnicze – Barbórkę. 

Rys. 3. Wypadki ciężkie i średnie zatrudnienie w latach 1989–2006 (wg tab. 1)
Fig. 3. Serious injuries and average employment in 1989–2006

Rys. 4. Wypadki pozostałe i średnie zatrudnienie w latach 1989–2006 (wg tab. 1)
Fig. 4. Other accidents and average employment in 1989–2006
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Rys. 5. Wskaźniki wypadkowości (wg tab. 1)
Fig. 5. Index of accident rate ( for 1000 employed , for 1 ton of production, fatalities for one ton of production) 

Dane o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i pozostałych zaistniałych 
w poszczególnych miesiącach analizowanego okresu zestawiono 
w tabelach 2, 3 i 4 [4]. Dane zamieszczone w tabelach zilustrowano 
na rys. 6 – 8. W tabelach podano liczbę wypadków w poszczególnych 
miesiącach i latach, a następnie zsumowano je i porównano ze 
sobą. Celem tych działań było wskazanie, w których miesiącach 
zdarzyło się najwięcej wypadków. 

W toku analizy stwierdzono, że w przypadku wypadków 
śmiertelnych (tab. 2) największa ich liczba w tym okresie przypadała 
na luty (79 wypadków) oraz listopad (74) – rys. 6. Najmniej wypadków 
śmiertelnych zdarzyło się w kwietniu (46) i w maju (49). 

Z kolei najwięcej wypadków ciężkich (tab. 3) zdarzyło się 
w styczniu (160), w lutym (144), marcu (134) i maju (121) (rys. 7). 
W październiku zarejestrowano 111 wypadków ciężkich, 
a w listopadzie „tylko” 92 wypadki. 

Wreszcie wypadki pozostałe, które stanowią ok. 99% ogólnej 
liczby wypadków (tab. 4, rys. 8), też nie wskazują na wyjątkowość 

jakiegoś miesiąca. Najwięcej wypadków zdarzyło się w marcu 
(13 071) oraz w październiku (12 668). Jednakże w pozostałych 
miesiącach liczba wypadków różni się tylko o ok. 13%. Wyjątek 
stanowią wypadki w grudniu, których było najmniej (10 019). 
Różnica pomiędzy liczbą wypadków w grudniu i marcu sięga ok. 
23%.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie można jednoznac-
znie wskazać miesiąca, w którym zdarza się najwięcej wypadków. 
W październiku i listopadzie, które to miesiące najczęściej „pode-
jrzewane” są o wzmożoną wypadkowość, zdarzyło się więcej wy-
padków śmiertelnych (w listopadzie) i ciężkich (w październiku) 
niż w pozostałych miesiącach roku, ale nie są to największe ilości. 
W październiku też zarejestrowano drugą pod względem wielkości 
liczbę wypadków ogółem.

Jednakże najwięcej wypadków śmiertelnych zarejestrowano 
w lutym, ciężkich w styczniu, a wypadków pozostałych najwięcej 
było w marcu. Miesiące te nie były nigdy brane pod uwagę jako 
miesiące najbardziej wypadkogenne.
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1989 7 10 10 9 6 6 6 10 8 5 5 6 88
1990 25 4 4 5 11 3 6 7 4 9 5 12 95
1991 5 12 7 3 6 1 2 5 6 8 2 9 66
1992 1 6 7 4 5 8 7 3 3 5 1 1 51
1993 4 5 5 3 4 2 4 2 10 0 11 12 62
1994 1 6 0 1 1 3 3 2 1 4 4 5 31
1995 3 2 5 3 1 4 3 3 6 2 1 0 33
1996 3 3 6 2 6 4 4 4 5 1 5 5 48
1997 2 1 0 4 2 0 5 2 1 0 1 2 20
1998 3 6 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 29
1999 4 0 0 3 1 0 1 3 2 3 1 2 20
2000 3 1 2 3 4 4 3 0 4 2 2 0 28
2001 1 4 1 2 1 3 1 3 2 3 0 1 22
2002 0 13 4 0 1 0 4 5 2 1 1 2 33
2003 2 2 3 0 2 2 0 3 3 1 6 3 27
2004 0 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9
2005 1 0 2 0 0 3 1 0 1 1 4 0 13
2006 1 0 0 0 1 4 4 1 2 11 23 1 48
suma 66 79 60 44 55 49 57 56 62 58 74 63  

miesiąc

Tabela 2. Zestawienie ilości wypadków śmiertelnych w latach 1998–2006
Table 2. Listing of  amount lethal casualties in 1998–2006
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Rys. 6. Suma wypadków śmiertelnych w poszczególnych miesiącach lat 1989–2006 (wg tab. 2) 
Fig. 6.  Total number of fatalities in particular months in 1989–2006

Tabela 3. Zestawienie wypadków ciężkich w latach 1989–2006
Table 3. Listing of serious injuries in  1989–2006
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1989 8 5 10 5 6 8 6 11 5 15 14 7 100
1990 57 44 39 34 35 21 15 14 18 21 21 34 353
1991 23 18 18 9 19 20 19 17 17 15 14 15 204
1992 16 19 14 13 11 14 10 3 13 14 11 3 141
1993 7 8 3 1 10 10 11 9 8 8 8 12 95
1994 12 8 7 5 8 11 14 4 4 8 4 6 91
1995 9 8 6 8 6 3 4 8 4 5 2 3 66
1996 6 4 5 5 1 5 2 2 6 3 2 3 44
1997 6 4 6 1 2 1 1 1 3 2 0 2 29
1998 4 3 4 7 2 4 1 2 6 5 2 0 40
1999 3 3 7 3 2 1 2 0 1 4 3 4 33
2000 1 1 1 1 3 1 0 0 3 4 1 1 17
2001 2 0 0 2 4 0 0 0 2 0 1 0 11
2002 0 1 8 0 1 3 2 2 8 2 3 1 31
2003 1 15 3 3 3 0 2 3 3 1 2 1 37
2004 1 2 0 1 3 2 1 0 3 0 0 0 13
2005 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 10
2006 2 0 2 0 4 1 0 2 1 2 4 2 20
suma 160 144 134 98 121 106 91 78 105 111 92 95

miesiąc

Rys. 7. Suma wypadków ciężkich w poszczególnych miesiącach lat 1989–2006 (wg tab. 3)
Fig. 7. The sum of serious injuries in particular months 1989–2006
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Tabela 4. Zestawienie ilości wypadków pozostałych w poszczególnych miesiącach w latach 1989–2006
Table 4. Listing of other accidents in particular months 1989–2006
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1989 1 016 1 047 1 143 1 115 1 051 1 098 1 085 1 129 1 143 1 311 1 302 1 073 13 513
1990 1 106 1 074 1 089 1 014 1 066 1 096 1 103 1 100 1 029 1 300 1 114 897 12 988
1991 1 300 1 282 1 359 1 368 1 393 1 456 1 569 1 529 1 473 1 658 1 412 1 244 17 043
1992 1 520 1 436 1 545 1 459 1 407 1 378 1 440 1 315 1 558 1 537 1 419 986 17 000
1993 1 324 1 293 1 583 1 392 1 350 1 283 1 304 1 215 1 272 1 327 1 257 1 202 15 802
1994 1 116 1 118 1 300 1 082 1 085 1 185 1 083 1 042 1 130 1 086 927 933 13 087
1995 1 022 910 1 187 896 963 992 861 824 877 888 845 730 10 995
1996 814 770 871 745 774 677 824 735 760 816 675 605 9 066
1997 733 643 729 718 630 680 639 586 680 741 623 559 7 961
1998 546 526 605 522 512 469 497 454 496 462 443 420 5 952
1999 369 318 368 356 341 339 327 306 331 299 306 312 3 972
2000 230 240 274 212 214 227 210 225 216 219 221 192 2 680
2001 183 166 186 165 207 169 152 165 158 207 182 154 2 094
2002 175 140 162 153 140 159 156 153 185 178 167 152 1 920
2003 147 161 184 176 166 156 177 136 171 185 160 141 1 960
2004 162 142 158 160 160 148 156 163 153 153 157 150 1 862
2005 130 154 159 129 152 150 146 144 163 144 162 134 1 767
2006 157 148 169 149 167 139 152 136 139 157 159 135 1 807
suma 12050 11568 13071 11811 11778 11801 11881 11357 11934 12668 11531 10019  

miesiąc

rok

Rys. 8. Suma wypadków pozostałych w poszczególnych miesiącach lat 1989–2006 (wg tab.8)
Fig. 8. The sum of the other accidents in particular months 1989–2006

5. Podsumowanie i wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy wypadkowości w pol-
skim górnictwie węgla kamiennego za okres 1989–2006 można 
stwierdzić, że:
1. dynamika spadku liczby wypadków ogółem była większa o ok. 

16% od dynamiki spadku zatrudnienia,
2. w analizowanym okresie przeprowadzano w górnictwie 

intensywną restrukturyzację; wynika stąd, że działania restruk-
turyzacyjne nie miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo 
pracy w kopalniach (wyjątek stanowi listopad 2006 r. – katastrofa 
w KWK „Halemba”),

3. przyczyną poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w ko-
palniach mimo prowadzonej restrukturyzacji może być fakt, że 
w zatrudnieniu pozostawali najlepsi pracownicy – pozostali odcho-
dzili z kopalni w ramach realizowanych programów,

4. wyjątkowo w latach 1990–1993 liczba wypadków była większa 
niż w roku bazowym 1989; w owym czasie kopalnie były 
samodzielnymi przedsiębiorstwami,

5. wypadkowość śmiertelna wykazuje cykliczność; co 2–4 lata 
zwiększa się liczba wypadków śmiertelnych, w tym zbiorowych 
(katastrofy),

6. analiza wypadkowości w poszczególnych miesiącach badanego 
okresu nie wykazała jednoznacznie zależności; zwiększoną 
wypadkowość zarejestrowano w tym czasie na początku roku 
(styczeń, luty, marzec), nie zaś, jak ogólne przypuszczano, 
w październiku i listopadzie; w miesiącach tych zanotowano 
z kolei większą od średniej liczbę wypadków ciężkich 
(październik) i śmiertelnych (w listopadzie). 
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The analysis of accident rate in Polish coal mining in 1989–2006
The accident rate in Polish coal mining in 1989-2006 was subjected to analysis in the article. The chosen period isn’t accidental. At the 

same time Polish mining was restructured. The intention of author was attempt of finding the answer for the question if the restructuring has 
affected negatively on a standard of accident rate in mines.

The author has tried to find the answer for the second essential question: if have  the months been in year with many accidents especially 
the lethal casualties and serious injuries. The article was summed with conclusions from extensive reference.

Keywords: safety of work, accident rate, restructuring, employment, analysis.



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

24
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Politechnika Śląska, Gliwice

Struktura wiekowa i wypadkowość 
pracowników kopalń węgla kamiennego 

w okresie restrukturyzacji

STRESZCZENIE

W artykule scharakteryzowano stan zatrudnienia w ko-
palniach węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji 
kopalń, od 1993 do 2006 roku. Zatrudnienie przedstawio-
no w ujęciu struktury wiekowej pracowników w okresach 
pięcioletnich. Dla przyjętej struktury wiekowej określono 
liczby wypadków i wyliczono wskaźniki wypadkowości 
na 1000 zatrudnionych. Opracowany materiał daje 
możliwość szacowania odejść naturalnych z górnictwa 
węgla kamiennego oraz pozwala przewidywać trendy 
wypadkowości – szczególnie w najmłodszych grupach 
wiekowych i wśród nowo przyjętych pracowników – dla 
celów szeroko pojętej profilaktyki.

Realizacja celu cząstkowego (restrukturyzacja zatrudnienia) 
powodowała sukcesywne zmniejszanie się załóg i ich starzenie, gdyż 
z kopalń odchodziły osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne, 
a nowych osób nie przyjmowano. W okresie tym w wyniku ogólnej 
reformy szkolnictwa zlikwidowano szkolnictwo zawodowe, w tym 
i szkoły górnicze, co powodowało brak na rynku pracy nowych 
osób z przygotowaniem zawodowym górniczym. Cztery lata temu 
podjęto decyzję o reaktywacji szkół górniczych, których absolwenci 
podejmują już pracę w kopalniach. Pomimo tego pozytywnego 
aspektu, w roku 2007 do kopalń węgla przyjęto znaczną liczbę 
pracowników nie przygotowanych do zawodu górniczego, gdyż 
doraźne potrzeby są znacznie większe.

Rozpatrując redukcję zatrudnienia, jaka następowała w kopal-
niach węgla, nie można tracić z pola widzenia firm usługowych, 
gdyż z jednej strony załogi kopalń podlegają redukcji i te wielkości 
są monitorowane i znane, a z drugiej strony kopalnie zaczynają 
w coraz większym zakresie zlecać prace firmom usługowym, co 
jak dotąd nie podlega zbiorowej i systemowej ewidencji. Brak jest 
również rozeznania, w jakim zakresie rozszerzyć, czy ograniczyć, 
zlecanie robót typowo górniczych firmom usługowym i w jakim za-
kresie ilościowym kształcić młodzież, aby zapewnić zakładom gór-
niczym zawodowo przygotowanych pracowników.

W wymienionych uwarunkowaniach restrukturyzacji zatrudnienia 
wykształciła się odpowiednio struktura wiekowa zatrudnionych pra-
cowników, a pracownicy kopalń ulegali wypadkom. Znany jest stan 
wypadkowości zarówno bezwzględnej, jak i względnej; w ujęciu 
wskaźników częstości wypadków – trend jest malejący. Brak jest 
natomiast publikacji i wiedzy o ukształtowanej strukturze wiekowej 
pracowników i stanie jej wypadkowości w okresie prowadzonej re-
strukturyzacji. Poniżej przedstawiono dane dla struktur wiekowych, 
w ujęciu bezwzględnym i wskaźnikowym, gdzie wyliczone wartości 
wskaźników odnoszą się do wskaźnika częstości wypadków WZ 
– na tysiąc zatrudnionych za lata 1993–2006. 

2. Stan zatrudnienia pracowników kopalń węgla 
    kamiennego

Prowadzona od 1993 roku restrukturyzacja spowodowała 
do końca 2006 r. zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach węgla 
o 185 432 osób, co stanowi 60,85% i daje ostatecznie stan 119 312 
osób zatrudnionych. 

1. Wstęp

Główny cel programów restrukturyzacji kopalń, jakim jest 
osiągnięcie trwałej rentowności kopalń, realizowany jest poprzez 
cele cząstkowe, które w sposób bardziej lub mniej bezpośredni 
wpływają na wielkość zatrudnienia i dynamikę jego redukcji, jak 
również na stan bezpieczeństwa pracy. 

W roku 1993, w pierwszym programie powstrzymania 
upadłości górnictwa węgla kamiennego, aby skutecznie rozpocząć 
ograniczenie zatrudnienia, wprowadzono zakaz,  obowiązujący 
praktycznie do roku 2007, przyjmowania do kopalń pracowników 
spoza górnictwa, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków 
pozyskania specjalistów. 

W okresie tym redukcja zatrudnienia była realizowana  głównie 
poprzez odejścia naturalne  w wyniku  przeniesień do jednostek 
tworzonych na bazie majątku kopalń – w okresie początkowym 
restrukturyzacji oraz w latach 1996–2000 w wyniku odejść 
stymulowanych poprzez wdrożenie górniczego pakietu socjalnego 
(GPS), zawierającego instrumenty zarówno aktywizujące, jak 
i osłonowe, na którego realizację rząd przeznaczył odpowiednie 
środki. 

Rys. 1. Wielkość zatrudnienia i dynamika jego redukcji
Fig. 1. Employment and dynamics of its reduction
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W początkowym okresie restrukturyzacji, w latach 1993–1997, 
pomimo wysokiego poziomu redukcji zatrudnienia, w przedziale 
~24–14 tys. osób rocznie, jego dynamika zaczęła maleć. Wdrożenie 
GPS-u spowodowało odwrócenie tej sytuacji i największa dynamika 
odejść wystąpiła w latach 1998–1999, ponad 30 tys. rocznie, co 
mogło wpłynąć na losowe ukształtowanie się struktury zatrudnienia 
załóg kopalnianych. Po tym okresie następuje odwrócenie trendu 
i gwałtowne zmniejszanie się liczby odejść pracowników z kopalń. 
Charakterystyczny wzrost odejść w roku 2004 związany był z za-
powiedziami likwidacji uprawnień branżowych do wcześniejszych 
emerytur górniczych, czego nie zrealizowano. Wymienione 
zależności zawiera tabela 1 (wiersz 21) oraz rysunek 1.

Przedstawione dane odnoszą się wyłącznie do pracowników 
kopalń węgla kamiennego i nie uwzględniają pracowników firm 
usługowych wykonujących czynności w ruchu wymienionych 
zakładów górniczych. Tym samym w ruchu zakładów górniczych 
występuje wyraźna zależność wymienionej redukcji zatrudnienia 
pracowników kopalń i narastania zatrudnienia pracowników firm 
usługowych [3,4].

3. Struktura wiekowa pracowników kopalń węgla

Strukturę wiekową załóg kopalń węgla, jaka wykształciła się 
w okresie restrukturyzacji, przedstawia tabela 1 oraz rysunki 6 i 7. 
Podział ten odnosi się do stanu zatrudnienia na 31 grudnia danego 
roku (wiersz 21). W wierszu 22 tabeli 1 zamieszczono dla porów-
nania stan zatrudnienia w danym roku, wyliczany jako średnia 
z każdego miesiąca, wykorzystywany dla obliczenia wskaźnika 
częstości wypadków w statystyce wypadkowej [1].

Przedstawiona struktura wiekowa zawiera przedziały (grupy) 
wiekowe co pięć lat począwszy od 20 do 60 roku życia oraz 
przedziały do 20 lat i ponad 60 lat. W początkowym okresie restruk-
turyzacji w latach 1993–1996 w strukturze zatrudnienia wyróżniano 
przedział wieku 21–30 lat (10 lat), po czym w latach następnych 
grupę tę ujmuje się w podziale co pięć lat. Z tego też względu okres 

ten w tej grupie wiekowej (dziesięcioletniej) trudno porównywać 
z innymi grupami wiekowymi (pięcioletnimi).

Analizując liczebność poszczególnych grup wiekowych, można 
stwierdzić, że w roku 1993 najliczniejszą była grupa 31–35 lat 
z udziałem 21,38%, w latach 1994–2004 grupa 36–40 lat ze średnim 
udziałem 24,37%, a w roku 2005 i 2006 grupa 41–45 lat z udziałami 
27,41 i 27,60% (odpowiednio). Zależności te świadczą o systematy-
cznym starzeniu się załogi kopalń. Dane te przedstawia rysunek 2 
i 3. Kolejne dwie najliczniejsze grupy wiekowe to grupa starsza 
oraz młodsza od grupy o największym udziale. Rozpatrując łącznie 
trzy grupy o największych udziałach, z wyłączeniem lat 1993–1996 
(w okresie 1997–2004 r. przedział wiekowy 31–45 lat, a w roku 2005 
i 2006 odpowiednio 36–50 lat), zauważyć można, że ich średni 
udział wynosi 68,54% z przedziału 62,71%–71,29%. Dla tych grup 
wiekowych charakterystyczna jest następująca zależność: do roku 
2004 druga co do liczebności jest grupa wiekowa starsza od naj-
liczniejszej, a w kolejnych latach grupa młodsza. Jest to potwier-
dzeniem faktu przyjęć nowych pracowników do kopalń przede 
wszystkim w grupie wiekowej 36–40 lat oraz w grupie wiekowej 
21–25 lat (rys. 2).

Analizując udziały w zatrudnieniu (tabl. 1) wymienionych trzech 
najliczniejszych grup wiekowych, można stwierdzić, że udział 
przedziału wiekowego poniżej 30 lat w okresie 1993–2004 r. su-
kcesywnie zmniejszał się z 23,67% do 6,72%, po czym w roku 
2005 udział wzrasta. Widać też, że przedział wiekowy 31–35 lat nie 
jest zaliczany do grupy trzech najliczniejszych. W grupie starszej 
powyżej 45 lat w wymienionym okresie udział wzrastał z 13,62% 
do 22,09%, po czym w roku 2005 przedział wiekowy wzrósł do 50 
lat, a udział zmniejszył się do 7,70%, a w roku następnym wyniósł 
8,24%. 

Można również zauważyć, że w 1993 roku 50,72% załogi 
nie przekroczyło wieku 35 lat, później corocznie, dla tego prze-
działu wiekowego udział ten się zmniejszał, osiągając w roku 2006 
wartość 21,35%. Grupa najstarszych pracowników, powyżej 50 lat 
w roku 1993 miała 4,62% udziału, a w roku 2006 – 8,24%. Należy 
dodać, że jest to grupa, która obejmuje pracowników powierzchnio-
wych.

Tabela 1. Struktura wiekowa pracowników kopalń węgla kamiennego [1-5]
Table. 1. Age structure among hard coal miners [1-5]

Lp. Wiek 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1. < 20 6004 3322 2278 2218 1316 699 248 47 23 45 39 48 96 222

2. % 1,97 1,17 0,85 0,86 0,54 0,33 0,14 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,08 0,19

3. 21–25
83416

27,37

74890

26,49

67548

25,18

62164

24,12

18322 11605 6424 4309 3172 2246 1318 1115 1514 2557

4. % 7,53 5,58 3,70 2,78 2,17 1,60 0,97 0,88 1,23 2,14

5. 26–30 37955 31191 23908 19759 15972 12844 9666 7369 5851 5650

6. % 15,60 15,00 13,77 12,75 10,94 9,13 7,08 5,80 4,74 4,74

7. 31–35 65148 60235 54941 52311 48274 43082 35488 32599 30436 28400 25894 23250 20191 17041

8. % 21,38 21,30 20,48 20,29 19,84 20,42 20,44 21,03 20,85 20,18 18,98 18,29 16,36 14,28

9. 36–40 63147 61404 61524 60500 58331 52158 45133 41614 39023 37447 35972 33967 31670 29626

10. % 20,72 21,72 22,94 23,47 23,97 24,73 25,99 26,84 26,73 26,61 26,36 26,73 25,66 24,83

11. 41–45 49211 47462 46669 46676 45976 39139 35550 32376 32386 33684 35403 33267 33830 32927

12. % 16,15 16,79 17,40 18,11 18,90 18,56 20,47 20,88 22,18 23,94 25,95 26,18 27,41 27,60

13. 46–50 23750 23696 24642 24095 24004 20904 18359 16321 16685 17369 19234 19362 20761 21467

14. % 7,79 8,38 9,19 9,35 9,87 9,91 10,57 10,53 11,43 12,34 14,10 15,24 16,82 17,99

15. 51–55 10180 8901 8103 7667 7376 7369 7026 6751 7151 7396 7512 7245 7734 7871

16. % 3,34 3,15 3,02 2,97 3,03 3,49 4,05 4,35 4,90 5,26 5,51 5,70 6,27 6,60

17. 56–60 3308 2555 2290 1952 1581 1632 1368 1134 1022 1134 1222 1273 1553 1751

18. % 1,09 0,90 0,85 0,76 0,65 0,77 0,79 0,73 0,70 0,81 0,90 1,00 1,26 1,47

19. > 60 580 287 236 197 169 156 127 122 125 145 188 190 211 200

20. % 0,19 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,14 0,15 0,17 0,17

21. Z 304744 282752 268231 257780 243304 207935 173631 155032 145995 140710 136448 127086 123411 119312

22. Z [1] 305791 283 915 267664 252 796 237944 203976 172044 148729 138907 134629 130702 121579 121001 117471

Wg stanu z 31 grudnia danego roku. W latach 1993–1996 w strukturze zatrudnienia wyróżniano grupę wiekową 21–30 lat, w latach następnych 
grupa ta została uszczegółowiona i występuje w rozbiciu na 21–25 i 26–30 lat.
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Z danych zamieszczonych w tabeli 1 i z rys. 4 jednoznacznie 
wynika, że załogi kopalń starzeją się wskutek blokady przyjęć do 
pracy w kopalniach. Radykalnie zmniejsza się udział załogi w wieku 
do 30 lat, a zwiększa udział załogi w wieku 40–50 lat. W kolejnych 
latach, w miarę starzenia się załóg, odchodzić będą pracownicy 
nabywający uprawnienia emerytalne. Problem dotyczy przede 
wszystkim grupy wiekowej 46–50 lat, która w roku 2006 stanowiła 
17,99% załogi kopalń. 

Wobec powyższego można zadać pytanie, czy kopalnie 
w najbliższym okresie pięciu lat będą w stanie zaspokoić swoje 
potrzeby kadrowe absolwentami szkół górniczych, czy też zwiększą 
zakres prac wykonywanych przez firmy usługowe. 

Niezależnie od tego, jakie działania zostaną podjęte, racjonal-
nie należałoby przyjmować pracowników młodych, aby nabywając 
odpowiednich kwalifikacji i uprawnień, pracowali jak najdłużej. Z kolei 

Rys. 2. Struktura grup wiekowych pracowników KWK
Fig. 2. Structure of age groups among workers of Coal Mine

Rys. 3. Struktura udziałów grup wiekowych pracowników KWK
Fig. 3. Structure of participation of age groups among workers of Coal Mine

Rys. 4. Udziały grup wiekowych w załodze KWK
Fig. 4. Participation of age groups among personnel of Coal Mine

dane monitoringu zatrudnienia [5] świadczą, że w roku 2006 w ko-
palniach zatrudnionych było 3677 pracowników z zerowym stażem 
pod ziemią oraz 3382 pracowników ze stażem 1–5 lat. Porównując 
te liczby z liczebnością grupy wiekowej pracowników poniżej 20 lat 
i z przedziału 21–25 lat, można wnioskować, że przyjmowane są 
do pracy przede wszystkim osoby starsze aniżeli wymienione grupy 
wiekowe.

W roku 1998, kiedy doszło do największej redukcji zatrudnienia 
w wyniku wdrożenia GPS, w grupie pracowników 41–45 lat można 
zauważyć odchylenie od wartości udziału w zatrudnieniu. Jest to 
charakterystyczne tylko dla tej grupy wiekowej i wymienionego roku, 
wobec czego można wnioskować, że nie stwierdza się wyraźnego 
długotrwałego wpływu GPS na zróżnicowanie się struktury grup 
wiekowych w zatrudnieniu pracowników kopalń.



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

27

Lp. Wiek
Rok

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 < 20W 629 261 114 80 37 21 7 1 0 1 0 0 1 0

2 Wz <20 104,76 78,57 50,04 36,07 28,12 30,04 28,23 21,28 0,00 22,22 0,00 0,00 10,42 0,00

3 jw. / Wz 2,0 1,7 1,2 1,0 0,9 1,0 1,2 1,2 0,0 1,6 0,0 0,0 0,8 0,0

4 21–25W 2484 1910 1380 923 644 369 160 74 49 29 33 19 16 34

5 Wz 21÷25 35,15 31,80 24,91 17,17 15,45 12,91 25,04 17,04 10,57 13,30

6 jw. / Wz 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9 1,7 1,2 0,8 0,9

7 26–30W 3163 2544 2010 1587 1421 975 578 362 247 199 158 100 76 68

8 Wz 26 ÷ 30 67,70* 59,47* 50,19* 40,38* 37,44 31,26 24,18 18,32 15,46 15,49 16,35 13,57 12,99 12,04

9 jw. / Wz 1,3* 1,3* 1,2* 1,1* 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8

10 31–35W 3695 3081 2613 2059 1745 1255 902 650 502 428 388 367 293 251

11 Wz 31÷35 56,72 51,15 47,56 39,36 36,15 29,13 25,42 19,94 16,49 15,07 14,98 15,78 14,51 14,73

12 jw. / Wz 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0

13 36–40W 3047 2812 2455 2263 2023 1698 1268 853 650 607 615 568 491 523

14 Wz 36÷40 48,25 45,80 39,90 37,40 34,68 32,55 28,09 20,50 16,66 16,21 17,10 16,72 15,50 17,65

15 jw. / Wz 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1

16 41–45W 2047 1822 1706 1568 1448 1147 804 538 517 509 542 532 559 604

17 Wz 41÷45 41,60 38,39 36,56 33,59 31,49 29,31 22,62 16,62 15,96 15,11 15,31 15,99 16,52 18,34

18 jw. / Wz 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2

19 46–50W 677 623 603 554 568 442 273 194 124 167 198 184 228 308

20 Wz 46÷50 28,51 26,29 24,47 22,99 23,66 21,14 14,87 11,89 7,43 9,61 10,29 9,50 10,98 14,35

21 jw. / Wz 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0

22 51–55W 164 132 103 110 109 70 69 43 31 39 46 33 32 55

23 Wz 51÷55 16,11 14,83 12,71 14,35 14,78 9,50 9,82 6,37 4,34 5,27 6,12 4,55 4,14 6,99

24 jw. / Wz 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5

25 56–60W 46 28 28 18 15 11 3 5 6 7 6 7 4 8

26 Wz 56÷60 13,91 10,96 12,23 9,22 9,49 6,74 2,19 4,41 5,87 6,17 4,91 5,50 2,58 4,57

27 jw. / Wz 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3

28 > 60W 2 3 2 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0

29 Wz >60 3,45 10,45 8,47 10,15 17,75 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 10,64 0,00 0,00 0,00

30 jw. / Wz 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

31 W1) 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 W 15964 13217 11014 9164 8014 5988 4064 2720 2127 1986 1988 1810 1700 1851

33 Wz 52,38 46,74 41,06 35,55 32,94 28,80 23,41 17,54 14,57 14,11 14,57 14,24 13,78 15,51

34 WZ [1] 49,5 45,1 40,4 35,3 37,7 26,9 21,5 17,3 14,9 14,5 15,3 15,0 14,6 15,5

1)  W bazie danych brak daty urodzenia poszkodowanego 
* Wyliczone wartości odnoszą się do grupy wiekowej 21–30 lat. W latach 1993–1996 w strukturze zatrudnienia wyróżniano grupę wiekową 21–30 lat, 
w latach następnych grupa ta występuje w rozbiciu na grupę 21–25 i 26–30 lat.

4. Wypadkowość pracowników według struktury  
    wiekowej

Wypadkowość bezwzględną oraz obliczone wartości wskaźnika 
WZ dla poszczególnych grup wiekowych zawiera tabela 4. 
W tabeli tej porównano również wartości wskaźnika WZ danej grupy 
wiekowej do wartości wskaźnika WZ ogólnego. Tym sposobem 
uzyskany współczynnik wypadkowości określa, czy w danej grupie 
wiekowej wskaźnik wypadkowości jest większy czy mniejszy 
od wartości ogólnej. W tabeli 4 – podobnie jak w poprzedniej 
– w poszczególnych latach 1993–1996 wskaźniki wypadkowości 
wyliczono łącznie dla grupy wiekowej 21–25 i 26–30 lat. 

Analizując wypadkowość bezwzględną, można stwierdzić, 
że największą liczbę wypadków za lata 1993–1995 odnotowano 
w grupie wiekowej 31–35 lat (23,16%–23,72%), w latach 1996–
2004 w grupie wiekowej 36–40 lat (24,69%–31,38%) oraz w roku 
2005 i 2006 w grupie 41–45 lat (32,88% i 32,63%). Z porównania 
największych  udziałów w wypadkach (rys. 10) do liczebności grup 

wiekowych (rys. 2) wynika, że najwięcej wypadków odnotowano 
w najliczniejszych grupach wiekowych. 

Małą wypadkowość odnotowano wśród pracowników młodych, 
do 30 lat, przy czym w miarę upływu lat, od 1993 do 2006 roku udział 
wypadków w tym przedziale wiekowym sukcesywnie zmniejsza 
się z 39,31% do 5,51%, tak jak zmniejsza się liczebność tego 
przedziału wiekowego z 29,34% do 7,06% (blokada przyjęć). Mały 
udział w wypadkach odnotowano również w przedziale wiekowym 
ponad 50 lat – odpowiednio 1,33% i 3,40% przy czym udział tej 
grupy wiekowej w ogólnym zatrudnieniu wynosi 4,62% i 8,23% 
i obejmuje przede wszystkim pracowników powierzchniowych, 
gdyż pracownicy dołowi przeważnie w wieku do 50 lat nabywają 
uprawnienia emerytalne i odchodzą z kopalń. 

W dotychczasowych analizach określających stan wypadkowości 
względem grup wiekowych zawsze wnioskowano o największej 
wypadkowości z największej liczby wypadków bez uwzględnienia 
liczebności tej grupy wiekowej. Analizując wypadkowość w grupach 
wiekowych za pomocą wskaźnika częstości WZ, uzyskujemy inny 
obraz wypadkowości.

Tabela 2. Wypadkowość pracowników według struktury wiekowej [1-4]
Table 2. Accident rate among workers considering age structure [1-4]
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Rys. 5. Wypadki według struktury wiekowej pracowników
Fig. 5. Accidents according to age structure of workers

Rys. 6. Udział w wypadkach według grup wiekowych
Fig. 6. Participation of age groups in accidents

Na rysunku 7 widoczne jest charakterystyczne rozproszenie 
wartości wskaźnika WZ w roku 1993 dla poszczególnych grup wie-
kowych, natomiast od roku 1997 wartości te skupiają się wyraźnie 
w 3 przedziały. 

Najniższa wypadkowość występuje w trzech grupach wiekowych 
powyżej 50 lat, przy czym dużą zmiennością wartości wyróżnia się 
grupa wiekowa > 60 lat. Dla wymienionych grup wartość wskaźnika 
do roku 1997 nie przekraczała wartości 17,75, a później wartości 10 
(wyjątek 2003 r.). Niska wypadkowość w tych grupach wiekowych 
wynika z faktu, że większość pracowników zatrudniona jest na powie-

rzchni, w tym administracja, gdzie warunki pracy są zdecydowanie 
korzystniejsze niż na dole kopalni.

Wyższa wypadkowość przy wartości wskaźnika WZ w przedziale 
28,51–7,43, średnio 16,86, występuje w grupie wiekowej 46–50 
lat. 

Wokół wartości średniej wskaźnika WZ najbliżej oscylują wartości 
wskaźników pięciu grup wiekowych z przedziału od 20 do 45 lat. 
Z kolei wartość wskaźnika WZ w grupie wiekowej < 20 lat wykazuje 
się dużą zmiennością w okresie od roku 1993 do roku 1995 i podob-
nie od roku 2000. Pomiędzy rokiem 1995 i 2000 z kolei jest zbliżona 
do wartości ogólnej WZ.

Rys. 7. Wartości skaźnika Wz według struktury wiekowej
Fig. 7.  Value of Wz indicator according to age structure
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W najliczniejszych grupach wiekowych z przedziału 31–45 lat 
wartości wskaźników WZ są najbardziej zbliżone do wartości ogól-
nej. 

W obecnej sytuacji, kiedy kopalnie stają już przed koniecznością 
przyjęć do pracy nowych pracowników i z uwagi na liczebność 
starzejących się grup wiekowych, z przedziału 41–45 i starszych lat 
(odejścia naturalne – emerytury), wyniknie potrzeba uzupełnienia 
załóg w ilości nawet powyżej 30%. Racjonalne jest, aby przyjmować 
pracowników młodych, w wieku około 20 lat, którzy po adaptacji za-
wodowej i nabyciu odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawo-
dowego będą pracowali najdłużej w określonym przepisami okresie 
aktywności zawodowej. 

Z danych w tabeli 1 i z rys. 7 wynika, że wśród pracowników 
o małym stażu zawodowym, a do nich zaliczyć można pracowników 
w wieku do 30 lat, w latach 1993–1996 odnotowano największą 
wypadkowość. Wskaźnik częstości wypadków był 1,13–1,34 
raza wyższy od wartości ogólnej wskaźnika WZ. W przypadku 
pracowników w wieku poniżej 20 lat był on kilkakrotnie wyższy. 
W tym okresie liczebność grupy zawodowej jest reprezentaty-
wna dla badań statystycznych. W późniejszym okresie wartość 
wskaźnika w najmłodszych grupach wiekowych jest zbliżona do 
wartości ogólnej, a po roku 2000 wykazuje wartość bardzo zmienną, 
niekiedy zerową. Jest to okres, gdy w kopalniach ta grupa wiekowa 
w ogólnej strukturze zatrudnienia ma udziały niewielkie. Przykładowo 
w roku 2006 udział grupy do 30 lat w zatrudnieniu wynosi łącznie 
7,07%, w tym grupy wiekowej < 20 lat 0,19%, a grupy wiekowej 
21–25 lat – 2,14%. W tym czasie nie odnotowano wypadków, stąd 
wartość wskaźnika 0.

Biorąc pod uwagę powyższe zależności, można wnioskować, 
że wypadkowość grupy pracowników aktualnie przyjmowanych, 
bez przygotowania zawodowego i bez adaptacji zawodowej, będzie 
większa i można przewidywać, że podobnie jak w latach 1993–
1996 wartość wskaźnika WZ może być nawet dwukrotnie wyższa 
od wartości ogólnej, co należy uwzględnić przy szacowaniu ryzyka 
zawodowego i wypadkowego.

5. Wnioski 

Przedstawiona analiza daje obraz zatrudnienia w kopalniach 
węgla kamiennego pod względem struktury i grup wiekowych oraz 
ich wypadkowości w latach 1993–2006. Wybrany okres charak-
teryzuje się tym, że w roku 1993 rozpoczęła się systemowa restruk-
turyzacja zatrudnienia w branży, która nadal trwa. 

Z przedstawionych analiz wynikają następujące zasadnicze wni-
oski: 

1. Blokada przyjęć nowych pracowników do kopalń spowodowała 
starzenie się załogi, co spowoduje w najbliższych pięciu latach 
konieczność przyjmowania nawet 30% nowych pracowników, tylko 
dla uzupełnienia aktualnego stanu (rys. 3).

2. W strukturze wiekowej pracowników wykształciła się wyraźna 
„luka pokoleniowa” w grupie wiekowej do 30 lat, której udział 
w całkowitym zatrudnieniu corocznie ulegał zmniejszeniu. 

3. W najbliższych latach zapotrzebowanie na pracowników 
wykształconych w zawodzie górniczym będzie większe niż zdolności 
promowania nowych absolwentów szkół o profilu górniczym. 

4. Nowi pracownicy będą przyjmowani bez odpowiedniej adap-
tacji zawodowej (absolwenci szkół górniczych) lub bez żadnego 
przygotowania zarówno praktycznego, jak i teoretycznego do 
specyficznych warunków kopalń. Doraźnie braki kadrowe mogą 
być uzupełniane poprzez zlecanie robót firmom  usługowym. 
Uwarunkowania te mają i będą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa 
pracy i wypadkowość załóg kopalń.

5. Analiza wypadkowości przeprowadzona za pomocą 
wskaźnika częstości WZ (na 1000 pracowników) wykazuje, że wśród 
grup wiekowych pracowników kopalń najbezpieczniej pracują pra-
cownicy powyżej 50 lat. Wskaźnik wypadkowości tych grup wie-
kowych wynosi 0,5 WZ wartości ogólnej. Nieco wyższą wartość 
wskaźnika, średnio 0,7 WZ, odnotowała grupa wiekowa 46–50 lat. 
Zbliżone do wartości ogólnej wskaźnika WZ, zwłaszcza w ostatnich 
latach analizy, wskaźniki w granicach 0,8–1,2 odnotowały grupy 
w wieku 26–45 lat, a szczególnie najliczniejsze grupy wiekowe. 

6. W grupie wiekowej pracowników < 20 lat, w roku 1993 i 1994, 
wskaźnik wypadkowości był odpowiednio 2 i 1,7 raza większy niż 
wartość ogólna wskaźnika WZ.  W tym czasie liczebność tej grupy 
wiekowej była najbardziej reprezentatywna dla  badań statysty-
cznych, później jej udział w załodze kopalń bardzo szybko malał. 
Z tego też względu w prognozie wypadkowości dla pracowników 
nowo przyjętych należy uwzględniać rząd tych wielkości. Prócz tego 
należy uwzględnić istotny czynnik – brak na rynku pracy młodych 
ludzi przygotowanych zawodowo do wykonywania zawodu górni-
czego. W latach 1993 i 1994 przyjmowano zdecydowaną większość 
nowych pracowników po szkołach górniczych, obecnie nie ma 
dostępu do tak szerokiego zaplecza kadrowego. Te uwarunko-
wania mogą zasadniczo wpłynąć na wielkość ryzyka wypadkowego 
i wyższe niż przedstawiono wartości wskaźników częstości wypad-
ków. 
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Age structure and accident rate among coal mine workers 
during restructuring process

Level and reduction of employment in hard coal mines from 1993 to 2000 (time of restructure of coal mines) have been presented in 
this article (fig.1). Taken in groups of 5 years, in frame of age structure of workers, considering their participation in general employment, 
employment has been shown (tab.1). Data from table 1 is submitted at fig. 2-4 (structure of age groups, structure of participation of age 
groups and participation of age groups among personnel). Number of accidents, accident rate for 1000 workers have been calculated for 
age structure taken into consideration (tab. 2). The results from table 2 have been illustrated in graphs 5-7 (number of accidents, their 
participation in general rate of accidents and values of accident rates). Elaborated material gives possibility of estimation of natural leaves 
from coal mines and it gives a chance of prediction of number of engaged new workers. It gives also possibility of accident rate trends 
estimation, especially among the youngest age groups and among brand new engaged workers. General prevention is main aim of this 
research.
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Analiza wybranych czynników 
wpływających na efektywność transferu ryzyka 

STRESZCZENIE

Niniejsza praca dotyczy zagadnienień zarządzania 
ryzykiem. Poddano analizie wybrane pojęcia mające 
decydujący wpływ na kwantyfikację ryzyka jako obiektu 
transakcji w procesie jego transferu na ubezpieczyciela. 
Aby transakcja kupna-sprzedaży, której przedmiotem 
jest ryzyko, miała znamiona racjonalności, przedmiot 
transakcji winien być możliwie dokładnie określony. 
Skoncentrowano się na mierze ryzyka stosowanej 
w dziedzinach inżynierskich jako iloczynu wartości zdarze-
nia szkodowego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia 
tego zdarzenia. Z uwagi na kluczowe znaczenie pojęcia 
prawdopodobieństwa w ocenie wartości ryzyka w pracy 
przeprowadzono analizę czterech różnych interpretacji 
prawdopodobieństwa pod kątem ich przydatności do 
wyznaczania wartości liczbowej prawdopodobieństwa 
zdarzeń w górotworze w procesie ilościowej oceny 
ryzyka. Poddano w wątpliwość przydatność interpretacji 
klasycznej, skłonnościowej i częstościowej, szczegól-
nie ze względu na tzw. problem dziedziny określoności. 
Zwrócono uwagę na możliwość zastosowania interpre-
tacji subjektywistycznej prawdopodobieństwa w proce-
sie kwantyfikacji ryzyka z wykorzystaniem opinii zespołu 
ekspertów.

1. Wstęp

Wybitny specjalista w dziedzinie zarządzania Peter F. Drucker 
(Drucker, 1986), stwierdza że ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem 
mogą być tak samo ważne jak przedsiębiorczość czy przenikliwość 
w interesach w stymulowaniu wzrostu gospodarczego na Zachodzie 
w XVIII, XIX i XX wieku. Twierdzi on, że zdolność społeczeństwa do 
„zarządzania” przypadkowością – nieoczekiwanym pożarem czy 
katastrofą morską – głównie przez ubezpieczenia i kontrolowanie 
szkodowości jest prawdopodobnie jedną z cech, która najbardziej 
odróżnia świat rozwinięty od świata rozwijającego się. Katastrofy 
dotykają zarówno państwa bogate jak i biedne. Lecz społeczeństwo, 
które jest zdolne kontrolować i zwalczać następstwa takich zdarzeń 
jest, według Druckera, lepiej przygotowane do wykorzystania swo-
jego potencjału w celu dalszego rozwoju.

Powyższe uwagi Druckera można rozszerzyć na organizacje 
gospodarcze. Istnieje wiele dowodów na to, że zarządzanie ryzykiem 
przynosi przedsiębiorstwom wymierne ekonomiczne i organizacyjne 
korzyści (Williams i in., 2002). Zakład górniczy, a tym bardziej grupa 
zakładów górniczych jak np. Spółka Węglowa nie tylko prowadzą 
działalność gospodarczą w obszarze tzw. podwyższonego ryzyka, 
ale również dysponują majątkiem dużej wartości zarówno w postaci 
mienia jak i technologii oraz miejsc pracy dla dużej liczby osób czy 
wreszcie zasobów ludzkich. W tej sytuacji zarządzanie ryzykiem 
odgrywa szczególnie ważną rolę, gdyż w procesie działalności 
zakładu może dochodzić do szkód znacznej wartości i niewłaściwe 
zarządzanie ryzykiem może generować istotne straty w działalności 
gospodarczej zakładu.

Dobrym przykładem powyższego może być specyfikacja istot-
nych warunków zamówienia (SIWZ)1 na ubezpieczenie majątku 
Kompanii Węglowej S.A., procedura przetargu i późniejsza oferta. 

1 Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Usługi ubezpieczenia związane z prowadzona działal-
nością dla Kompanii Węglowej S.A. w roku 2004”
2 Wywiady z przedstawicielami spółek węglowych opublikowane w Trybunie 
Górniczej i Pulsie Biznesu (06.2007)

Z dokumentacji tej wynika: 
– powierzchowna identyfikacja ryzyka, brak jego analizy i oceny 

(SIWZ),
– wadliwa procedura; cały proces przetargu prowadzony jest przez 

„dział” zamówień publicznych, a więc specjalistów od zagadnień 
proceduralnych wynikających z ustawy o zamówieniach publi-
cznych, a nie od zarządzania ryzykiem,

– nieefektywny transfer ryzyka na ubezpieczyciela w sensie bez-
zasadnie wysokiej ceny ubezpieczenia interesu Spółki oraz nie-
odpowiedniego jego zakresu.
Wprawdzie szczególnie w ostatnim roku ceny ubezpiecze-

nia interesu spółek węglowych drastycznie spadły, jednakże 
w uzasadnieniu tego faktu, któremu nadano znaczenie me-
dialne2 ,przywołuje się bardzo słaby, niemerytoryczny argument, 
tj. pojawienie się konkurencji na rynku ubezpieczeń kopalń węgla. 
W długoterminowej perspektywie ważniejsze dla spółek węglowych 
niż konkurencja ubezpieczycieli jest sukcesywne i konsekwentne 
tworzenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem. Szkoda, 
że taka szansa została w polskim przemyśle węglowym zigno-
rowana. Nie ma wątpliwości, że przeznaczenie, bądź to na pro-
fesjonalny outsourcing bądź to na budowanie własnego zaplecza 
w zakresie zarządzania ryzykiem, tylko części tych środków, które 
bez uzasadnienia trafiały do ubezpieczyciela w ciągu wielu ostat-
nich lat, przynosiłoby dzisiaj znaczący pozytywny wynik dla spółek 
węglowych.

W dalszej części pracy skoncentrujemy się na podstawowych 
kwestiach związanych z oceną ilościową ryzyka, które w procesie 
transferu na ubezpieczyciela jest po prostu towarem. W przypadku 
ryzyka jedyną cechą ocenną jest wartość jego miary, która to wartość 
jest w prostej relacji do jego ceny transferu na ubezpieczyciela. 
W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabiera proces oceny licz-
bowej wartości ryzyka. Przedmiotem naszych rozważań nie będą 
więc techniczne kwestie związane z ubezpieczeniami gospodar-
czymi, które z braku miejsca całkowicie pominiemy, a rozważania 
nad tymi elementami procesu kwantyfikacji ryzyka, które mają 
dominujący wpływ na wynik końcowy i jego wiarygodność.

2. Zarządzanie ryzykiem

Nie ma jednolitej i powszechnie akceptowalnej definicji 
zarządzania ryzykiem. Można je zatem określić jako proces po-
szukiwania i podejmowania działań, które powinny zabezpieczyć 
decydenta przed poniesieniem strat większych niż te, które do-
puszcza przyjęty przez niego poziom bezpieczeństwa. Zarządzanie 
ryzykiem w przedsiębiorstwie można podzielić na pewne etapy (rys. 
1), takie jak:

– identyfikacja zagrożeń,
– analiza i ocena ryzyka,
– sterowanie ryzykiem.

2.1. Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń jest procesem systematycznego ro-
zpoznania środowiska w jakim dana organizacja gospodarcza pro-
wadzi działalność. Celem tych działań jest gromadzenie informacji 
na temat źródeł ryzyka, zagrożeń i podatności na straty. Niezwykle 
pomocnym w tym etapie jest odpowiednie skonstruowanie list kon-
trolnych czy kwestionariuszy oceny ryzyka, obejmujących wszyst-
kie istotne obszary działalności przedsiębiorstwa, w których pojawić 
się mogą zalążki strat. W przypadku zakładu górniczego do takich 
obszarów zaliczyć należy:

– zagrożenia naturalne,
– zagrożenia społeczne,
– zagrożenia polityczne,
– zagrożenia działalności operacyjnej,
– zagrożenia ekonomiczne.



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

31

2.2. Analiza i ocena ryzyka

Analiza i ocena ryzyka koncentruje się na przetwarzaniu danych 
zgromadzonych w kwestionariuszach oceny ryzyka, tworzeniu sce-
nariuszy zdarzeń szkodowych, określaniu wielkości możliwych strat 
oraz prawdopodobieństwa ich zajścia. Pomocnym w tym etapie są 
techniki drzewa zdarzeń i drzewa awarii oraz analizy udokumen-
towanych zdarzeń szkodowych z przeszłości, wizje lokalne, mod-
elowanie ryzyka itp.

2.3.  Sterowanie ryzykiem

Sterowanie ryzykiem to część procesu zarządzania ryzykiem, 
przeprowadzana w sposób scentralizowany na szczeblu strategic-
znym przedsiębiorstwa. Do najbardziej znanych metod sterowania 
ryzykiem zalicza się:
– unikanie ryzyka, które należy do negatywnych metod sterowania 

ryzykiem, gdyż przeważnie wiąże się z zaniechaniem podej-
mowania przez przedsiębiorstwo działań obarczonych ryzykiem, 
co hamuje inicjatywę i przedsiębiorczość;

– retencja, która zmierza do podejmowania działań 
zmniejszających lub eliminujących ryzyko lub minimalizujących 
straty;

– transfer ryzyka na inny podmiot.
Tak więc transfer ryzyka jest jednym z elementów procedur ster-

owania ryzykiem. Sterowania, czyli monitorowania i kontroli. Trans-
fer ryzyka nie oznacza fizycznej redukcji ryzyka czy jego eliminacji  
z danego podmiotu, w naszym wypadku z kopalni, gdyż to byłoby 
równoznaczne z pełnym opanowaniem zagrożeń jako źródeł ryzyka 
czy też taką modyfikacją technologii eksploatacji i/lub zarządzania 
spółką węglową, aby istniejące zagrożenia zostały zneutralizo-
wane. Taki efekt można osiągnąć świadomymi działaniami pre-
wencyjnymi, które zresztą są zwykle bardzo kosztowne. Transfer 

ryzyka w sensie tutaj przyjętym oznacza przeniesienie skutków 
prawnych i ekonomicznych zrealizowania się ryzyka na inny 
podmiot. Dokonać tego można np. poprzez zapisy w umowie z pod-
wykonawcami czy polisy ubezpieczenia. Najbardziej powszechną 
formą transferu ryzyka jest jego sprzedaż firmie ubezpieczeniowej, 
tzn. za określoną cenę, zwaną  składką ubezpieczeniową, podmiot 
objęty ryzykiem sprzedaje go lub, jak kto woli, kupuje ochronę ubez-
pieczyciela w zakresie skutków zrealizowania się ryzyka.

Zatem, na podstawie powyższego, transfer ryzyka na ubez-
pieczyciela kojarzy się nam z transakcją kupna-sprzedaży, gdzie 
kupującym jest ubezpieczyciel, a sprzedającym jest spółka węglowa. 
Przedmiotem transakcji jest ryzyko lub, jak kto woli, równoważna 
ryzyku ochrona ubezpieczyciela. Można by uznać to zadanie za try-
wialne i zastosować do jego rozwiązania np. narzędzia teorii gier, 
przyjmując szereg, zwykle nie weryfikowalnych założeń oraz kryte-
rium racjonalności np. w postaci:

cena transakcji = cena ryzyka + zysk  ubezpieczyciela

Uzyskanemu rozwiązaniu nadalibyśmy odpowiednią interpretację 
i sprawa zakończona. Oczywiście takie podejście do tego zagad-
nienia to trick matematyczny nie mający znamion analizy naukowej 
czy profesjonalnej aplikacji. Dlatego też w tej pracy na takie pokazy 
nie ma miejsca.

W przypadku dużych przedsiębiorstw działających w warunkach 
wysokiego ryzyka cena ubezpieczenia może być znaczna, dlatego 
też kluczową rolę w jej negocjacji odgrywają dane zgromadzone 
w procesie identyfikacji ryzyka i jego analizy. Udokumentowane 
działania prewencyjne są również ważnym czynnikiem obniżającym 
koszty ubezpieczenia.

Optymalne ubezpieczenie ryzyk dużego przedsiębiorstwa jest 
przedsięwzięciem skomplikowanym. Jego skuteczność zależy 
zarówno od jakości danych, jakie przedsiębiorstwo (ubezpieczający) 
jest w stanie zgromadzić, warsztatu analitycznego, jakim dys-

Rys. 2.1. Schemat procesu zarządzania ryzykiem
Fig. 2.1. Chart of risk management process
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ponuje do przetwarzania tych danych (uwzględnienie rozprosze-
nia ryzyka, określenia wartości maksymalnej możliwej szkody, za-
pisów w umowie ubezpieczenia w postaci klauzul neutralizujących 
wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela itp.), jakości progra-
mu prewencji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa umożliwiającej 
mu partycypowanie w podziale ryzyka w postaci udziałów własnych 
i franszyz.

Istotnym składnikiem procesu sterowania ryzykiem jest monitor-
ing ryzyka, który koncentruje się na obserwacji i kontroli planowych 
działań przedsiębiorstwa, reakcji na nowe nieprzewidziane 
wcześniej zagrożenia, realizację działań prewencyjnych, opra-
cowywanie i wdrażanie planów awaryjnych itp.

Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy są czynniki 
wpływające na  racjonalność transferu ryzyka na ubezpieczyciela. 
Ubezpieczyciel, tak jak każde inne przedsiębiorstwo, w związku 
z prowadzoną przez siebie działalnością, narażony jest na różne 
rodzaje ryzyka mogące zagrozić jego egzystencji i doprowadzić do 
bankructwa. Ryzyko dla ubezpieczyciela generowane jest przede 
wszystkim przez niedoszacowanie rezerw niezbędnych do pokry-
cia wszystkich zobowiązań wynikających z umów ubezpieczenia, 
co może spowodować, że ubezpieczyciel stanie się niewypłacalny. 
Wobec powyższego istnieje naturalna tendencja zawyżania rezerw 
ubezpieczyciela, drogą zawyżania ceny ubezpieczenia jako kon-
sekwencji zawyżania wartości ryzyka, na tyle na ile pozwala na to 
rynek. Wynika to z tzw. narzutu bezpieczeństwa. Narzut ten może 
nawet wynosić 2–3 odchylenia standardowe, np. niech wartości 
szkód historycznych wynoszą w milionach złotych odpowiednio: 
2, 10, 6,
–   wartość średnia szkody wynosi: (2+6+10)/3 = 6,
– odchylenie standardowe: sqr(16 + 0 + 16)/3 = 3,27,
– narzut bezpieczeństwa np. 2 (odch. stand.) = 2 x 3,27 = 6,54,
– podstawa wymiaru składki = średnia. + narzut  bezpieczeństwa 

=  6 + 6,54 = 12,54.
Trudno takie zabiegi ubezpieczyciela uznać za niemoralne, gdyż 

ten podmiot rynkowy próbuje jedynie zabezpieczyć swój interes 
w bardzo niepewnej rzeczywistości. I jeśli druga strona kontraktu, 
tj. np. spółka węglowa nie przedstawi swoich uzasadnionych kontr-
argumentów to skazana jest na akceptację takiej oferty. Do kwestii 
tej powrócimy w dalszej części pracy.

3.  Definicja ryzyka

Szereg autorów w literaturze o ryzyku wskazuje na „problem” ter-
minologii, jako że znaczenie licznych pojęć zmienia się w zależności 
od tego w jakiej dziedzinie analiza ryzyka jest przeprowadzana. 
Różne dziedziny nauki wykazują różne podejścia do definicji pojęć, 
co może prowadzić do nieporozumień. Zasadniczo pojęcie ryzyka 
należy zdefiniować.

Podobnie jak wiele innych pojęć ryzyko można definiować 
i mierzyć zarówno jakościowo jak i ilościowo. W kategoriach 
jakościowych,  Wang i Rouh  (Wang & Roush, 2000) definiują 
ryzyko jako odchylenie wyników projektu od wartości średniej lub 
przewidywanej i dodatkowo definiują ryzyko jako szansę pojawienia 
się  straty lub zysku w przypadku dokonania inwestycji w dany pro-
jekt inżynierski. Podobną definicję formułują Modarres (Modarres, 
1993), Blanchard (Blanchard, 1998) czy Molak (Molak, 1997), który 
dodatkowo stwierdza, że ryzyko stanowi ciało wiedzy (metodologię) 
do oceny i określenia prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzyst-
nego skutku (straty) jako wynik obcowania z czynnikiem (chemicz-
nym, fizycznym lub innym), procesem przemysłowym, technologią 
lub procesem naturalnym, gdzie definicja „niekorzystnego skutku” 
ma charakter ocenny co do jego wartości. Modares (Modarres, 
1993) definiuje ryzyko jako potencjalną stratę lub uszkodzenie 
wynikające z ekspozycji na zagrożenie i dodatkowo stwierdza, że 
gdy istnieje źródło niebezpieczeństwa (zagrożenie) i gdy nie ma 
zabezpieczeń przeciwko ekspozycji na zagrożenie, to pojawia się 
możliwość wystąpienia szkody – czyli ryzyko. Podkreśla on również 
istniejący związek pomiędzy ryzykiem a niezawodnością systemu 
zabezpieczeń  przed ekspozycją na zagrożenie, stwierdzając, że 
w złożonych systemach inżynierskich im wyższy poziom 
zabezpieczeń (niezawodności) tym mniejsze ryzyko. W końcu 
definicja Blancharda (Blanchard, 1998), zgodnie z którą ryzyko, to 
potencjał do tego aby cokolwiek zachodziło niezgodnie z zamierze-
niami projektu, jako wynik jednego lub serii zdarzeń, mierzone jako 
kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia tego zdarzenia i oce-
nianych jego konsekwencji. 

Różnorodność określeń na pojęcie ryzyka stosowanych liter-

aturze przedmiotu spowodowała zapewne to, że jedna z najbardziej 
znaczących postaci w zakresie analizy ryzyka i jeden z twórców 
tzw. QRA (ang. Quantitative Risk Analysis), S. Kaplan na kongresie 
Stowarzyszenia Analizy Ryzyka w swojej prezentacji na ten temat 
stwierdził (tłumaczenie własne): Może byłoby lepiej nie definiować 
ryzyka. Pozwólmy każdemu z badaczy definiować ten termin 
we własny sposób, prosimy jednak każdego z nich o dokładne 
wyjaśnienie jaki to sposób (Kaplan, 1997).

O ile sugestia Kaplana może być interesująca w działalności 
badawczej, to jest z pewnością nietrafiona w odniesieniu do 
zastosowań w praktyce, gdyż niewątpliwie, co najmniej poważnie 
utrudniłaby finalizację procesu transferu ryzyka.

4.  Miara ryzyka

Przytoczone określenia terminu ryzyko, stanowią formę tzw. 
definicji częściowej, która nie określa w pełni znaczenia i za-
kresu definiowanego wyrazu. Za jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy uważa się aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie, który 
nie daje dostatecznej podstawy do sformułowania adekwatnej 
(równościowej) definicji używanego w języku tej dziedziny terminu. 
Z takimi sytuacjami mamy często do czynienia w naukach huma-
nistycznych, a przykładami takich trudnych do zdefiniowania pojęć 
mogą być np. piękno, smak i wiele innych. Pomimo tego, że np. po-
jecie piękna trudno zdefiniować, to niewątpliwie można go stosować 
do szeregowania obiektów, których cechą jest piękno. Bez wątpienia 
każdy, być może nie bez trudności, jest w stanie powiedzieć, że 
coś jest piękniejsze od czegoś innego. Jest to kwestia tzw. pre-
ferencji. Preferencja jest kluczowym zagadnieniem teorii decyzji, 
a więc dziedziny w której podstawową chociaż nie wyłączną rolę 
odgrywa ryzyko jako narzędzie wyboru scenariusza czy alternaty-
wy mniej ryzykownego działania. Przykładem takiego wyboru, który 
bezpośrednio jest związany z prezentowanym tematem  może być 
dylemat prezesa spółki węglowej, czy dokonać transferu ryzyka 
na ubezpieczyciela czy nie. Czyli który scenariusz funkcjonowania 
spółki jest mniej ryzykowny lub innymi słowy kosztowny? 

Wspomniano wyżej o kluczowym znaczeniu pojęcia  ryzyka 
w podejmowaniu decyzji wyboru pomiędzy dwoma alternatywami. 
Aby ryzyko spełniło w tym względzie taką rolę musi posiadać cechy 
dopuszczające sensowne jego uporządkowanie. Mamy tutaj na 
myśli binarną relację porządku czy preferencji 

               BA f

oznaczającą fakt, że alternatywa A jest co najmniej tak ryzykowna 
jak B i spełniającą dwa warunki, tj. zupełności i przechodniości 
(Brachinger i Weber, 1997). Uporządkowanie ryzyka wynikające 
z jego oceny nie powinno mieć jednak wyłącznie znamion prefe-
rencji osobistych. Aby tak było, potrzebujemy pewnych funkcji R, 
których wartości liczbowe spełnią naszą relację porządku f , czyli 
funkcji R o własnościach

                       )()( BRARBA ff ⇔
 
Każda taka funkcja jest nazywana miarą ryzyka. 
Konsekwencją trudności w definiowaniu ryzyka jest to, że na 

etapie jego kwantyfikacji brane są po uwagę różne aspekty spe-
cyficznej sytuacji i aplikacji, a tym samym duża liczba miar ryzyka. 
Szczególnym obszarem generującym te miary są dziedziny eko-
nomiczne. 

Kaplan i Garrick w swojej zapewne najczęściej cytowanej pracy 
(Kaplan i Garrick, 1981) stwierdzają, że jeśli ktoś pyta „czym jest 
ryzyko”, to faktycznie zadaje trzy pytania: 
– Co się może zdarzyć?
– Jaka jest szansa wystąpienia tego zdarzenia?
– Jakie będą konsekwencje tego zdarzenia, jeśli ono faktycznie 

wystąpi?

Czyli prowadząc planową eksploatację w złożu analizujemy 
możliwe scenariusze zdarzeń. Może się zdarzyć wyrzut czy 
tąpnięcie, czy też awaria maszyny urabiającej, czy wreszcie wy-
padek uszkodzenia ciała człowieka. Analizując możliwe scenariusze 
zdarzeń, staramy się ocenić szanse czy „prawdopodobieństwa” 
tych scenariuszy, a wreszcie ocenić wartość niepożądanych kon-
sekwencji tych zdarzeń, czyli wartość straty. 

Jednak zagadnienie wyceny ryzyka (wyceny dokonywanej przez 
rynek ubezpieczycieli) pojawia się tam, gdzie skutkiem zaistniałego 
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przypadku (często nie jedynym) jest koszt, strata lub też ujawnienie 
się dodatkowej potrzeby, wyrażalnej w jednostkach pieniężnych. 
Jeśli zdefiniowany jest zbiór możliwych przypadków, na które jest 
narażony określony podmiot, a każdemu z tych przypadków jest 
przypisane prawdopodobieństwo jego zajścia i kwota straty, to zbiór 
tych kwot wraz z funkcją prawdopodobieństwa określoną na tym 
zbiorze bywa nazywany ryzykiem (Otto, 2004).

Tak więc ryzyko jest tutaj rozumiane jako zmienna losowa 
wyrażona w jednostkach pieniężnych (wraz ze swym rozkładem 
prawdopodobieństwa). Jeśli znany jest rozkład prawdopodo-
bieństwa, wtedy wycena ryzyka sprowadza się do zagadnienia 
przypisania zmiennej losowej ekwiwalentu w postaci ustalonej 
kwoty. Przez ekwiwalent rozumie się tutaj cenę,  w zamian za którą 
dany podmiot może dokonać transferu ryzyka na inny podmiot (np. 
ubezpieczyciela – wtedy wycena ryzyka przyjmuje postać kalku-
lacji składki ubezpieczeniowej). Ponadto w zakres wyceny ryzyka 
wchodzą zagadnienia związane z rozpoznawaniem rozkładu 
prawdopodobieństwa charakteryzującego dane ryzyko. 

W praktycznych rozważaniach inżynierskich powyższy model 
procesu decyzyjnego znacząco się komplikuje przez zastosowanie 
różnych procedur, metod i kryteriów zarówno o rodowodzie prak-
tycznym jak i teoretycznym (Cyrul, 2004). Jednym z etapów tego 
procesu, który jest bezpośrednio związany z tematyką tej pracy, jest 
etap kwantyfikacji ryzyka. W procesie kwantyfikacji ryzyka w dziedzi-
nach inżynierskich powszechne jest podejście przedstawione przez 
Kaplana i Garricka (Kaplan i Garrick, 1981), które dominuje w tzw. 
ilościowej analizie ryzyka. 

W ilościowych analizach ryzyka przyjmuje się, że ryzyko R, to 
trójka uporządkowań (Kaplan i Garrick, 1981)

 
          (4.1)
gdzie:
S – scenariusz, opisany jako uporządkowany ciąg zdarzeń,
P – prawdopodobieństwo zajścia S,
C – miara skutków wywołanych przez S.

Rozwinięcie analiz scenariuszy przypisuje się Khanowi i Wiene-
rowi (Khan & Wiener, 1967). Scenariusz jest definiowany jako 
ciąg zdarzeń skonstruowany w taki sposób, aby koncentrować 
uwagę na procesach przyczynowych i punktach oraz węzłach de-
cyzyjnych. Analiza scenariuszowa próbuje odpowiedzieć na dwa 
pytania: (1) w jaki sposób mogłoby dojść do pewnej hipotetycznej 
sytuacji krok po kroku i (2) jakie istnieją alternatywy lub możliwości 
wyboru dla każdego uczestnika lub każdej ze stron tej sytuacji, na 
każdym kroku jej rozwoju, w celu prewencji, odwrócenia kierunku 
lub polepszenia tego procesu. Pierwsze z pytań jest wypowiadane 
za pomocą tzw. drzewa zdarzeń (Ayyub & McCuen, 1997). Drugie 
natomiast jest przeważnie realizowane poprzez tzw. drzewo decyzji 
(Ayyub & McCuen, 1997).

Fundamentalnym celem analizy ryzyka jest zbudowanie log-
icznych ram dla oceny ryzyka i podejmowania decyzji. Ryzyko 
można wykorzystać do modelowania bezpieczeństwa działania 
analizowanego systemu. W praktyce inżynierskiej, ryzyko mierzy 
się za pomocą pary prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
szkodowego oraz wielkości szkody towarzyszącej temu zdarzeniu 
(Ayyub & Wilcox, 2000). Ta para może być przedstawiona w postaci 
równania:

        
       (4.2)

gdzie: R- oznacza ryzyko, px  jest prawdopodobieństwem zdarze-
nia x, zaś sx  jest wielkością straty, jaka towarzyszy wystąpieniu 
zdarzenia

 
px.  

Wykonanie pełnej analizy ryzyka wybranego projektu lub proce-
su jest przedsięwzięciem skompli kowanym, wymagającym dużego 
wysiłku grupy specjalistów reprezentujących zwykle różne dzie-
dziny wiedzy. Ostatecznym rezultatem analiz ryzyka przedsięwzięcia 
w pełnej skali są funkcje h(c) wyznaczające dla każdej kategorii  
skutków c ich prawdopodo bień stwa wystąpienia.

Ilościowe metody analizy ryzyka przyjmują, że dla oblicze nia 
funkcji h(c)  określającej prawdopodobień stwo wystąpienia skutków 
c można zastosować  następujący algorytm:

Wartość tej funk cji w punkcie c = cv jest wartością prawdo-
podobieństwa Pr(c ) wystąpienia skut ku cv:

       (4.3)

Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków cv można wyrazić 
przez prawdo podobieństwo warunkowe wystąpienia określonych 

skutków zdarzeń cząstkowych rj, j=1,2,... Każde zdarzenie 
cząstkowe opisane jest przez jego cechy oraz ewentualnie inne 
wielkości, które w sposób istotny mogą wpłynąć na potencjalną 
wielkość i rodzaj skutków:   

        
       (4.4)

 gdzie:
Nr jest zbiorem indeksującym,
Pr(cv/rj) oznacza prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia 

skutków cv przy założonym zajściu zdarzenia cząstkowego rj.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia rj można wyra zić 
przez prawdopo dobieństwa zajścia zdarzeń początkujących ai, 
i=1,... generujących ciągi zdarzeń prowadzące do straty:

 
       (4.5)
gdzie:
Na jest zbiorem indeksującym grupy zdarzeń początkujących,
Pr(rj / ai) oznacza prawdopodobieństwo warunkowe wystąpienia 

skutków cv przy założonym zajściu rj.
Poszczególne etapy ilościowej analizy ryzyka identyfikują 

zarówno możliwe kategorie skutków jak również pozwalają 
wyznaczyć występujące w przedstawionych wyżej zależnościach 
prawdopodobieństwo warunkowe, co ostatecznie prowadzi do 
wyznaczenia poszukiwanej funkcji h(c). 

Ryzyko jest związane ze świadomym działaniem. Z kolei 
świadome działanie jest wynikiem świadomej decyzji, z którą zwykle 
łączy się wybór, w oparciu o określone kryterium, jednej z alter-
natyw (scenariusza) ze zbioru alternatyw dopuszczalnych. Modele 
decyzji posiadają składowe, których wyjścia mogą być modyfikow-
ane przez zmienne decyzyjne, a które z kolei mogą być pośrednio 
lub bezpośrednio modyfikowane przez człowieka. 

Powyższe rozważania pokazują wrażliwość wartości miary ryzy-
ka zarówno na wartość szkody, jak i wartość prawdopodobieństwa 
zdarzenia szkodowego, a tym samym, jak to wyżej zaznaczono, 
na proces decyzyjny. To również uzasadnia zajęcie się problemem 
wyznaczania wartości liczbowych szkody i prawdopodobieństwa 
zdarzenia szkodowego. Z uwagi na limitacje objętościowe tej pracy 
ograniczymy się jedynie do rozważań nad wyznaczaniem wartości 
liczbowej prawdopodobieństwa zdarzenia szkodowego. Zagad-
nieniu temu poświęcimy następny rozdział pracy. Zanim prze-
jdziemy do omawiania tych podstawowych kwestii zobrazujemy 
praktyczną wagę tego zagadnienia na przykładzie rzeczywistym. 
W tym celu ponownie odwołamy się do specyfikacji przetargowej 
na ubezpieczenie mienia Kompanii Węglowej S.A. i przytoczymy 
zawarty tam zestaw hałd węgla zlokalizowanych w różnych kopal-
niach Kompanii. Wykaz ten przedstawia tabela 1.

Jak wynika z tabeli 1, całkowita wartość hałd węgla przeznac-
zonych do ubezpieczenia ich od zdarzeń losowych (lista tych 
zdarzeń jest dość długa i można ją znaleźć w tzw. ogólnych 
warunkach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
u każdego ubezpieczyciela) wynosi  nieco ponad 200 mln zł. 
Składka ubezpieczeniowa zaproponowana przez ubezpieczyciela 
i zapłacona przez Kompanię wyniosła 528 034 zł. Na pierwszy rzut 
oka można powiedzieć, że zapewnienie pełnej rekompensaty finan-
sowej za ryzyko szkody na mieniu o wartości 200 mln zł za kwotę 
0,5 mln zł to propozycja rozsądna. Bliższa analiza formalna tego 
przypadku pokazuje jednak, że tak nie jest.

Jeśli odwołamy się do ww. miary ryzyka (4.2), to mamy:

                R = k*C*P

gdzie: C – wartość szkody całkowitej, w naszym przypadku wy-
nosi ona 200 012 902 zł,

           P – prawdopodobieństwo wystąpienia szkody C,
             k>1 – współczynnik uwzględniający zysk ubezpieczyciela 

związany z obsługą ryzyka R.
Jeśli dla uproszczenia przyjmiemy k = 1, to 

prawdopodobieństwo zdarzenia C wynosi P = 0,264% i jest równe 
stawce ubezpie-czeniowej zaoferowanej przez ubezpieczyciela. 

Nawet pobieżna analiza przypadku wykazuje, że szkoda całkowita 
jest nie tyle małoprawdopodobna, co niemożliwa, za wyjątkiem być

może upadku meteorytu na obszar składowania węgla. W takim 
jednak przypadku szkoda wynikająca z utraty węgla nie miałaby 
praktycznego znaczenia. Rozproszenie przestrzenne składowisk 
węgla wyklucza więc możliwość szkody całkowitej. Co jednak ze
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Tabela 1. Zestawienie wartości węgla zgromadzonego na hałdach w poszczególnych kopalniach Kompanii  Węglowej S.A.

Lp. ZG Lokalizacja Wartość węgla

1 ZG Bytom III Bytom 1 843 176 zł

2 ZG Centrum Bytom 4 628 680 zł

3 ZG Piekary Piekary Sl. 8 522 835 zł

4 ZG Bytom II Bytom 4 374 005 zł

5 KWK Bolesłąw Śmiały Łaziska Górne 1 571 848 zł

6 KWK Knurów Knurów 2 270 298 zł

7 KWK Makoszowy Zabrze 3 867 400 zł

8 KWK Sośnica Gliwice 10 401 761 zł

9 KWK Szczygłowice Knurów 6 880 214 zł

10 KWK Brzeszcze Brzeszcze 1 812 505 zł

11 KWK Janina Libiąż 3 493 885 zł

12 KWK Piast Bieruń 12 844 404 zł

13 KWK Silesia Czechowice Dziedzice 8 762 138 zł

14 KWK Ziemowit Lędziny 21 038 656 zł

15 KWK Halemba Ruda Śląska 31 971 198 zł

15 KWK Halemba Ruda Śląska 31 971 198 zł

16 KWK Pokój Ruda Śląska 24 370 110 zł

17 KWK Polska-Wirek Ruda Śląska 8 301 490 zł

18 KWK Bielszowice Ruda Śląska 28 368 172 zł

19 KWK Anna Pszów 3 213 480 zł

20 KWK Chwałowice Rybnik 4 909 988 zł

21 KWK Jankowice Rybnik 1 474 492 zł

22 KWK Marcel Radlin 3 163 558 zł

23 KWK Rydułtowy Rydułtowy 1 928 609 zł

Razem 200 012 902 zł

szkodą w pojedynczej lokalizacji? Przyjmując zaproponowaną 
przez ubezpieczyciela stawkę 0,264% na ubezpieczenie 
wszystkich hałd Kompanii Węglowej i zakładając dla uproszczenia 
(i to na korzyść ubezpieczyciela), że prawdopodobieństwo szkody 
całkowitej w dowolnej lokalizacji z tab. 1 jest jednakowe, oraz że 
zdarzenia szkodowe  w każdej z tych lokalizacji są niezależne 
(z uwagi na odległość geograficzną oraz przy wykluczeniu 
planowej akcji terrorystycznej takie założenie jest oczywiste), po 
prostych obliczeniach uzyskamy wynik Pi = 77,25%, co oznacza, 
że prawdopodobieństwo szkody całkowitej w składowanym węglu 
w dowolnej lokalizacji (w okresie ubezpiczenia tj. jednego roku) 
wynosi 77,25%. Absurdalność tego wyniku jest oczywista, poza 
faktem, że w przypadku tak wysokiego ryzyka składowanie węgla 
na hałdach byłoby prawnie zabronione.

Autor nie zna sposobu w jaki ubezpieczyciel doszedł do takiej 
stawki ubezpieczeniowej, pokazuje jednak jej absurdalność. Jeśli 
dodatkowo uwzględnić fakt, że w okresie ostatnich 5 lat wystąpiła 
jedynie jedna szkoda w hałdach węgla Kompanii Węglowej S.A.3, 
w wyniku nawalnego deszczu w 2002 r. na kwotę 78 265zł, to mamy 
wyobrażenie o:
– skali niegospodarności Zarządu Kompani,
– braku profesjonalnego zaplecza w zakresie analizy i oceny 

ryzyka w Kompanii,
– nieuzasadnionych korzyści ubezpieczyciela sięgających (przy 

założeniu, że jedynie w ciągu ostatnich 5 lat otrzymywał on kwotę 
składki za ubezpieczenie zwałów węgla w KW w wysokości 0,5 
mln zł/rok) 2 mln zł.
Jeśli przyjmiemy do wiadomości, że podobnie taryfikowano 

ryzyko odpowiedzialności cywilnej spółek węglowych oraz mienia 
podziemnego ogromnej wartości (rzędu wielu miliardów zł) to 
łatwo wyliczymy, że roczne straty finansowe przemysłu węglowego 
w wyniku braku profesjonalnej oceny ryzyka sięgały dziesiątków 
milionów złotych.

5. Ryzyko a prawdopodobieństwo

5.1. Pojęcie prawdopodobieństwa

W matematyce współczesnej prawdopodobieństwo ujęte jest 
jako szczególny przypadek miary, czyli funkcji określonej na podzbi-
orach pewnej przestrzeni, zwanej przestrzenią miary. Mamy zatem 
trójkę (Ω, ∑, P), gdzie Ω jest pewną przestrzenią, ∑ –  rodziną mi-
erzalnych podzbiorów przestrzeni Ω, zaś P – funkcją określoną na 
∑. Przestrzeń miary nazywamy probabilistyczną, jeśli P jest funkcją 
nieujemną i P(Ω) = 1; wtedy podzbiory należące do ∑ nazywa się 
zdarzeniami, funkcję P – rozkładem prawdopodobieństwa zaś 
liczbę P(A) – prawdopodobieństwem zdarzenia A.

Często teoria prawdopodobieństwa jest uważana za natu-
ralne narzędzie do epistemologicznego opisu skryto determin-
istycznych systemów. Zaletą i zarazem wadą współczesnej 
teorii prawdopodobieństwa jest rozdzielenie jej na rachunek 
prawdopodobieństwa i jego podstawę pojęciową. Obecnie matem-
atyczna teoria prawdopodobieństwa jest gałęzią czystej matem-
atyki, opartą na pewnych aksjomatach wolnych od jakiejkolwiek in-
terpretacji. W tej strukturze takie pojęcia jak „prawdopodobieństwo”, 
niezależność itp. są wyrażeniami konceptualnie niewyjaśnionymi 
i mają czysto matematyczne znaczenie. O ile istnieje szeroko 
rozpowszechniona zgodność co do zasadniczych cech rac-
hunku prawdopodobieństwa, to co do tego, do czego odnosi się 
rachunek prawdopodobieństwa istnieje wielkie zróżnicowanie opinii4. 
Podczas gdy niektórzy autorzy twierdzą, że prawdopodobieństwo 
odnosi się wyłącznie do zbiorowości, inni podkreślają ważne 
problemy, które wymagają dyskusji pojedynczych zdarzeń los-
owych. Ponadto nie wydaje się oczywiste, że rachunek aksjomaty-

3 Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia na „Usługi ubezpieczenia 
zwałów węgla od ognia i innych zdarzeń losowych w Kompanii Węglowej” 
nr sprawy 3370060 (2007)

4  Defi niowanie i interpretowanie prawdopodobieństwa ma długą historię. Ist-
nieje ogromnie bogata literatura na temat pojęciowych problemów prawdo-
podobieństwa, której nie można tutaj nawet skrótowo podsumować. Przykła-
dami monografi i na ten temat są prace von Plato (von Plato, 1994), Gilliesa 
(Gillies, 2000)
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cznej teorii prawdopodobieństwa jest właściwy dla nauk empi-
rycznych. Jak stwierdza von Weizsecker (von Weizsecker, 1973) 
prawdopodobieństwo jest jednym z tych wyjątkowych przykładów 
„epistemologicznego paradoksu”, że możemy skutecznie stosować 
nasze podstawowe pojęcia bez ich faktycznego rozumienia.

Pomimo tego, że jak pisze Wust (Wust, 1995) pojęcie 
prawdopodobieństwa pojawiło się w myśli europejskiej ok. XIV wieku, 
to dopiero w wieku osiemnastym i dziewiętnastym rozważania nad 
nim z pozycji naukowej zostały zintensyfikowane. Nawet dzisiaj, 
gdy pojęcie prawdopodobieństwa odgrywa wielką rolę w różnych 
dziedzinach naukowych i praktycznych, stawiane jest pytanie: 
„Czym jest prawdopodobieństwo?”.  Dyskusję na ten temat można 
prowadzić ze względu na co najmniej na trzy aspekty:

– filozoficzny,
– matematyczny,
– operacyjny (praktyczny).
Pomimo tego, że aspekt filozoficzny jest najintensywniej dys-

kutowany w literaturze i niewątpliwie jest wielce interesujący 
(Gilles, 2000), (Galavotti, 2005), (von Plato, 1994) , to z uwagi na 
cel tej pracy nie będzie on głównym tematem naszych rozważań, 
chociaż całkowicie nie można od tego aspektu uwolnić się nawet 
w rozważaniach o zastosowaniach pojęcia prawdopodobieństwa.

Rozważania o aspekcie  matematycznym ograniczymy do 
stwierdzenia, że aksjomatyczna teoria prawdopodobieństwa 
Kołmogorowa (Kołmogorow, 1933) i wynikające z niej konsekwencje 
dla rachunku prawdopodobieństwa są powszechnie akceptowane 
w środowisku naukowym i tym samym znika uzasadnienie dla 
rozważań nad tym aspektem prawdopodobieństwa w tej pracy.

Cała nasza uwaga skoncentruje się więc na aspekcie aplikacyj-
nym  pojęcia prawdopodobieństwa. Musimy niestety odwoływać się 
do pozostałych aspektów, jeśli chcemy uzasadnić np. konieczność 
czy trudności spełnienia określonych warunków do zastosowania 
w praktyce modeli probabilistycznych.

Trudności w zrozumieniu pojęcia prawdopodobieństwa, nie 
znikły wraz licznymi, pełnymi powodzeń aplikacjami w wielu 
różnych dziedzinach. Powodem tego jest fakt, że rachunek 
jest jedynie metodologią obliczeniową do obliczania jednych 
prawdopodobieństw z innych danych prawdopodobieństw, które 
z kolei zależą od tych pierwszych w sposób mniej lub bardziej 
złożony. Innymi słowy, rachunek prawdopodobieństwa jest 
niczym innym jak manipulacją prawdopodobieństwami, cokolwiek 
by one nie znaczyły, dopóty, dopóki znaczenie pierwszych i drugich 
pozostaje takie same. Poincare ujął to tak: Każdy problem proba-
bilistyczny posiada dwa poziomy badawcze: pierwszy – metafizy-
czny, czyli innymi słowy uzasadniający taką lub inną konwencję; 
drugi natomiast aplikuje reguły rachunku do tych konwencji (Byrne, 
1968).

Istnieje szereg szkół myślenia o problemie interpretacji 
prawdopodobieństwa, a ich intencją jest  uwzględnienie w zna-
czeniu pojęcia prawdopodobieństwa jego wszystkich skomplikow-
anych aspektów. Wszystkie jednak te poglądy cechują wady, 
których doniosłość zmienia się zależnie od perspektywy konkret-
nych stosujących je osób (Weatherford, R., 1982). Z tego względu 
są autorzy, którzy uważają, że nie można prawdopodobieństwa 
zdefiniować jednoznacznie. Dowodzą oni, że podobnie do istniejącej 
w fizyce kwantowej dualności wielkości fizycznej typu „cząstka-fala” 
również więcej  niż jedna interpretacja prawdopodobieństwa może 
być akceptowana równocześnie (Gillies, 2000). 

Nie istnieje standardowa klasyfikacja interpretacji 
prawdopodobieństwa, a wg Gooda (Good, 1965) istnieje 
w przybliżeniu 11 sposobów interpretacji prawdopodobieństwa 
i nawet te najpopularniejsze jak np. częstościowa czy klasyczna 
są poddawane różnym modyfikacjom w różnych tekstach (Gil-
lies, 2000), (von Plato,1994). Najważniejsze jest to, co już wyżej 
zostało zaznaczone, że rachunek prawdopodobieństwa, bez 
względu na cele czy intencje nie podlega interpretacji, a więc zna-
czenie prawdopodobieństwa nie zależy od rachunku. Jednakże, 
wstępne oszacowanie prawdopodobieństwa (potrzebne aby 
uczynić rachunek przydatnym dla zastosowań) zależy od czyjejś 
interpretacji prawdopodobieństwa. Tak więc dla użytkownika 
prawdopodobieństwa takiego jak np. fizyk, inżynier lub statystyk, 
interpretacja prawdopodobieństwa odgrywa wielką rolę. Najbardziej 
popularne interpretacje to: klasyczna, częstościowa, skonnościowa 
i subiektywna, które skrótowo omówione zostaną poniżej. Każda 
z nich jest omawiana w kontekście prognozowania wystąpienia bądź 
nie naturalnych zdarzeń szkodowych, jakie towarzyszą podziemnej 
eksploatacji górniczej.  Po dalsze szczegóły odsyłamy czytelnika do 

pracy Finea (Fine, 1973), Gooda (Good, 1965), Hackinga (Hacking, 
1974) czy Gigerenzera (Gigerenzer, 1989).

5.2. Interpretacje prawdopodobieństwa

5.2.1. Kryteria adekwatności dla interpretacji 
  prawdopodobieństwa

Interpretacją pojęcia prawdopodobieństwa jest wybór pewnej 
klasy zdarzeń (lub zdań) i przypisanie pewnego znaczenia twi-
erdzeniom  probabilistycznym o tych zdarzeniach (zdaniach) 
(Skyrms, 1980), np. losowanie karty z talii kart (ze zwracaniem). 
P(A/B) jest liczbą możliwych losowań, w których wyciągnięto kartę A 
wobec całkowitej liczby losowań, w których wyciągnięto B.

Salmon (Salmon, 1966) proponuje trzy kryteria dla jakiejkolwiek 
interpretacji prawdopodobieństwa:
1) Dopuszczalność: musi posiadać podstawowe własności mate-

matyczne wymagane przez rachunek prawdopodobieństwa; ta 
własność jest również nazywana spójnością.

2) Stwierdzalność: musi posiadać wartość, którą możemy określić 
(inaczej jest bezwartościowa).

3) Stosowalność: musi posiadać wartość, którą można wykorzystać 
w codziennych, działaniach np. być przydatna do prognozo-
wania.
Dodatkowe kryteria mogą być wymagane w przypadku, gdy 

interpretacja winna również opisywać relacje probabilistycznej 
przyczynowości: A jest probabilistyczną przyczyną B wtt3 Pr(B/A) 
> Pr(B/~A)

5.2.2. Interpretacja klasyczna 

Klasyczna interpretacja prawdopodobieństwa jest niewątpliwie 
najstarszą interpretacją. Za jej twórców uważa się Cardano, Pas-
cala, Fermata, Huygensa, Bernoulliego, deMoivre, Bayesa, Lapla-
cea i Poissonea, a więc twórców o poglądach deterministycznych 
pozostających pod wpływem Newtona (Ross i in. 2002). Jej pow-
stanie datuje się więc na okres, kiedy zarówno aksjomatyzacja jak 
i interpretacja prawdopodobieństwa nie były jasno rozróżnialne. 
Silną motywacją do jej powstania była potrzeba zrozumienia logiki 
stojącej za grami hazardowymi w kości i karty. Jej zamierzeniem 
było przypisanie prawdopodobieństwa działaniu racjonalnego pod-
miotu, w stanie poznawczej neutralności, gdy ma on do czynienia 
ze skończonym zbiorem zdarzeń, których zajście jest jednakowo 
możliwe i jedynie możliwe (np. jak ma to miejsce w przypadku ideal-
nej sześciennej kostki do gry, którą cechuje zarówno idealna syme-
tria geometryczna jak i fizyczna, a tym samym jednakowa możliwość 
wypadnięcia każdej ze ścian w czasie rzutu). Ma tutaj miejsce 
odwołanie się do tzw. zasady nierozróżnialności, która mówi, że 
zawsze gdy nie ma wskazań faworyzujących możliwość zajścia 
jednego lub drugiego zdarzenia, każdemu z nich należy przypisać 
jednakowe prawdopodobieństwo. Tak więc prawdopodobieństwem 
zdarzenia E oznaczanym przez P(E) nazywamy stosunek liczby 
zdarzeń elementarnych sprzyjających zajściu zdarzenia E do liczby 
wszystkich jedynie możliwych i równomożliwych zdarzeń elemen-
tarnych , czyli 

             
n
AEP =)(    (5.1)

gdzie: A oznacza liczbę jedynie możliwych i jednakowo możliwych 
zdarzeń, a n liczbę wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych 
(wyników doświadczenia).

Niewątpliwie analizując realny system lub proces eksploatacji 
podziemnej, nie mamy do czynienia z idealizacją geometryczną 
czy fizyczną o charakterze pełnej symetrii. W sytuacji niespełnienia 
warunku symetrii, pojęcie prawdopodobieństwa, w wydaniu tej in-
terpretacji traci sens, gdyż nie spełnia kryteriów adekwatności. 
Przyjęcie symetrii w przypadku jej braku prowadzi do nieprawdziwej 
wartości prawdopodobieństwa badanego zdarzenia. Innym ogran-
iczeniem tej interpretacji jest to, co nazywane jest tzw. paradoksem 
Bertranda, który dowodzi braku jednoznaczności w wartościowaniu 
prawdopodobieństw jako wynik niewłaściwego uzasadnienia 
hipotezy o jednakowej możliwości zajścia wszystkich zdarzeń 
wyselekcjonowanych do zbioru A.

5 wtedy i tylko wtedy, gdy
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5.2.3. Interpretacja częstościowa 
  prawdopodobieństwa

W tym podejściu teoria prawdopodobieństwa jest traktow-
ana jako nauka matematyczna, taka jak np. mechanika, która 
jednak dotyczy innego zakresu obserwowalnych zjawisk (Gil-
lies, 2000). Na pytanie, co jest przedmiotem zainteresow-
ania teorii prawdopodobieństwa, jeden z jej najwybitniejszych 
twórców, Von Mises (Von Mises, 1957) odpowiada, że teo-
ria prawdopodobieństwa jest nauką matematyczną podobnie 
jak mechanika, ale zamiast zajmowania się ruchem czy stanami 
równowagi ciał i sił działających na te ciała opisuje problemy, 
w których albo to samo zdarzenie powtarza się wielokrotnie, lub 
też gdy mamy do czynienia równocześnie z dużą liczbą jedno-
rodnych elementów (Von Mises, 1957). W częstościowej teorii 
prawdopodobieństwa są utożsamiane ze zbiorami zdarzeń lub 
innych elementów i są traktowane jako obiektywne i niezależne 
od badającej je osoby, podobnie jak w mechanice, masy ciał są 
niezależne od osoby dokonującej ich pomiaru. Z każdym powtar-
zalnym zdarzeniem lub zjawiskiem masowym stowarzyszony jest 
zbiór elementarnych atrybutów, które są uznawane jako a priori 
możliwe. Tworzą one byt, który von Mises nazywa przestrzenią 
atrybutów elementarnych Ω (bardziej rozpowszechnionym w lit-
eraturze określeniem równoważnym jest przestrzeń zdarzeń el-
ementarnych). Np. w przypadku rzutu kością do gry, elementarne 
atrybuty to 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak więc Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 

Von Mises wprowadził również techniczny termin „kolektyw”, do 
opisu powtarzalnych zdarzeń lub zjawisk masowych. Dokładniej, 
mówi on że kolektyw oznacza ciąg jednorodnych zdarzeń lub 
procesów, różniących się pewnymi obserwowalnymi atrybutami jak 
np. kolory, liczby i cokolwiek innego (Von Mises, 1957). Użytecznym 
jest również odróżnienie kolektywów empirycznych od matematy-
cznych. Kolektyw empiryczny to byt, który rzeczywiście istnieje 
w realnym świecie i może być obserwowany jak np. rzut kością 
do gry w danej chwili i czasie czy cząstki gazu w danym naczyniu. 
Istotnym tutaj jest to, że kolektywy empiryczne mają skończoną 
liczbę elementów. Kolektyw matematyczny z drugiej strony 
stanowi nieskończony ciąg elementów {ω1, ω2,...., ωn,.... }, gdzie  dla 
wszystkich n, ωn jest elementem Ω. Relacja pomiędzy tymi kolekty-
wami powoduje pewne problemy. Jeden z nich wynika z faktu, że 
kolektyw matematyczny to ciąg uporządkowany. Elementy kole-
ktywów empirycznych możemy wprawdzie też uporządkować, ale 
zwykle możemy to zrobić na wiele sposobów. Tak więc stosując 
uporządkowane ciągi do opisu ciągów empirycznych, czynimy 
założenie, że nie wpłynie to na uzyskane wyniki. Kluczowe pytanie 
dotyczące teorii skończonych kolektywów Von Misesa jest nato-
miast takie: czy uprawniona jest reprezentacja kolektywów empir-
ycznych (skończonych) przez kolektywy nieskończone. Von Mises 
odpowiada na nie twierdząco i przytacza powszechną praktykę 
idealizacji rzeczywistości, jaką stosuje się w innych dziedzi-
nach, np. ciało zastępuje się punktem, linia jest nieskończenie 
cienka itp. W odniesieniu do praktyk w fizyce, żartuje, że w fizyce 
„w nieskończoności” znaczy „po drugiej stronie laboratorium”. 
W obszernej literaturze, można znaleźć szczegółową dyskusję 
różnych teoretycznych aspektów propozycji Von Misesa (Gillies, 
2000, Hajek, 2003, von Plato, 1994).  

Z punktu widzenia praktycznych zastosowań najistotniejsza 
wydaje się jednak uproszczona wersja podejścia częstościowego 
zwana też granicą częstości względnej. Niech A będzie dowolnym 
atrybutem kolektywu C. Jeśli Ω jest przestrzenią atrybutów tego 
kolektywu, to A ω Ω, wobec tego nAmn /)(lim ∞→

 istnieje, gdzie 
n oznacza liczbę elementów kolektywu C, a m(A) liczbę pojawień 
się atrybutu A w kolektywie C. Powyższa granica jest również 
definicją częstościowej wersji prawdopodobieństwa P(A|C).

Jednym z głównych zastrzeżeń do tej teorii jest to, że jest ona 
zbyt wąska,  jako że istnieje wiele ważnych sytuacji, w których 
stosujemy prawdopodobieństwo, ale w których nic takiego jak 
empiryczny kolektyw nie  może zostać zdefiniowane. Jednym 
z takich przypadków jest jej zastosowanie do pojedynczego przy-
padku. W odpowiedzi na ten zarzut Von Mises uznał go za zaletę 
teorii stwierdzając: Nasza teoria prawdopodobieństwa nie ma nic 
wspólnego z pytaniem typu: „ jakie jest prawdopodobieństwo, że 
Niemcy zaczną kiedyś w przyszłości wojnę z Liberią” (Von Mises, 
1957). Możemy natomiast, kontynuuje Von Mises, przedstawić 
prawdopodobieństwo w sensie matematycznym lub ilościowym, 
gdy mamy do czynienia z licznym zbiorem jednorodnych zdarzeń 
i jest potrzeba określenia jego maksimum: Najpierw kolektyw 

a potem prawdopodobieństwo (Von Mises, 1957). Te uwagi prow-
adza nas w kierunku najważniejszej słabości tej teorii związanej 
z zagadnieniem klasy odniesienia lub innymi słowy dziedziny 
określoności, która może być przyczyną absurdalnych rezultatów 
takich jak przytaczany przez Gilliesa (Gillies, 2000) przykład, który 
dotyczy wyników obliczeń numerycznych przeprowadzonych przez 
osiemnastowiecznego probabilistę Condorceta. Wyliczył on miano-
wicie, iż prawdopodobieństwo tego, że całkowity czas panowania 
siedmiu królów w Rzymie wynosił 257 lat, jest równe 0,000792, a 
że ten okres wyniósł tylko 140 lat 0,008887. Condorcet wyliczył 
również prawdopodobieństwo tego, że wróżbita  Accius Naevius ciął 
kamień brzytwą. Wartość tego prawdopodobieństwa wyniosła 10-6 
(Gillies, 2000). Te absurdalne przykłady pokazują potencjalne kon-
sekwencje, jakie może wygenerować nierozsądne posługiwanie się 
tym pojęciem w zastosowaniach praktycznych, a w szczególności 
z tak skomplikowanymi systemami i procesami, z jakimi mamy 
do czynienia w eksploatacji podziemnej kopalin. Obliczenia z po-
przedniego rozdziału dotyczące obliczonej przez ubezpieczyciela 
wartości prawdopodobieństwa szkody w hałdach węglowych  mogą 
również stanowić przykład takiego absurdu, gdyż zapewne wynikają 
z danych statystycznych obejmujących takie kraje jak Chiny, Ukra-
ina, Rosja czy Wietnam. Ponadto różnorodność i niepowtarzalność 
warunków złożowych powoduje, że rozważane zdarzenia typu np. 
wyrzut czy tąpnięcie są w zasadzie niepowtarzalne, z uwagi na 
niepowtarzalność warunków złożowych. Tym samym wydaje się, 
że bez daleko idących uproszczeń przydatność tej interpretacji 
prawdopodobieństwa do oceny wiarygodności prognoz wystąpienia 
zdarzeń w górotworze wydaje się być wątpliwa. Zresztą powyższe 
opinie von Misesa, również nie pozostawiają wątpliwości w tej kwestii. 

5.2.4.  Interpretacja skłonnościowa 

Interpretacja prawdopodobieństwa jako skłonności (ang: pro-
pensity) lub dyspozycyjności układu losowego (ang: chancy set up) 
została rozwinięta przez K. Poppera w serii artykułów ok. 1960 r. 
Wg Poppera (2002) prawdopodobieństwa są skłonnościami (lub 
tendencjami) do generowania pewnych wyników lub pewnych 
częstości wyników przez dany układ eksperymentalny. Zasadni-
cze pytanie dotyczy tego, jak dalej rozwinąć opis „skłonności” lub 
„tendencji” układu eksperymentalnego. Jakim rodzajem własności 
tego układu jest jego skłonność. Według Poppera skłonność 
jest rodzajem dyspozycyjności lub czymś takim jak siła fizyczna, 
czyli obiektywną cechą natury, konsekwencją fizycznej natury ba-
danego obiektu. Np. prawdopodobieństwo wystąpienia tąpnięcia 
w danym polu eksploatacyjnym może mieć wartość obiektywną 
spowodowaną przez prawa fizyczne, którym podlega górotwór 
i niepewności związanej z tym problemem. Przy tym założeniu, 
„prawdziwe” prawdopodobieństwo pr danego stanu górotworu 
jest zmienną estymowaną przez prawdopodobieństwo p. Re-
zultatem takiego poglądu jest to, że wszystkie inne interpretacje 
prawdopodobieństwa są niczym innym jak aproksymacją wartości 
prawdziwej.

Interpretacja skłonnościowa podziela z interpretacją 
częstościową pogląd o istnieniu prawdopodobieństwa, ale dodaje 
do tego interesujący punkt, że prawdopodobieństwa pojedyn-
czego zdarzenia („prawdziwe” prawdopodobieństwa) również 
istnieją. To oznacza, że prawdopodobieństwo nie jest jedynie 
pewną statystyczną własnością, która spełnia się w przypadku 
długotrwałych powtarzalnych doświadczeń, ale że dostarcza ono 
najlepszej informacji o szansach pojedynczego przypadku. To 
kontrastuje z innymi interpretacjami omawianymi tutaj, dla których 
prawdopodobieństwa są albo wynikiem gwarantowanej jednolitej 
ignorancji (interpretacja klasyczna), własności statystycznej (inter-
pretacja częstościowa) lub subiektywnej oceny (interpretacja su-
biektywna). „Prawdziwe” prawdopodobieństwa, jeśli istnieją, winny 
stanowić lepsze narządzie decyzyjne, niezależne od intuicji czy 
niekompletnej wiedzy. Ten pogląd wydaje się dobrze odpowiadać 
przypadkowi rzutu kostką lub monetą, jednakże w odniesieniu do 
prognozy wystąpienia zdarzenia typy wyrzut czy tąpniecie w góro-
tworze, wydaje się niejasny.

Dla niektórych interpretacja „skłonnościowa” wydaje się mieć 
związek z pojęciem przyczynowości i stąd prawdopodobieństwa 
są waśnie stopniem, w jakim jakieś zdarzenie jest określone 
jego przyczynami. Z tego powodu w opinii Gilliesa (Gillies, 2000) 
„prawdziwe” prawdopodobieństwa są mniej uzasadnione w na-
ukach stosowanych niż w grach losowych, a jako powód podaje 
to, że im bardziej skomplikowany jest badany system fizyczny, tym 



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

37

większa jest możliwość wpływu wyjątkowych czynników na jego 
wartość. To stwierdzenie nie jest zbyt odległe od opinii, że „praw-
dziwe” prawdopodobieństwo zdarzenia jest warunkowane stanem 
świata. Z tego powodu, niektórzy badacze uważają, że „prawdziwe” 
prawdopodobieństwo jest pojęciem metafizycznym pozbawionym 
znaczenia, jako że nigdy nie można dowieść jego wartości (Gillies, 
2000).

W tym miejscu należy podkreślić istotny fakt, że „skłonności” są  
zasadniczo różne w zależności, jaką rozważamy teorię. Zgodnie 
z teoriami „długotrwałej powtarzalności” skłonności są tendencjami 
do generowania względnych częstości o szczególnych wartościach, 
ale skłonności nie są same w sobie prawdopodobieństwami. Z ko-
lei wg teorii „pojedynczego przypadku” skłonności są wartościami 
prawdopodobieństw. 

Wg Gilliesa (Gillies, 2000) i innych, te poglądy, które łączą 
skłonności z częstościami nie spełniają warunku dopuszczalności, 
a więc nie dostarczają podstawowych własności matematycznych 
wymaganych przez rachunek prawdopodobieństwa. Najbardziej 
znaczącym argumentem za tym, że skłonności nie poddają się 
warunkom rachunku prawdopodobieństwa jest tzw. paradoks Hum-
phreya (Humphrey, 1985), który odwołuje się do twierdzenia Baye-
sa wynikającego z rachunku prawdopodobieństwa, które umożliwia 
dokonanie  odwrócenia prawdopodobieństwa warunkowego:

                         
)(

)/()/(
BP

ABPBAP =   (5.2)

Skoro skłonności mają być miarami „tendencji przyczynowych”, 
a zatem jak relacje przyczynowe, relacjami niesymetrycznymi, nie 
powinny podlegać odwracaniu, gdyż jak to formułuje w swoim przykła-
dzie Humphrey, prowadzi to do sprzeczności, że dodatni test bada-
nia medycznego pochodzi od chorego pacjenta (Humphrey, 1985).

Innym ważnym problemem ze skłonnością jest to, że w świetle 
tej interpretacji prawdopodobieństwa, skłonność jest wyodrębnioną 
wielkością, która nie jest wyrażona przez inne empirycznie określone 
wielkości. Pojawia się wiec pytanie, jak określić wartość numeryczną 
skłonności. W konsekwencji nie znajdujemy bazy empirycznej dla 
takiego np. zdania jak „prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki 
w rzucie monetą jest 1/2 i cała dyskusja na temat prawdopodobień-
stwa traci empiryczny sens, nie wspominając o braku dowodów na 
to czy skłonności spełniają czy nie aksjomaty Kołmogorowa.

Niewątpliwie ciekawą kwestią jest geneza posługiwania się 
w naukach górniczych pojęciem „skłonności”, np. skłonność skały 
do tąpań (Szecówka i in., 1973). Nie udało się autorowi tej pracy 
ustalić relacji czasowej pojawienia się pojęcia skłonności w lite-
raturze górniczej z jego pojawieniem się tekstach Poppera (Popper, 
2002). Bez wątpienia jednak miara skłonności skał do tąpań, jaką 
wprowadził Szecówka (tzw. wskaźnik WET ) (Szecówka i in., 1973), 
zdecydowanie nic wspólnego z prawdopodobieństwem nie ma.

5.2.5.  Interpretacja subiektywna 

Głównym celem subiektywnego prawdopodobieństwa jest przy-
wrócenie intuicyjnego znaczenia pojęcia prawdopodobieństwa 
jako stopnia przekonania. Prawdopodobieństwo jest więc w relacji 
do niepewności, a nie tylko do wyników powtarzalnych ekspery-
mentów. Prawdopodobieństwo jawi się więc w tej interpretacji jako 
prawdopodobieństwo warunkowe. Faktycznie, zawsze mówiąc 
o prawdopodobieństwie jakiegoś zdarzenia, mamy na myśli 
warunki, w jakich ono wystąpi oraz dysponujemy pewną wiedzą 
na temat tych warunków. Tak więc możemy ten fakt zapisać sym-
bolicznie jako P(E/C,I), co oznacza, że zdarzenia E wystąpi pod 
warunkiem C, gdy nasza wiedza o tym fakcie wynosi I. Zwykle 
jednak ludzie łączą C z I, a dodatkowo jeśli C i I są oczywiste, 
to są pomijane w zapisie, który przybiera zwykle postać P(E), 
tj. prawdopodobieństwo wystąpienia E. Zauważmy ponadto, że 
E, C i I są atrybutami otaczającego świata. Warunki można również 
traktować jak zdarzenia, a zatem można obliczyć P(C) lub P(I) po-
dobnie jak to się robi z P(E). Zauważmy, że zapis P(E/C) możemy 
odczytać jako prawdopodobieństwo, że zdanie E jest prawdziwe 
pod warunkiem prawdziwości C. 

Prawdopodobieństwo subiektywne lub personalne odnosi się 
więc do stopnia przekonania konkretnego osobnika. Jak wykazują 
różne badania psychologiczne, ludzie zwykle nie spełniają aks-
jomatów prawdopodobieństwa. Dlatego też w rozważaniach nad 
prawdopodobieństwem subiektywnym, analizuje się działania osob-
nika racjonalnego, przy czym racjonalność utożsamia się z logiką. 
Tak więc zakłada się, że działania racjonalnego osobnika są logi-

cznie spójne, co daje rękojmię tego, iż spełni on wymogi aksjomatów 
prawdopodobieństwa, przynajmniej w zakresie addytywności 
skończonej.

Prawdopodobieństwa subiektywne są tradycyjnie analizow-
ane w kategoriach zachowania racjonalnego osobnika, przy ob-
stawianiu (typowaniu) wyników w zakładach bukmacherskich. Za-
cytujemy w tym miejscu głównego twórcę subiektywnej interpretacji 
prawdopodobieństwa de Finettiego (de Finetti, 1980): Przypuśćmy, 
że pewien osobnik jest zobligowany do oceny stawki p, za którą 
byłby gotów zapłacić dowolną sumę S, (dodatnią lub ujemną), 
w zależności od wystąpienia danego zdarzenia E, za wygranie sumy 
pS; liczbę p ustalamy jako miarę prawdopodobieństwa przypisaną 
przez tego osobnika wystąpieniu zdarzenia E.

To prowadzi do następującej analizy: stopień przekonania osob-
nika w zajście zdarzenia E jest p wtt p jednostek użyteczności, jest 
ceną za jaką osobnik kupiłby lub sprzedał taki zakład, który wypłaci 
1 jednostkę użyteczności, jeśli E i 0 jeśli nie E.

Skoro przekonania można wyrazić poprzez typowanie zakładów, 
typowanie zakładów można zatem uznać za najbardziej ogólny 
sposób wyjaśniania odpowiednich przekonań, niezależnie od ro-
dzaju zdarzeń, których dotyczą oraz metody użytej do zdefiniow-
ania stawek. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, że po pierwsze zakłady 
muszą być odwracalne, a po drugie, że żaden zakład nie może być 
skonstruowany w taki sposób, aby ktokolwiek miał zapewnioną 
wygraną lub przegraną. Ten pierwszy warunek zmusza danego 
osobnika do oszacowania stawek zakładów zgodnie z jego prze-
konaniami, jak również do akceptacji drugiego warunku, tzn. jeśli 
dany osobnik zaakceptował dane stawki na zakłady, to zgadza się 
na typowanie przeciwnych zakładów przy tych samych stawkach. 
Spójność spełnia dwie ważne funkcje: jedną można nazwać 
moralną, gdyż zmusza osoby kwantyfikujące swoje przekonania do 
robienia tego uczciwie, a drugą formalną, umożliwiającą wykorzyst-
anie podstawowych reguł  prawdopodobieństwa, a w szczególności 
wzorów na prawdopodobieństwo warunkowe.

Jeśli do subiektywnej teorii Bayesa zostaje wprowadzo-
na spójność, to staje się oczywiste, że przymiotnik „subiekty-
wny, co stanowi częsty zarzut pod adresem subiektywnej in-
terpretacji prawdopodobieństwa,” nie może być utożsamiany 
z pojęciem „dowolny”, jako że wszystkie składniki potrzebne 
do oceny prawdopodobieństwa muszą być wzięte pod uwagę, 
z uwzględnieniem wiedzy o tym, że ktoś inny mógł inaczej ocenić 
stawki na te same zdarzenia. Istotnie, spójna postawa subiektywisty-
czna wydaje się bardziej odpowiedzialna (i bardziej „obiektywna” 
w potocznym tego słowa znaczeniu) niż ta wynikająca ze ślepego 
stosowania standartowych metod „obiektywnych” (D’Agostini, 
1999a). Inne źródła obiekcji, które wynikają z utożsamiania pojęcia 
„przekonanie” z pojęciem „wyobraźnia” są neutralizowane w pracy 
(D’Agostini, 1999b).

Zastanówmy się przez chwilę nad praktycznym pytaniem, jak 
ocenić prawdopodobieństwo w pojedynczym szczególnym przy-
padku, aby ta ocena nie miała znamion sztuczki matematycznej. 
Np. prawdopodobieństwo zdarzenia, że metanonośność w polu 
planowanej eksploatacji posiada wartość z pewnego przedziału, 
wydaje się obiektywne. Wystarczy wziąć rozkład normalny (Cyrul, 
1991), wykonać całkowanie i otrzymamy liczbę np. p = 0,2536. 
Ten zabieg matematyczny natychmiast się komplikuje, jeśli 
rozważamy konkretny pokład węgla zawierający metan i dokonu-
jemy rzeczywistego pomiaru. Ta precyzyjna „obiektywna” liczba 
otrzymana z powyższego całkowania mogłaby w żaden sposób 
nie odpowiadać naszemu przekonaniu, że metanonośność ma 
faktycznie wartości z tego przedziału. Wyidealizowane „fizyczne 
prawdopodobieństwo” p łatwo może okazać się pojęciem mylącym, 
które nie odpowiada przekonaniu w realnej sytuacji. W większości 
przypadków p jest w zasadzie liczbą, którą otrzymujemy z mod-
elu (D’Agostini, 1999b). Nazywając E zdarzeniem rzeczywistym, 
a P(E) prawdopodobieństwem, które mu przypisujemy, wyideali-
zowana sytuacja odpowiada następującemu prawdopodobieństwu 
warunkowemu:

       P(E⏐Model→p) = p   (5.3)

Ale faktycznie nasze przekonanie do E zależy od naszego prze-
konania do modelu:

        P(E⏐I) = ΣModele P(E⏐I, Model→p)• P( Model→p⏐I) (5.4)

gdzie I oznacza stan dostępnej informacji, która jest zwykle nieja-
sna we wszystkich ocenach prawdopodobieństwa. 
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6. Proces kwantyfikacji ryzyka spółki węglowej 
    przeznaczonego do ubezpieczenia

Proces kwantyfikacji ryzyka ubezpieczalnego,  szczególnie 
w tak dużej i specyficznej organizacji jak spółka węglowa jest 
sporym wyzwaniem. Aby wynik tej kwantyfikacji miał znamiona 
wiarygodności i był efektywny z pozycji spółki węglowej, powinien 
obejmować co najmniej następujące działania i warunki:
– identyfikacja systemu Y,
– obserwowalne dane charakteryzujące analizowany system Y, 

X=(X1 ,X1.... Xn),
– zespół analityków posiadający odpowiednie kwalifikacje, wiedzę 

o systemie, doświadczenie oraz narzędzia operacyjne do anal-
izy danych,

– modelowanie systemu, założenia  i uproszczenia, ocena 
niepewności,

– obliczanie prawdopodobieństwa zdarzeń szkodowych i wielkości 
prawdopodobnych szkód, 

– prognoza Y, ocena niepewności Y, P(Y < y).

Ponieważ ubezpieczenie to transakcja kupno-sprzedaż, więc 
taka procedura powinna być wykonana przez obie strony kon-
traktu. Jako efekt takiego procesu powinny pojawić się dwie 
wartości obrazujące ryzyko wyrażone w jednostkach pieniężnych. 
Jedna RSW uzyskana przez spółkę węglową, a druga RU przez 
ubezpieczyciela. Z oczywistych powodów wartości te mogą się 
różnić, jednakże w przypadku zrealizowania powyższego zadania 
wyobrażalny jest racjonalny konsensus. W przypadku gdy kon-
sensus jest niemożliwy z powodu nieracjonalnej ceny ubezpiec-
zenia ryzyka spółki węglowej, która to wycena znajduje źródło np. 
w trudnościach finansowych ubezpieczyciela i jego skłonności do 
zawyżania marginesu bezpieczeństwa, a dodatkowo nie ma lepszej 
oferty rynkowej, spółka węglowa powinna rozważyć alternatywne 
sposoby transferu ryzyka.

Jak to wygląda jednak w praktyce:
1) Identyfikacja systemu i podsystemów generujących ryzyko 

będące później przedmiotem transferu nie stanowi trudności.
2) Spółki węglowe nie doceniają kluczowej sprawy danych w proce-

sie kwantyfikacji ryzyka. Dane gromadzone są przypadkowo ich 
jakość, niezależnie od warunków, jest niska, stąd przekazują do 
ubezpieczyciela zwykle dane uśrednione i tym samym dają mu 
argument do zawyżania ryzyka.

3) Ubezpieczyciel dysponuje specjalistami w zakresie statystyc-
znej analizy danych, jednak z uwagi na specyfikę problemów 
górniczych, zapewne nie specjalizujących się w takiej problem-
atyce. Korzystanie ze specjalistów zewnętrznych podnosi koszty 
ubezpieczenia.

4) Z kolei w spółkach węglowych w ogóle nie dokonuje się pro-
fesjonalnej analizy ryzyka ubezpieczalnego. Proces transferu 
ryzyka traktowany jest jako zabieg czysto administracyjny nad 
którym kontrolę sprawuje dział zamówień publicznych, a nie 
manager ryzyka. 

Wynikiem końcowym takiego stanu rzeczy jest jednostronna 
oferta ubezpieczyciela, która jest weryfikowana jedynie pod kątem 
spełnienia warunków ustawy o zamówieniach publicznych. W kon-
sekwencji mamy zwykle do czynienia z dość drastycznymi finan-
sowymi propozycjami ubezpieczyciela, które dość bezbronnie ak-
ceptuje spółka węglowa.

8. Dyskusja  i wnioski

Jednym z głównych celów tej pracy była dyskusja nad pewnymi 
kwestiami związanymi z interpretacją prawdopodobieństwa jako 
wielkości wejściowej do obliczania ryzyka, których z kolei należy 
postrzegać jako elementu procesu probabilistycznego prognozo-
wania. Część tej dyskusji koncentruje się na elementarnych 
pojęciach prawdopodobieństwa, które niewątpliwie wymagają dal-
szej debaty w naukach górniczych. Rzeczywistość jest taka, że 
chociaż rachunek prawdopodobieństwa jako dział matematyki ma 
solidne korzenie, to prawdopodobieństwo jako takie w zastosowa-
niach praktycznych powinno być interpretowane bardzo ostrożnie.

Rachunek prawdopodobieństwa koncentruje się na określaniu 
prawdopodobieństwa pewnych zdarzeń (prawdopodobieństw 
a priori) w celu otrzymania prawdopodobieństw innych zdarzeń 
(prawdopodobieństw a posteriori), które zależą od tych pierwszych 

w mniej lub bardziej skomplikowany sposób. Dominacja interpre-
tacji czystościowej prawdopodobieństwa oraz fakt, że interpretacja 
prawdopodobieństwa jest poza obszarem zainteresowań rachunku 
prawdopodobieństwa powoduje, że w pozycjach książkowych na 
temat prawdopodobieństwa tematyka jego interpretacji jest zwykle 
pomijana bądź też jedynie sygnalizowana. Z kolei fakt, że znacz-
enie prawdopodobieństwa, w szczególności kwestie jego interpre-
tacji, jest ciągle przedmiotem otwartej dyskusji w bardzo licznych 
publikacjach naukowych, powinno uczulać nas na konsekwencje 
jakie ta kwestia może mieć na wyniki badań, zastosowań i pro-
gnoz. Różnorodność wartości prawdopodobieństwa uzyskiwanych 
przez ekwiwalentne podejścia prognostyczne czy ocenne skłania 
niektórych autorów do wniosku, że każda ocena czy prognoza 
probabilistyczna może być uważana za zmienną losową o danym 
rozkładzie prawdopodobieństwa, co z kolei implikuje to, że dana 
ocena czy prognoza jest „realizacją” wielu różnych możliwych wy-
ników (De Elia & Laprise, 2005). To z kolei może prowadzić do wnio-
sku, że prawdopodobieństwo jest „w istocie swej niepewną” miarą 
niepewności. Takie skojarzenia miały dla teorii prawdopodobieństwa 
doniosłe  następstwa i stały się stymulatorami rozwijania nowych teor-
ii, które próbują wyjaśnić powyższe kwestie, jak np. teoria możliwości 
(Zadeh, 1979), teoria zbiorów rozmytych (Zadeh, 1965), teoria Dam-
stera-Shafera czy teoria prawdopodobieństwa jakościowego (Smith-
son, 1989), (Cyrul, 2003). Takie pojęcia jak „prawdopodobieństwo 
prawdopodobieństwa”, „prawdopodobieństwo przybliżone” czy 
„meta prawdopodobieństwo” rozwinięte w ostatnich latach (Smith-
son, 1989) odzwierciedlają trudności w opisie sensu niepewności 
za pomocą jednej wartości liczbowej – prawdopodobieństwa.

Nie umniejszając znaczenia ww. wątpliwości, w zastosowaniach 
do zagadnień oceny ryzyka w projektach z dziedziny eksploatacji 
górniczej, gdzie mamy do czynienia przeważnie z pojedynczymi 
zdarzeniami lub bardzo nielicznymi zbiorami zdarzeń, nie znajduje 
uzasadnienia stosowanie innej interpretacji prawdopodobieństwa 
niż interpretacja subiektywna. To nie eliminuje w zupełności 
pozostałych interpretacji, które mogą być wykorzystane w takich frag-
mentach projektu, które odpowiadają naturze tych interpretacji, np. 
tam, gdzie istnieje symetria jest miejsce dla interpretacji klasycznej, 
a tam gdzie dopuszczamy wystąpienie jednorodnych masowych 
zdarzeń może być przydatna interpretacja prawdopodobieństwa 
jako częstości granicznej.
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Analysis of chosen factors influencing efficiency of risk transfer

The work refers to risk management questions. Some chosen notions that have decisive impact on quantification of risk as an object of 
transaction in the process of its transfer to  insurer have been analyzed. The buy/sell transaction of risk to be rational, the risk as a subject 
of the transaction should be possibly precisely determined. Our concern has been focused on the engineering definition of risk as a product 
of value of the loss event and its probability. Because of the crucial meaning of the probability notion in the process of risk quantification  four 
different interpretations of probability has been analyzed. The usefulness of classical, propensity and frequency interpretations of probability 
to quantification of probability of events in rock mass have been questioned. It has been indicating that the subjective interpretation supported 
by experts’ opinions is of value.

Jerzy RYDLEWSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wybór najbezpieczniejszej kopalni
na podstawie rang mierników stanu 

bezpieczeństwa pracy

STRESZCZENIE

W pracy podano sposób wyboru najbezpieczniejszej ko-
palni węgla kamiennego w okresie 2004–2006. Analizie 
poddano kopalnie, w których w analizowanym okresie 
czasu nie stwierdzono wypadku śmiertelnego i ciężkiego. 
Następnie dla tych kopalń obliczono wartości nowego 
prewencyjnego, wskaźnika zapadalności na choroby 
zawodowe i wskaźnika osobozagrożenia związanego 
ze środowiskiem pracy.

Wymienionym wskaźnikom nadano rangi według kryte-
rium porządkującego,  a obliczona najniższa suma rang 
stanowi o wyborze najbezpieczniejszej kopalni.
Powyższa metoda może być też wykorzystana do 
wyboru najbezpieczniejszej kopalni rud miedzi czy też 
innych kopalń prowadzących eksploatację surowców 
skalnych w dowolnym przyjętym okresie czasu.
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1. Wstęp

Temat ten jest niezwykle istotny z uwagi na społeczną i ekono-
miczną wymowę bezpieczeństwa pracy. Szacuje się, że przeciętny 
koszt w Polsce jednego wypadku: śmiertelnego wynosi ok. 485 
tys. zł,  rentowego (z tytułu wypadku lub choroby zawodowej) – ok. 
385 tys. zł, o absencji powyżej 28 dni – ok. 22,5 tys. zł, a lekkiego 
(o absencji do 28 dni) – 8,5 tys. zł [1]. 

Za lata 2004–2006 odnotowano w górnictwie 8950 wypadków 
ogółem, w tym w kopalniach węgla kamiennego  6679, w kopal-
niach rud miedzi 1770, w kopalniach węgla brunatnego 175 oraz 
innych kopalniach 326. W tym okresie zarejestrowano w górnictwie 
83 wypadki śmiertelne i 64 wypadki ciężkie. Oprócz tej liczby wypad-
ków, w samym tylko roku 2006 w firmach usługowych pracujących 
w kopalniach węgla kamiennego na ogólną liczbę 468 wypadków 
stwierdzono 19 wypadków śmiertelnych i 3 wypadki ciężkie [2]. 

O wypadkach decydują czynniki  niebezpieczne, a o chorobach
zawodowych czynniki szkodliwe i uciążliwe [3]. Znajomość tych 
czynników i ich struktura stanowi dla kierownictwa zakładów gór-
niczych  oraz organów kontroli i nadzoru cenne źródło informa-
cji. O liczbie rejestrowanych wypadków decyduje między innymi: 
ilość zatrudnionych pracowników, rodzaj występujących zagrożeń, 
kategoria tych zagrożeń, organizacja pracy, stan wyposażenia te-
chnicznego, wielkość wydobycia, itp. Powstaje pytanie, który zakład 
górniczy w analizowanym okresie czasu był najbezpieczniejszy. 
W słowniku prakseologii, wg  Pszczołowskiego [4], definicja pojęcia 
„bezpieczny” brzmi: „nie zagrażający stratą podmiotowi lub jego za-
sobom”. 

Tak więc bezpieczna kopalnia to zakład pracy, w którym nie 
dochodzi do żadnych strat, a więc awarii, wypadków, chorób za-
wodowych, a pracujący są zatrudniani w warunkach nie przekra-
czających normatywów higienicznych (NDS, NDN).

Najbezpieczniejszą kopalnią będzie zakład bez zarejestrowa-
nego wypadku śmiertelnego i ciężkiego w przyjętym okresie oraz 
jednocześnie zakład o najniższej wartości sumy rang ocenianych 
wskaźników. 

2. Mierniki stanu bezpieczeństwa pracy zastosowane  
    do wyboru najbezpieczniejszej kopalni.

2.1. Wyznaczanie wartości wskaźnika nowego prewencyjnego

Stan bezpieczeństwa pracy w zakładach pracy można oceniać 
za pomocą mierników wypadkowości, mierników chorób zawo-
dowych oraz  wskaźników osobozagrożeń.

Powszechnie przyjętymi miernikami wypadkowości w Polsce są: 
liczba wypadków oraz wskaźniki wypadkowości. Do wskaźników 
zalicza się: wskaźniki częstości wypadków i wskaźnik ciężkości 
wypadków. Wskaźnik ciężkości wypadków nie uwzględnia w swym 
wymiarze zaistniałych wypadków śmiertelnych. Dlatego w prezen-
towanej pracy zaproponowano, aby podstawowym kryterium wyboru 
najbezpieczniejszej kopalni była ilość wypadków śmiertelnych 
i ciężkich, a raczej ich brak oraz w pierwszej fazie, wskaźnik pre-
wencyjny wypadkowy na jednego zatrudnionego pracownika WP 
obliczany ze wzoru (1):

  

         R
D

W
D

R
WCWW SS

W
R

P =⋅=⋅=
1000

        (1)
  

gdzie:
W –  liczba wypadków ogółem bez śmiertelnych i ciężkich 

 w danym okresie, 
R –   liczba zatrudnionych pracowników w danym okresie,
DS –  liczba straconych dniówek na skutek wypadków 

 w danym okresie,
Cw –  wskaźnik ciężkości wypadku w danym okresie,
WR – wskaźnik częstości wypadków na 1000 zatrudnionych

 w danym okresie.
Zmiany wartości prewencyjnego wskaźnika wypadkowości mogą 

następować zarówno poprzez zmianę częstości wypadków, jak 
i zmianę ich przeciętnej ciężkości. Wskaźnik ten umożliwia wstępne 
uszeregowanie zakładów pracy według jednego parametru, 
a więc określenie zakładów lepszych i gorszych pod względem 
bezpieczeństwa pracy [5,6].

Do obliczania wartości wskaźników można wykorzystać dane 
publikowane dla kopalń węgla w Analizach miesięcznych [7]. 

Wartości tego wskaźnika dla analizowanych kopalń zestawiono 
w kolumnie 10. tabeli 3.

Wskaźnik prewencyjny „WP” w swym wymiarze nie uwzględnia 
wielkości wydobycia w danym zakładzie. Dlatego wprowadzono 
nowy wskaźnik prewencyjny skorygowany wydobyciem i oznaczo-
no symbolem „WPSW”. Uwzględnia on wielkość wydobycia w danym 
zakładzie i obliczany jest ze wzoru (2) [6]. Otrzymane wartości tego 
wskaźnika dla analizowanych kopalń zestawiono w kolumnie 11. 
tabeli 3.

 

    
         (2)

gdzie: 
WP –  wartość wskaźnika prewencyjnego wypadkowego na jedne-   

 go zatrudnionego pracownika,
T –   wielkość wydobycia w Mg,
WPSW – wskaźnik prewencyjny skorygowany wydobyciem odniesio-

ny do 1 miliona Mg.
Wyliczona wartość wskaźnika (WPSW) zmienia kolejność zakładów 

górniczych w rankingu kopalń w porównaniu do wskaźnika prewen-
cyjnego Wp. (kolumna 10. i 11. tabeli 3.).

W każdym zakładzie górniczym wydobywającym kopalinę ze 
złoża występują różne zagrożenia naturalne, takie jak: metanowe, 
tąpaniami, wybuchem pyłu węglowego, wyrzutami gazów i skał, 
wodne, pożarowe, radiacyjne, pyłami szkodliwymi dla zdrowia [8].

Każde z tych zagrożeń ma swoją specyfikę oraz intensywność 
występowania wyrażoną kategoriami, stopniami, klasami czy 
grupami. Z każdego złoża (pokładu) możemy wydobywać różną 
ilość urobku przy występowaniu różnych zagrożeń, równocześnie 
przy różnej intensywności ich występowania. Aby umożliwić pewną 
standaryzację oceny tych zagrożeń wprowadzono wskaźnik 
zagrożenia „Z” [9]. 

Wartość wskaźnika zagrożenia „Z” dla danego zagrożenia 
można wyznaczyć ze wzoru:

 
 
              (3)

gdzie: 
xi –  wartość w skali punktowej określająca kategorie, klasy, stopnie, 

grupy zagrożenia wg tabeli 1,
yi –  wartość odpowiadająca procentowemu udziałowi wydobycia 

lub zatrudnienia w danej kategorii odczytywana z tabeli 2.,
k –  liczba kategorii, stopni, klas, grup zagrożenia charakteryzująca 

dane zagrożenie.
Odpowiednie dane zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przyjęta waga punktowa dla kategorii, stopni, 
klas lub grup zagrożenia

Table 1. Adopted  pointwise weight for the criteria, 
degrees, classes or groups of hazard

Kategoria, stopień, klasa lub 
grupa zagrożenia

Przyjęta waga punktowa 
odpowiadająca odpowiedniej 
intensywności występowania 

zagrożenia x

I, A, a 1

II, B, b 2

III, c 3

IV 4

V 5

6
10��

T

W
W P

PSW

k

yx

Z
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�
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Tabela 2. Przyjęta skala punktowa uwzględniająca 
procentowy udział wydobycia w danej kategorii, stopniu, 

klasie lub grupie zagrożenia
Table 2. Adopted  pointwise scale considering the share of 

production  in the chosen category , degree, class or group of 
hazard.

Procentowy udział wydobycia 
lub zatrudnienia w danej ka-
tegorii, klasie, stopniu, grupie 

zagrożenia

Przyjęta skala punktowa odpowia-
dająca procentowemu udziałowi 

wydobycia lub zatrudnienia y

0 0
(0,10] 1
(10,20] 2
(20,30] 3
(30,40] 4
(40,50] 5
(50,60] 6
(60,70] 7
(70,80] 8
(80,90] 9
(90,100] 10

Obliczona wartość wskaźnika „Z” wskazuje na potencjalne 
utrudnienia związane z eksploatacją w warunkach występowania 
jednego zagrożenia naturalnego w danym zakładzie górniczym. 

Ponieważ w zakładzie górniczym z reguły występuje wiele 
zagrożeń naturalnych wprowadzono wskaźnik utrudnienia „Wu”, 
który uwzględnia występowanie wielu zagrożeń naturalnych w da-
nym zakładzie. 

Wskaźnik ten wyznaczono ze wzoru nr 4 jako średnią ary-
tmetyczną wartości wskaźników zagrożenia „Zj” wyznaczonych dla 
poszczególnych zagrożeń w danym zakładzie górniczym

          
  (4)

gdzie: n – największa liczba analizowanych zagrożeń dla analizo-  
   wanych kopalń.

Im wyższa wartość powyższego wskaźnika, tym większych 
należy się spodziewać „utrudnień”  związanych z zapewnieniem 
bezpiecznych warunków pracy w danym zakładzie, związanych 
z eksploatacją w warunkach występowania określonych zagrożeń.

Przy pomocy tego wskaźnika można czynić próby uszeregowa-
nia kopalń od najmniej do bardziej narażonych na „utrudnienia” 
związane z eksploatacją w warunkach występowania zagrożeń natu-
ralnych i ich intensywnością występowania [9]. Wyliczone wartości 
wskaźnika utrudnienia „WU” dla analizowanych kopalń zestawiono 
w kolumnie 12. tabeli 3.

Analizując ogół zaistniałych wypadków w kopalniach węgla 
kamiennego w ostatnich latach według rodzaju niebezpiecznego 
zdarzenia z uwzględnieniem sfery środowiska kopalnianego, 
w której doszło do tych wypadków można stwierdzić, że około 14,0% 
tych wypadków odnosi się do litosfery i atmosfery, a aż 86,0% do 
technosfery. 

Oczywiście udział procentowy wypadków śmiertelnych 
zaistniałych w litosferze i atmosferze jest wyższy i wynosi ponad 22 %, 
a w technosferze osiąga aż około 78% [7].

Wypadki zaistniałe w technosferze spowodowane są wymianą 
pędu miedzy człowiekiem a środowiskiem pracy. Są to więc wypadki 
związane z uderzeniami, upadkami, niebezpiecznymi zetknięciami 
pracownika [10].

Ponieważ przy wyborze najbezpieczniejszej kopalni 
uwzględniamy tylko te zakłady, w których nie doszło do wy-
padów śmiertelnych, do dalszych rozważań bierzemy pod uwagę 
odpo-wiednie udziały procentowe wypadków ogółem zaistniałych 
w litosferze i atmosferze. Na te wypadki mogą bowiem mieć wpływ 
istniejące zagrożenia naturalne i wielkość wydobycia w danych 
warunkach. Dlatego wskaźnik (WPSW) skorygowano procentowym 
udziałem wypadków ogółem zaistniałych w litosferze i atmosferze 
z uwzględnieniem  wskaźnika utrudnienia (WU)  [6]. Otrzymany 
wskaźnik nazwano nowym wskaźnikiem prewencyjnym WNP. 

Wartość tego wskaźnika WNP, w analizowanym okresie, wyli-
czono ze wzoru (5) lub (6): 

              (5)

gdzie: 
L –  procentowy udział wypadków ogółem zaistniałych w strefie lito-

sfery i atmosfery, 
WPSW – wartość wskaźnika prewencyjnego skorygowana wydoby-

ciem,
WU – wartość wskaźnika utrudnienia.

Po wstawieniu do powyższego wzoru wartości udziału wypa-
dków ogółem zaistniałych w  strefie litosfery i atmosfery otrzymamy 
wzór (6):

              (6)

Wyliczone wartości tego wskaźnika dla analizowanych kopalń  
zamieszczono w kolumnie 2. tabeli 2. Wartość tego wskaźnika dla 
kopalń węgla kamiennego będzie poddana procesowi rangowania.

2.2. Wyznaczanie wartości wskaźnika zapadalności na choroby 
       zawodowe

Występujące w górnictwie choroby zawodowe i możliwość 
występowania tzw. chorób pracowniczych jest wynikiem  między in-
nymi wieloletniego narażenia pracowników na czynniki szkodliwe 
i uciążliwe występujące w środowisku pracy.

Stan bezpieczeństwa pracy charakteryzujący zakład pracy ze 
względu na choroby zawodowe można przedstawiać za pomocą: 
liczby zarejestrowanych chorób zawodowych oraz wskaźnika 
zachorowalności.

Wskaźnik zachorowalności (zapadalności) dla danego zakładu 
górniczego określany jest liczbą stwierdzonych chorób zawo-
dowych przypadającą na 1000 zatrudnionych w przyjętym okresie 
[12]. Obliczone wg wzoru (7) wskaźniki zachorowalności „WZ” dla 
analizowanych kopalń zestawiono w kolumnie 4. tabeli 4. 

Wartość tego wskaźnika będzie poddana procesowi rangowania.

             (7)

gdzie: 
Z – liczba stwierdzonych chorób zawodowych w analizowanym 

okresie,
R – liczba zatrudnionych pracowników w analizowanym okresie.

2.3.  Wyznaczanie wartości wskaźnika osobozagrożeń

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe są rejestrowa-
ne przez zakłady pracy dla potrzeb GUS w sprawozdaniach 
o warunkach pracy na formularzach Z-10 wg odpowiednich kryte-
riów [14]. Podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, 
szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywaniem pracy 
nazywamy narażeniem. Narażenie jest wyrażanym ilościowo lub 
jakościowo pojęciem charakteryzującym zagrożenie na stanowisku 
pracy i może stanowić dodatkową przesłankę przy wyborze naj-
bezpieczniejszej kopalni.

Narażenie określa się wskaźnikiem zagrożenia zdrowia czyli 
liczbą pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 
stanowiskach pracy, na których zostały przekroczone obowiązujące 
normatywy  na 1000 zatrudnionych [13]. 

Jeśli policzymy pracowników tylko jeden raz, narażonych na 
czynnik dominujący (przeważający) tzn. mający największe szkodli-
we znaczenie na danym stanowisku pracy, to otrzymamy wskaźnik 
osób zagrożonych – tzw. wskaźnik narażenia (zagrożeń) na 1000 
zatrudnionych. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym narażenie 
większe. Maksymalną wartością, jaką może osiągnąć wskaźnik,  
jest liczba  1000.

Jeśli policzymy pracowników tyle razy, na ile czyn-
ników są narażeni na stanowiskach pracy, to otrzymamy tzw. 
osobozagrożenia. Sumując liczby osobozagrożeń dla danej kopalni 
i odnosząc je do liczby zatrudnionych w danym zakładzie możemy 
obliczyć wskaźnik osobozagrożeń na 1000 zatrudnionych „WO”. 
Wartość tego wskaźnika możemy wyliczyć ze wzoru (8): 

      
                (8)

gdzie: 
SOZ – suma osobozagrożeń w analizowanym okresie,
R – liczba zatrudnionych pracowników w analizowanym okresie. 

 Obliczone wskaźniki osobozagrożeń na 1000 zatrudnionych dla 
analizowanych kopalń zestawiono  w kolumnie 6. tabeli 4. Wartość 
tego wskaźnika będzie poddana rangowaniu.
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Tabela 3. Zestawienie kopalń, w których w okresie 2004–2006 nie zaistniał wypadek śmiertelny i ciężki z podaniem wielkości 
zatrudnienia, wydobycia, liczby wypadków oraz wartości obliczonych wskaźników: częstości, ciężkości, prewencyjnego, 

skorygowanego wydobyciem na 1milion ton i utrudnienia związanym z występowaniem zagrożeń naturalnych
Table 3. List  of mines with no fatal  or severe accidents in the period of 2004–2006 considering employment production , 

number of accidents and the computed factors of: frequency, severity, prevention, per 1 million tones extracted  and difficulties 
related to the presence of natural hazards

Kopal-
nia

Liczba wypadków

Zatrudnienie 
[osób]

Wydobycie 
[Mg]

Obliczona wartość wskaźników

Lata Cięż-
kich

Lek-
kich razem częstości ciężkości prewencyj-

nego [Wp]

skorygowa-
nego wydo-
byciem na 
1 mln Mg 

[WpSW]

utrudnienia zwią-
zane z występo-

waniem zagrożeń 
naturalnych  Wu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ZGE 
Janina

04 - 42 42 2674 1 751 900 21,3 74,5 1,587

0,654 0,38605 - 25 25 2695 1 974 000 18,6 65,0 1,209
06 - 54 2702 2 001 000 20,0 63,0 1,26

ZG 
Piekary

04 - 43 43 4092 3 116 800 10,6 83,7 0,887

0,273 0,44305 - 46 46 4050 2 950 000 11,1 69,9 0,776
06 - 44 44 3886 2 872 000 11,1 79,6 0,883

Kazi-
mierz 

Juliusz

04 - 40 40 1705 888 520 22,6 40,8 0,922

1,27 0,59105 - 41 41 1577 822 270 25,2 29,3 0,738
06 - 41 41 1466 733 740 27,0 51,3 1,385

Wieczo-
rek

04 - 45 45 2445 1 905 600 18,8 91,7 1,724

0,919 0,65705 - 50 50 2444 1 870 00 20,1 107,0 2,150
06 - 41 41 2434 1 856 500 17 78,8 1,340

3. Wybór najbezpieczniejszej kopalni na podstawie rang

Obliczone wartości wskaźników związanych z wypadkami, 
chorobami zawodowymi i osobozagrożeniami związanymi z pracą 
w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebez-
pieczne  w kopalniach  pozwalają ustawić je w pewien ciąg, taki że 
każda następna informacja jest „gorsza” od poprzedniej w sensie 
przyjętego kryterium porządkującego.

Jako kryterium porządkujące przyjęto stwierdzenie, że „im mnie-
jsza wartość danego wskaźnika tym kopalnia bezpieczniejsza”.  

Gdy taki ciąg zostanie utworzony, kolejnym obserwacjom przy-
porządkowuje się rangi, poczynając od rangi 1 dla obserwacji od-
powiadającej najbardziej „korzystnemu” stanowi rzeczy, aż do rangi 
„n”, której nadajemy w sensie przyjętego kryterium rangę „najgor-
szej”. Minimalna wartość sumy rang wskazuje na obiekt o najlepiej 
wyważonych cechach [15].

Jeżeli dysponujemy „m” ciągami tak uporządkowanych informa-
cji (a tym samym i rang) to możliwe staje się obliczenie mierników 
zgodności rang w rozpatrywanych ciągach. Oczywiście każdy ciąg 
musi zawierać tę samą liczbę obserwacji. 

Analizując sumę rang dla analizowanych kopalń, należy stwier-
dzić, że kopalnia mająca najniższą wartość tej sumy jest kopalnią 
najbezpieczniejszą w analizowanym okresie czasu.

Kopalnią najbezpieczniejszą za lata 2004–2006 jest „ZG Piekary”. 

4. Wnioski i stwierdzenia końcowe

1. Wyboru najbezpieczniejszej kopalni w danym okresie można 
dokonać na podstawie sumy rang według przyjętego kryterium 
porządkującego dla przyjętych wskaźników.

2. Rangowaniu poddano następujące wskaźniki: nowy prewen-
cyjny WNP,  zachorowalności na choroby zawodowe WZ  i oso-
bozagrożenia związane ze środowiskiem WO.

3. O wyborze najbezpieczniejszej kopalni decyduje najniższa 
wartość sumy przyporządkowanych rang.

4. Metodę tę można zastosować dla dowolnej liczby analizowa-
nych wskaźników.

Tabela 4. Uszeregowanie kopalń w celu ustalenia najbezpieczniejszej kopalni za lata 2004–2006, w których nie zaistniał 
wypadek  śmiertelny oraz ciężki oraz wg wielkości obliczonych wskaźników i przyjętych rang wg kryterium porządkującego

Table 4.  The sequence of mines in order to define the safest mine in the period of 2004–2006, with no mortal or severe 
accident and according to the computed factors and ranks according to the ordering criteria

Kopalnia

Wartości nowego wskaź-
nika

prewencyjnego skory-
gowanego wydobyciem i 

zagrożeniami naturalnymi 
WNP[11]

ranga

Wartości wskaźnika
zachorowalności na 

choroby zawodowe na 
1000 zatrudnionych

[ 12]

ranga

Wartości wskaźnika
osobozagrożenia 

związane ze środowi-
skiem pracy na 1000 
zatrudnionych [13]

ranga suma 
rang

kolej-
ność

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ZG Piekary 0,297 I 0,95 I 328 I 3 I
ZGE Janina 0,616 II 3,14 IV 715 III 9 II
Wieczorek 0,882 III 1,64 II 1172 IV 9 III
Kazimierz 

-Juliusz 1,175 IV 2,14 III 473 II 9 IV
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The selection of the safest mine based on the measurement 
of the safety of work ranks

The article shows the means to define the safest coal-mine in the period of 2004-2006. The analysis takes into consideration the mines 
in which there have been no mortal or severe accidents in the analysed period of time. Subsequently, for those mines there have been 
calculated the new prevention factor, the occupational diseases morbidity factor, and the personal hazard for the individual mine.

The above mentioned factors have been ranked according to the ordering criteria, and the lowest computed sum of ranks indicates the 
safest coal-mine. 

The above described method can also be used to choose the safest copper ore mine, or other mines exploiting rock raw materials in 
any chosen period of time.

Temat opracowano w ramach prac własnych i zarejestrowano
w AGH pod nr 10.10.100.27

Marek RAPCIAK 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Stanisław STASZEWSKI
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Bezpieczeństwo pracy w górnictwie w aspekcie 
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 

w KWK ,,Brzeszcze – Silesia”
STRESZCZENIE

Podstawowymi wskaźnikami świadczącymi o skali za-
grożeń występujących w poszczególnych działach 
gospodarki narodowej są wypadki i choroby zawodowe, 
dlatego autorzy skupili się na tych dwóch wskaźnikach. 
Wykorzystali dane statystyczne zebrane przez GUS, WUG, 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz GIP. Porównano 
dane liczbowe całej Polski, górnictwa węgla kamienne-
go i Kopalni Węgla Kamiennego ,,Brzeszcze”.

Rys. 1. Wypadki w Polsce ogółem w latach 1991–2005
Fig. 1. Total number of accidents in Poland, 1991–2005

1. Wstęp

Podstawowymi wskaźnikami świadczącymi o skali zagrożeń 
występujących w poszczególnych działach gospodarki narodowej 
są wypadki i choroby zawodowe, będące wynikiem niedoskonałości 
systemu ochrony pracy w Polsce. Liczba osób poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy w ostatnich 15 latach w całej gospodarce 
narodowej wg danych Głównego Urzędu Statystycznego została 
przedstawiona na rys. 1.
Z danych tych wynika, że następuje długotrwała tendencja do 
zmniejszania się liczby wypadków przy pracy; z 115972 wypadków 
w 1991 r. do 84402 w 2005 r., a w konsekwencji także zmniejsza 
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się ilość osób poszkodowanych będących uczestnikami tych wy-
padków. Jednym ze wskaźników obrazujących skalę zjawiska jest 
częstość wypadków na 1000 osób zatrudnionych. Dane w tym za-
kresie zostały przedstawione na rys. 2., a ich interpretacja wskazuje 
również na tendencję spadkową z 9,63 wypadków (na 1000 pracu-
jących) w 1991 r. do 7,99 w 2005 r.

Głębsza analiza ww. danych wykazuje, że wypadkom przy pra-
cy najczęściej ulegają kierowcy (12 – 9% ogółu poszkodowanych), 
a następnie: robotnicy budowlani stanu surowego (11–7%) oraz 
robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni (8–5%). 
Kierowcy stanowią również najliczniejszą (22–17%) grupę wśród 
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Rys. 2. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy w Polsce w latach 1991–2005
Fig. 2. Frequency index of accidents at work in Poland, 1991–2005

Rys. 3. Wypadki ogółem w górnictwie w latach 1997–2005
Fig. 3. Total number of accidents in mining, 1997–2005

ofiar wypadków śmiertelnych. Wśród poszkodowanych w wy-
padkach ciężkich najwięcej było robotników budowlanych (17–12%), 
kierowców (13–9%) oraz robotników obróbki drewna, stolarzy me-
blowych i pokrewnych (14–8%). Górnictwo w tej niechlubnej staty-
styce kształtuje się (wśród 15 działów gospodarki narodowej) na 
7 – 9 miejscu (licząc według największej ilości poszkodowanych).

Dane statystyczne pokazują, że i w górnictwie (podobnie jak 
w skali całego kraju) występuje tendencja do zmniejszania się liczby 
wypadków przy pracy, ale w niektórych okresach zdarzają się wa-
hania, czyli wzrosty. Dane w tym zakresie – wskaźniki wypadków na 
1000 zatrudnionych – przedstawiają  wykresy na rys. 3–5.

Rys. 4. Wypadki śmiertelne w górnictwie w latach 1997–2005
Fig. 4. Fatal accidents (fatalities) in mining, 1995–2005
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Rys. 5. Wypadki ciężkie w górnictwie w latach 1997–2005
Fig. 5. Serious accidents in mining, 1997–2005

Udział poszczególnych kategorii przyczyn wypadków (w latach 
1997 – 2005) w ogólnej liczbie stwierdzonych przyczyn można 
podzielić następująco: przyczyny techniczne stanowiły 12 do 
14%, przyczyny organizacyjne – 36 do 39%, a przyczyny ludzkie – 
49 do 50%.

Do głównych przyczyn technicznych należy zaliczyć:
– brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny urządzeń 

ochronnych (osłony zabezpieczające przed dostępem do stref 
niebezpiecznych, blokady napędu, urządzenia ograniczające 
wysięg elementów ruchomych itp.) – 30 do 33% w grupie 
przyczyn technicznych;

– niewłaściwa stateczność czynnika materialnego (np. brak 
zamocowania maszyny do podłoża, niewłaściwe położenie 
środka ciężkości) – 9 do 12%;

– niewystarczająca wytrzymałość czynnika materialnego – 8 do 
11%;

– ukryte wady materiałowe czynnika materialnego – 4 do 7%;
– wady konstrukcyjne czynnika materialnego – 4 do 6%;
– brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny urządzeń 

sygnalizujących powstawanie zagrożeń – 4 do 5%.
Główne przyczyny organizacyjne to:
– brak nadzoru nad pracownikami – 11 do 13% w grupie przyczyn 

organizacyjnych;
– brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i ergonomii – 8 do 10%;
– tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej 

pracy – 9 do 10%;
– brak lub niewłaściwe instrukcje bezpiecznej pracy, w tym dot. 

obsługi maszyn i urządzeń oraz prowadzonych procesów 
technologicznych – 6 do 8%;

– brak zabezpieczenia stanowisk pracy, w tym na wysokości 
i w wykopach – 5 do 7%;

– niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika – brak 
doświadczenia zawodowego lub wymaganych uprawnień 
kwalifikacyjnych – 2 do 4%;

– niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, w tym w miejscach 
realizacji zadań przez pracowników różnych zakładów 
(np. place budów) – 2 do 4%;

– brak wyposażenia pracowników w wymagane środki ochrony 
indywidualnej – 3 do 4%;

– niewłaściwa organizacja stanowisk pracy (brak odpowiednich 
dojść i przejść) – 2 do 3%.

Do głównych przyczyn ludzkich należą:
– nieprawidłowe zachowanie się pracownika, w tym: zaskoczenie 

niespodziewanym zdarzeniem, niedostateczna koncentracja 
uwagi na wykonywanej czynności, lekceważenie zagrożenia, 
nieznajomość zagrożenia oraz brak doświadczenia – 43 do 
47% w grupie przyczyn ludzkich;

– niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, w tym: 
przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach 
niedozwolonych; wejście, wjechanie w obszar zagrożony bez 
upewnienia się, czy nie ma niebezpieczeństwa; wykonywanie 

czynności bez usunięcia zagrożenia (np. niewyłączenie 
maszyny, napięcia) – 16 do 18 %;

– brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym 
(np. niewłaściwe uchwycenie, trzymanie narzędzi, wykonywanie 
pracy niewłaściwymi narzędziami) – 6 do 9%;

– nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika, w tym: 
środków ochrony indywidualnej, środków ochrony zbiorowej 
– 2 do 4%.

Z przedstawionych danych można wywnioskować, że przy 
programowaniu działań prewencyjnych w dziedzinie wypadkowości 
niezbędne jest uwzględnienie ogólnej sytuacji społeczno-
gospodarczej kraju. Na stan wypadkowości wpływa bowiem wiele 
czynników, w tym: wskaźnik bezrobocia, struktura i kondycja 
finansowa podmiotów gospodarczych, a także ogólnie przyjęte 
wzorce zachowań.

2. Porównanie wyżej przedstawionych danych na tle   
                          Wypadków w Kopalni Węgla Kamiennego  ,,Brzeszcze”* 

Występujące zagrożenia

Wszystkie pokłady węgla udostępnione robotami górniczymi 
w obrębie całego obszaru górniczego, wraz z drogami 
wentylacyjnymi, należą do pokładów IV kategorii zagrożenia 
metanowego. Całkowita ilość wydzielającego się metanu wynosi 
205,0 m3CH4/min. Odmetanowanie ujmuje 63,0 m3 CH4/min. Jego 
efektywność wynosi ok. 30 %.

Badania predyspozycji do wyrzutów metanu i skał są wykonywane 
w tych pokładach, w których stwierdzono metanonośność powyżej 
8 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową. Na 
podstawie tych badań do skłonnych do wyrzutów metanu i skał 
zaliczono części pokładów 364 i 405/1. Wszystkie pokłady, 
w których są prowadzone roboty górnicze, zaliczone zostały do 
klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Do roku 2000, w wykonanych w kopalni robotach górniczych 
przygotowawczych i eksploatacyjnych, zagrożenie tąpaniami nie 
występowało, co wiązało się z budową geologiczną warstw orzeskich 
i rudzkich, w których prowadzono większość robót górniczych. 
Pokład 510 oddany do eksploatacji na początku 2001 roku został 
zaliczony do I stopnia zagrożenia tąpaniami.

Kopalnia należy do średnio zawodnionych zakładów górniczych 
o średnim dopływie wody:

– Ruch I /Brzeszcze/ – 9,5 m3/min,
– Ruch II /Silesia/ – 3,6 m3/min.
Wszystkie pokłady zaliczone zostały do I stopnia, a jedynie te 

położone w pobliżu dołowych zbiorników wodnych do II i III stopnia 
zagrożenia wodnego.

Wymienione zagrożenia mają wpływ na stan bezpieczeństwa 
zatrudnionych tam górników. Na tle ww. zagrożeń statystyka 
wypadków przedstawia się następująco:

* Z dniem 1 stycznia 2005 r. nastąpiło połączenie Kopalni ,,Brzeszcze” i Kopalni 
,,Silesia” – Ruch I Kopalnia ,,Brzeszcze”, Ruch II Kopalnia ,,Silesia”.
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Tabela 1. Wypadki przy pracy w KWK ,,Brzeszcze” w latach 1998–2006
Table 1. Accidents at work in ,,Brzeszcze” coal mine, 1998–2006

1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2005r. 2006 r.  2006r.

Razem 124 103 73 47 37 63 59 54 Ruch I 96
RI -54
RII -42

53
Ruch I

83
RI -53
RII -30

śmiertelne - - 1 1 - 1 - - - - -

ciężkie 1 - 1 - - - - - - - -

ilość wypadków 
na 1000 zatrudnionych 22,1 22,7 17,1  12,1 9,8 16,5 16,8 16,4 21,3  16,6  19,2

wskaźnik
ciężkości 49,5 50,8 52,1  73,9 73,2 93,7 77,2 69,1 73,2  60,8 64,5

RI – KWK ,,Brzeszcze”, RII – KWK ,,Silesia”

Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości wypadków na 1000 za-
trudnionych, można stwierdzić, że w kopalni ,,Brzeszcze” również 
występuje ogólna (niewielka) tendencja spadkowa, a wskaźniki 
są zbliżone do średnich w całym górnictwie węglowym. Nato-
miast wskaźnik ciężkości wypadków pokazuje nam, że mimo spadku 
liczby wypadków ich skutki dla zdrowia zmniejszają się wolniej,
a w latach 2001, 2002 i 2003 następował ich wzrost w porówna-
niu do 2000 roku. Oznacza to, że definicja zaliczenia wypadków 
do grupy ,,ciężkie” jest nieostra i daje duże możliwości interpreta-
cyjne dla zespołów powypadkowych. Te z kolei są zainteresowane 
uznawaniem zdarzeń jako powodujących czasową niezdolność do 
pracy, a nie jako wypadki ciężkie, gdyż (te pierwsze) nie wymagają 
zgłaszania do instytucji kontrolnych.

3. Zatrudnienie w warunkach zagrożenia zawodowego 
    – choroby zawodowe

Na środowisko pracy składają się czynniki fizyczne, chemiczne, 
biologiczne i psychofizyczne występujące w miejscu (na stano-
wisku) pracy. Część z nich wpływa szkodliwie na zdrowie, a ponieważ 
występują w środowisku pracy, powodują określone zagrożenie. 
Z zagrożeniem tym mamy do czynienia w przypadku, gdy zostają 

przekroczone obowiązujące normatywy higieniczne wynikające 
przede wszystkim z przekroczeń najwyższych dopusz-czalnych 
stężeń (NDS) i najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN). 

Pomimo dobrej znajomości przyczyn chorób zawodowych 
i pomimo systematycznej poprawy warunków pracy oraz stałych 
postępów wiedzy medycznej choroby zawodowe nadal stanowią 
w Polsce poważny problem społeczny. Przyczyny wynikają w dużej 
mierze ze specyfiki środowiska pracy.

Dane statystyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z osta-
tnich 15 lat pokazują, że podobnie jak przy wypadkach, ilość pra-
cowników zapadających na choroby zawodowe w Polsce maleje, 
a w ostatnich 9 latach tendencja ta jest bardzo wyraźna: z 12117 
chorób zawodowych w 1998 r. do 3129 w 2006 r. Ilość chorób 
zawodowych w latach 1992 – 2006 w przeliczeniu na 100 tys. za-
trudnionych przedstawiono na rys. 6.

Czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy górników 
mają charakter powszechny. W wielu przypadkach ich działanie 
jest bardziej szkodliwe niż w innych zawodach ze względu na 
równoczesne występowanie kilku czynników. To z kolei powoduje, 
że w górnictwie większość zatrudnionych pod ziemią osób pracuje 
w warunkach zagrożenia. Dane statystyczne pokazują, że górnicy to 
grupa zawodowa, która najczęściej zapada na choroby zawodowe.

Rys. 6. Choroby zawodowe w Polsce w latach 1992 – 2006
Fig. 6: Occupational diseases in Poland, 1992 – 2006

Wg danych statystycznych zebranych przez Wyższy Urząd Górni-
czy w Katowicach w 2006 roku stwierdzono 569 przypadków chorób 
zawodowych w górnictwie. Struktura zachorowalności na poszcze-
gólne jednostki chorobowe stwierdzone w 2006 roku jest następująca:

– pylice płuc (428 pracowników – 75%),
– trwały ubytek słuchu (77 pracowników – 14%),
– zespół wibracyjny (23 pracowników – 4%),
– inne choroby zawodowe (37 pracowników – 7%).
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Rys. 7. Choroby zawodowe w górnictwie w 2006 r.
Fig. 7.  Occupational diseases in mining, 2006

Pierwsze dwie jednostki chorobowe (pylice płuc oraz trwały 
ubytek słuchu) obejmują około 90% wszystkich chorób zawodowych 
stwierdzonych w górnictwie. Pylice płuc wciąż stanowią poważny 
problem medyczny i społeczny, a stwierdzanie corocznie ponad 
400 przypadków zachorowań jest zjawiskiem niepokojącym, mimo 
ciągłej tendencji spadkowej.

Specyfika górniczego środowiska pracy zawsze będzie mocno 
ograniczać uzyskanie całkowicie bezpiecznych warunków pracy, 
przy czym czynnikiem utrudniającym walkę z zachorowalnością 
zawodową jest ciągle jeszcze zbyt mała sprawność poszczególnych 
ogniw służb medycyny pracy, w szczególności w aspekcie 
wczesnego wykrywania początkowych stadiów choroby.

4. Choroby zawodowe w Kopalni Węgla Kamiennego 
    ,,Brzeszcze”

Statystyka chorób zawodowych w okresie 1990–2006 wykazuje 
tendencję spadkową. Jeśli rok 1990 przyjmiemy za 100%, to ilość 
chorób zawodowych w 2000 r. wyniosła 42% (ogółem 45 chorób 
zawodowych w 1990 r., a 19 – w 2000 r.). W okresie tym były 
również tendencje zwyżkowe w porównaniu do roku poprzedniego: 
1991 r. – 63 choroby zawodowe, 1994 r. – 56 chorób zawodowych, 
1997 r. – 50 chorób zawodowych, 1998 r. – 63 choroby zawodowe. 
Od 1998 r. do 2006 r. liczby chorób zawodowych przedstawiają się 
następująco:

Tabela 2. Choroby zawodowe w KWK ,,Brzeszcze” w latach 1998–2006
Table 2. Occupational diseases in ,,Brzeszcze”coal mine, 1998–2006

  1998 r. 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Razem 63 20 19 15 19 15 11 13 19

uszkodzenie słuchu 45 7 7 3 3 2 0 1
RI - 0

1
RI 0

pracujących w hałasie 2360 2069 1581 1468 1019 454 560 618 545

pylice 15 10 11 10 14 11 9 12
RI-10

16
RI-11

pracujących w zapy-
leniu 2361 1946 1593 1768 1730 906 1393 1913 1530

zespół 
wibracyjny 0 0 0 1 1 0 1 0 0

emeryci i renciści - - 12 13 18 15 10 9
RI–6

16
RI-9

średnie 
zatrudnienie 5616 4537 4151 3872 3775 3702 3512

4445
RI - 3300
RII - 1145

4316
RI - 3190
RII - 1126

Z powyższych danych wynika, że prowadzona w kopalni pro-
filaktyka daje w dłuższej perspektywie czasowej pozytywne rezul-
taty powodujące zmniejszenie ilości pracowników zatrudnionych 
w narażeniu, a w konsekwencji zmniejszanie się ilości osób 
zapadających na choroby zawodowe. Główne działania prowa-
dzone są w następujących kierunkach:
• zakup i instalowanie nowocześniejszych urządzeń – kombajnów 

ścianowych zmniejszających zapylenie poprzez zraszanie 
zanożowe,

– zakup i montaż środków ochrony zbiorowej,
– działania organizacyjne polegające na ograniczaniu czasu 

ekspozycji pracowników na czynniki szkodliwe dla zdrowia,
– zakup środków ochrony indywidualnej oraz przekonywanie 

załogi do ich stosowania.
Rezultaty pokazują dane zamieszczone w tabeli 3. obrazujące 

ilości najczęściej używanych środków ochrony indywidualnej 
w ostatnich 9 latach.
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Tabela 3. Wykorzystanie środków ochrony indywidualnej w KWK ,,Brzeszcze” w latach 1998–2006
Table 3. The usage of individual (personal) protection means in ,,Brzeszcze”, 1998–2006

 1998 r.  1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r.  2006 r.
okulary 690 1280 1420 1510 1260 2115 2495 1920 6370

półmaski 131480 153400 141000 141000 203500 213200 232600 184000 390500

ochronniki
słuchu

48600 85000 92.000 188000 188000 328000 38100 208000 477000

Do istotnych elementów poprawy – zmniejszenia liczby chorób 
zawodowych – można zaliczyć fakt, że w 2004 r. kopalnia wdrożyła 
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Należy 
również podkreślić, że po każdym zaistniałym wypadku dokonywa-
na jest weryfikacja oceny ryzyka dla stanowiska, na którym zaistniał 
wypadek. 

Nie bez znaczenia są również działania społecznej inspekcji pra-
cy – zakładowego oraz 34 oddziałowych społecznych inspektorów 
pracy. Dwa razy w roku prowadzone są przeglądy warunków pracy 
całego zakładu oraz raz w miesiącu dokonywane są przeglądy 
oddziałów prowadzone przez oddziałowych społecznych in-
spektorów pracy wspólnie z kierownikiem oddziału i związkami 
zawodowymi posiadającymi swoich członków na poszczególnych 
oddziałach. Comiesięczne przeglądy stanowisk kończą się pod-
sumowaniem w obecności organizacji związkowych działających 
w kopalni, pracowników Działu BHP i kierowników pozostałych 
działów. Efektem tych działań są wnioski i zalecenia do realizacji, 
a w konsekwencji do poprawy warunków pracy górników.

Nie mniej istotna jest współpraca z kierownictwem kopalni 
– zakładowy społeczny inspektor pracy uczestniczy w cotygodnio-
wych naradach dyrekcji ze związkami zawodowymi i w trakcie tych 
spotkań przekazuje swoje spostrzeżenia dotyczące spraw bhp.

Wnioski

Poprawa stanu ochrony życia i zdrowia pracowników winna 
nastąpić poprzez:
– koncentrację działań kontrolnych, połączonych z akcjami in-

formacyjno-prewencyjnymi, w tych sekcjach, w których utrzy-
muje się szczególnie wysoki odsetek wypadków śmiertelnych, 
ciężkich i zbiorowych,

– rygorystyczne egzekwowanie od pracodawców obowiązku 
dokonywania po każdym wypadku przy pracy oceny ryzyka zawo-
dowego i realizacji wynikających z niej działań zapobiegawczych,

– upowszechnianie w środkach masowego przekazu i poprzez 
bezpośrednie kontakty z przedstawicielami różnych środowisk 
(w tym partnerów społecznych) problematyki dotyczącej eko-
nomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem strat powodowanych przez wypadki przy pracy 
i katastrofy,

– organizowanie na szczeblu okręgowych inspektoratów pracy 
spotkań z pracodawcami reprezentującymi branże charak-
tery-zujące się najwyższym poziomem nasilenia zagrożeń wy-
padkowych,

– objęcie wzmożonym nadzorem większych przedsięwzięć in-
westycyjnych, realizowanych przy udziale wielu wykonawców, 
w tym firm, w których nie ma obowiązku tworzenia służb bhp,

– eksponowanie problematyki dotyczącej prewencji wy-
padkowej na konferencjach, naradach i w czasie innych kon-
taktów ze środowiskami naukowymi i placówkami szkolnymi 
przygotowującymi kadrę do pracy w sekcjach, w których od lat 
odnotowuje się najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy,

– upowszechnianie za pośrednictwem Internetu materiałów po-
mocniczych dotyczących problematyki zapobiegania wypadkom 
dla różnych odbiorców, a w szczególności pracodawców i pra-
cowników z małych i średnich zakładów.

Podsumowanie

Pozwala to mieć nadzieję, że tak w całej Polsce, jak i w gór-
nictwie, w pewnej perspektywie czasowej, działania te dadzą 
pożądane efekty w postaci zmniejszania się liczby wypadków przy 
pracy i zmniejszającej się liczby pracowników zapadających na 
choroby zawodowe. Znawcy problematyki podają, że nakłady po-
niesione na poprawę warunków środowiska pracy dają efekty po 
ok. 10 latach. Tak więc to co obserwujemy, miało miejsce w połowie 
lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Obecnie realizowane 
działania profilaktyczne winny dać pozytywne efekty dopiero około 
2015 roku.
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Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w Kopalni Węgla 
Kamiennego ,,Brzeszcze”

Safety at work in the mining industry in the light of inspections 
carried out by National Labor Inspectorate in ,,Brzeszcze – Silesia” coal mine

It allows to hope that both in mining and other industries in some timing perspective all the undertaken activities will bring desirable 
effects resulting in decreased number of accidents at work and workers affected by occupational diseases.

Professionals indicate that investments in the field of improving occupational environment will bring effects in 10 years perspective. 
Thus, what we can observe at present took place in the mid 90’s of the 20th century. Presently undertaken preventive activities should 
hopefully bring effects around the year 2015.
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Stan kadr specjalistycznych w górnictwie 
a bezpieczeństwo pracy w kopalniach

STRESZCZENIE

Na podstawie materiału źródłowego, w postaci zestawień 
tabelarycznych, sporządzonego przez przedsiębiorstwa 
górnicze (KHW S.A., JSW S.A., KW S.A., KWK Budryk 
S.A., KWK Bogdanka S.A., ZGE Sobieski Jaworzno III, 
firmy zewnętrzne) przeprowadzono analizę ukazującą 
aktualny stan zatrudnienia oraz przewidywane niedobory 
w odniesieniu do kadry inżynieryjno-technicznej oraz pra-
cowników wymagających szczególnych kwalifikacji. Anali-
za obejmuje strukturę demograficzną i wykształcenie.

1. Wstęp

Monitorowanie stanu ilościowego specjalistycznych kadr dla 
potrzeb polskiego górnictwa węgla kamiennego – w formie zwarte-
go opracowania analitycznego – rozpoczęto w 2002 roku. Od tego 
czasu mniej więcej w półtorarocznych cyklach w Zakładzie Badań 
Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa 
sporządzane były kolejne analizy tego stanu1. 

We wszystkich opracowaniach wskazywano na powiększającą 
się lukę pokoleniową w górnictwie i na wydłużający się dystans cza-
sowy potrzebny do zgromadzenia niezbędnej wiedzy praktycznej 
przekazywanej przez doświadczoną kadrę pracowników młodym 
adeptom górniczego rzemiosła. Ów dystans wydłuża się niebez-
piecznie, gdyż najbardziej doświadczeni pracownicy nabywają upra-
wnienia emerytalne, a liczba specjalistów, którzy powinni wdrożyć 

do pracy młodych pracowników relatywnie maleje. We wszystkich 
dotychczasowych opracowaniach zwracano uwagę, że najtrudniej-
szym rokiem w sferze zatrudnienia w górnictwie na przestrzeni całej 
dekady lat 2001–2010 będzie rok 2007. Wtedy wystąpią największe 
niedobory we wszystkich kategoriach zatrudnienia. 

W referacie przedstawiamy niektóre wyniki czwartego z kolei 
opracowania w oparciu o zgromadzone dane według stanu zatrudnie-
nia na dzień 31.07.2006. 

2. Kadra inżynieryjno-techniczna

Porównanie stanu kadry inżynieryjno-technicznej według 
wykształcenia i zawodu w kopalniach (tabela 1) – na przestrzeni 
5 lat – wykazuje systematyczny spadek liczby zatrudnionych 
w poszczególnych zawodach. Z porównania liczb bezwzględnych 
wynika, że największy spadek zatrudnienia w analizowanym 
okresie wystąpił wśród mierniczych, pracowników przeróbki, 
elektryków i mechaników. Wzrosła natomiast liczba zatrudnio-
nych w zawodach oznaczonych jako „inne” – szczególnie w osta
tnim analizowanym okresie. Jednocześnie w tym samym okresie 
nastąpił wzrost odsetka niektórych pracowników z wyższym 
wykształceniem, zwłaszcza wśród pracowników przeróbki mechani-
cznej, mierniczych i innych.

Analizy takiej nie można przeprowadzić w oparciu o tabelę 1a, gdzie
umieszczono dane odnoszące się do firm usługowych. Dane te były 
zbierane po raz pierwszy. Struktura kadry inżynieryjno-technicznej 
składa się z takich samych kategorii zawodowych jak w kopalni za 
wyjątkiem mierniczego. We wszystkich kategoriach z wyjątkiem 
kategorii „inni” dominują pracownicy z wykształceniem średnim.

1 Z inicjatywą wykonywania takich opracowań wystąpił w 2001 roku Wyższy Urząd Górniczy. Wszystkie opracowania konsultowane były przez zespół ekspertów składający się 
z przedstawicieli WUG, Spółek Węglowych, Związków Zawodowych, a ostatnio także z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Śląskiej.

Tabela 1. Stan kadry inżynieryjno-technicznej w kopalniach węgla kamiennego według wykształcenia
Table 1.  State of engineers and technical staffs in coal mines according to education

Zawód
Stan na dzień

31.12.2001 30.06.2003 31.12.2004 31.07.2006
razem wykształcenie, % razem wykształcenie, % razem wykształcenie, % razem wykształcenie, %

średnie wyższe średnie wyższe średnie wyższe średnie wyższe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Górnik
Mechanik
Elektryk

Pracownik
przeróbki 

mechanicznej
Mierniczy

Geolog
Inni

6649
3547
2437

1362
323
204
383

66,1
71,3
63,3

70,9
47,7
12,3
57,2

33,9
28,7
36,7

29,1
52,3
87,7
42,8

6402
3442
2326

1320
344
180
375

63,5
70,0
61,0

67,9
42,4
8,7
26,4

36,5
30,0
39,0

32,1
57,6
91,1
73,6

5760
2858
2125

1221
304
155
356

59,9
66,9
60,2

70,3
35,5
7,1
51,9

40,1
33,1
39,8

29,7
64,5
92,9
48,1

5461
2451
1842

794
180
178
727

61,5
65,9
58,2

62,8
30,0
4,5
33,6

38,5
34,1
41,8

37,2
70,0
95,5
66,4

Tabela 1a. Stan kadry inżynieryjno-technicznej w firmach usługowych według wykształcenia
Table 1a. State of engineers and technical staffs in service firms according to education

Zawód
Stan na dzień

31.07.2006
razem wykształcenie, %

średnie wyższe
1 2 3 4

Górnik
Mechanik
Elektryk

Pracownik przeróbki mechanicznej
Mierniczy

Geolog
Inni

1089
352
308
12
0
7

158

61,7
68,7
59,4
91,7

0
71,4
48,7

38,3
31,3
40,6
8,3
0

28,6
51,3
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Tabela 2.  Udział osób dozoru w wieku 40 lat i starszych w kopalniach węgla kamiennego 
według przedsiębiorstw i wykształcenia

Table 2.  Participation of supervision in the age 40  and older in coal mines according  to enterprises and education

Spółki węglowe i kopalnie
Udział osób w wieku 40 lat i starszych∗, %

wykształcenie średnie wykształcenie wyższe
2001 2003 2004 2006 2001 2003 2004 2006

Jastrzębska SW 56,2 61,3 63,4 63,2 57,6 56,1 51,4 49,8
Katowicki HW 62,8 65,6 66,6 67,7 61,7 61,4 57,5 56,8

Kompania Węglowa SA 54,8 62,7 65,6 67,6 54,1 56,4 54,9 55,2
KWK Bogdanka 72,2 79,4 85,1 93,1 79,4 72,9 67,1 71,3

KWK Budryk 59,9 51,2 64,3 63,8 48,8 45,2 55,5 46,3
PKW 49,1 47,0 62,4 71,7 55,6 53,5 61,4 58,2

Siltech – 87,0 100,0 100,0 – 92,0 77,8 100,0
Firmy usługowe – – – 83,6 – – – 72,1

Tabela 2a. Udział osób dozoru w wieku 40 lat i starszych w firmach usługowych według przedsiębiorstw i wykształcenia
Table 2a. Participation of supervision in the age 40  and older in service firms according  to enterprises and education

Firmy usługowe
Udział osób w wieku 40 lat i starszych*, %

wykształcenie średnie wykształcenie wyższe
Jastrzębska SW 80,0 63,6
Katowicki HW 93,6 87,1

Kompania Węglowa SA 81,9 71,5
Południowy Koncern Węglowy 61,8 68,0

Firmy usługowe 83,6 72,1

W tabeli 2 przedstawiono udział pracowników w wieku 40 lat 
i starszych według przedsiębiorstw i wykształcenia. We wszystkich 
przedsiębiorstwach, zwłaszcza w KWK „Bogdanka”, na przestrze-
ni analizowanego okresu wzrosły wskaźniki udziału pracowników 
z wykształceniem średnim w wieku 40 lat i starszych. 

Trochę inaczej kształtują się analizowane wskaźniki odnoszące 
się do pracowników z wyższym wykształceniem. Podkreślić trzeba 
obniżenie się tego wskaźnika w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
i Katowickim Holdingu Węglowym oraz spadek tego wskaźnika 

* W każdym tego typu zestawieniu udział obliczony jest w stosunku do liczby zatrudnionych w analizowanej 
kategorii (np. do całego dozoru z wykształceniem średnim w danym przedsiębiorstwie)

w 2006 roku w porównaniu do 2004 w KWK „Budryk”. W Kompa-
nii Węglowej omawiane wskaźniki utrzymują się, przy niewielkich 
wahaniach, na zbliżonym poziomie. Za wyjątkiem KWK „Budryk” 
i Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wskaźniki te mają niezmiennie 
wartość przewyższającą 50%. W firmach usługowych 83,6% do-
zoru ze średnim i 72,1% z wyższym wykształceniem mieści się
 w wieku 40 i więcej lat (tabela 2a).

W tabeli 3 przedstawiony jest udział pracowników dozoru 
w wieku 40 lat i starszych według zawodów i wykształcenia.

Tabela 3. Udział osób dozoru w wieku 40 lat i starszych w kopalniach węgla kamiennego  według zawodów
Table 3. Participation of supervision in the age 40 and older in coal mines according  to professions

Zawody
Wiek 40 lat i starsi, %

wykształcenie średnie wykształcenie wyższe
2001 2003 2004 2006 2001 2003 2004 2006

Górnik 48,9 55,7 60,6 65,1 48,3 49,9 50,0 49,5
Mechanik 69,5 68,3 67,4 67,0 69,5 65,7 60,3 59,3
Elektryk 57,3 59,4 61,1 62,7 62,3 63,3 59,3 57,9

Pracownik przeróbki mecha-
nicznej 70,8 79,8 84,4 85,8 70,8 74,1 75,5 67,5

Mierniczy 65,5 75,3 76,8 81,5 37,3 42,5 40,4 43,7
Inni specjaliści 67,0 78,4 80,2 78,3 64,2 62,1 57,7 65,8

Geolog 72,0 87,6 81,9 87,5 48,0 56,1 54,2 50,6

Zawody
                                 Wiek 40 lat i starsi, %

wykształcenie średnie wykształcenie wyższe

Górnik 83,9 77,7
Mechanik 86,4 58,2
Elektryk 74,9 65,9

Pracownik przeróbki 
mechanicznej 100,0 100,0

Mierniczy 0 0
Inni specjaliści 83,1 72,3

Geolog 100,0 0

Tabela 3a.  Udział osób dozoru w wieku 40 lat i starszych w firmach usługowych według zawodów
Table 3a.  Participation of supervision in the age 40  and older in service firms according  to professions
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Tabela 4.  Górnicy i pracownicy o szczególnych 
kwalifikacjach w kopalniach węgla kamiennego  i  firmach 

usługowych według przedsiębiorstw i wieku
Table 4. Miners and workers with special qualifications in 

coal mines and service firms according 
to enterprises and age

Spółki 
węglowe

 i kopalnie

Udział osób w wieku 40 lat 
i starszych, %

Firmy 
usługowe
pracujące 

dla

Udział osób 
w wieku 40 
lat i star-
szych, %

2001 2003 2004 2006 2006

Jastrzębska 
SW 35,1 42,7 45,7 52,6 Jastrzębska 

SW 51,5

Katowicki 
HW 41,5 49,1 53,8 55,7 Katowicki 

HW 60,0

Kompania 
Węglowa 

SA
32,6 41,9 49,2 53,4

Kompania 
Węglowa 

SA
53,7

KWK 
Bogdanka 46,3 49,7 59,3 65,3

PKW 48,1

KWK 
Budryk 43,7 36,2 51,2 54,3

PKW 30,2 29,9 48,4 54,9

Siltech - 52,3 60,0 81,5

Tabela 5.  Górnicy i pracownicy o szczególnych 
kwalifikacjach w kopalniach węgla kamiennego według 

zawodów i wieku
Table 5. Miners and workers with special qualifications in 

coal mines according to professions and age

Zawody
Udział osób w wieku 
40 lat i starszych, %

2001 2003 2004 2006
Górnik 33,1 42,1 49,9 55,5

Górnik strzałowy 36,7 45,3 51,8 54,4
Wydawca MW 50,8 60,5 64,9 68,0

Instruktor strzałowy 56,1 63,7 74,3 76,6
Maszynista maszyn wyciągowych 73,1 75,6 79,2 81,7

Sygnalista szybowy 36,3 45,8 53,4 56,4
Operator samojezdnych maszyn 

przodkowych 36,2 44,8 50,5 55,9

Operator pojazdów pozaprzodko-
wych 33,3 39,1 42,8 44,9

Maszynista lokomotyw pod ziemią 36,2 44,3 53,5 57,0
Rewident urządzeń wyciągowych 46,0 48,5 55,8 62,3
Rewident urządzeń elektrycznych 
maszyn wyciągowych i sygnaliza-

cji szybowej
39,8 37,6 44,9 49,7

Spawacz - 62,0 63,9 65,1
Elektromonter - 39,3 41,9 43,6

Rewident urządzeń systemów 
łączności, bezpieczeństwa i alar-

mowania
31,9 31,9 36,4 43,4

Tabela 6.  Górnicy i pracownicy o szczególnych 
kwalifikacjach w firmach usługowych 

według zawodów i wieku
Table 6. Miners and workers with special qualifications in 

service firms according to professions and age

Zawody
Udział osób w wieku 40 

lat i starszych, %
2006

Górnik 52,1
Górnik strzałowy 74,1
Wydawca MW 33,4

Instruktor strzałowy 100,0
Maszynista maszyn wyciągowych 62,5

Sygnalista szybowy 73,7
Operator samojezdnych maszyn przodkowych 53,5

Operator pojazdów pozaprzodkowych 55,4
Maszynista lokomotyw pod ziemią 36,4
Rewident urządzeń wyciągowych 81,2

Rewident urządzeń elektrycznych maszyn 
wyciągowych i sygnalizacji szybowej 0,0

Spawacz 69,6
Elektromonter 39,7

Rewident urządzeń systemów łączności, 
bezpieczeństwa i alarmowania 0,0

4. Bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego. Działania    
    na rzecz uzupełnienia braków kadrowych

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia 
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych, zawarte są regulacje m.in. 
w sprawie zapewnienia udziału osób do prawidłowego prowadzenia 
ruchu zakładu górniczego. Zagadnienia te zawarte są w kilku 
paragrafach rozporządzenia, i tak: §7.1. Kierownik ruchu zakładu 
górniczego jest odpowiedzialny za:
1) prawidłową organizację i prowadzenie ruchu zakładu 

górniczego,

W większości przedsiębiorstw wzrosły odsetki dozoru ze 
średnim wykształceniem. Z odwrotnością tego stanu rzeczy 
mamy do czynienia w przypadku pracowników dozoru z wyższym 
wykształceniem. Natomiast w firmach usługowych 3/4 dozoru 
wszystkich specjalności z wykształceniem średnim mieści się 
w przedziale wieku 40 i więcej lat, a w przypadku geologów i pra-
cowników przeróbki stanowi to 100% zatrudnionych (tabela 3a).

W przypadku dozoru z wyższym wykształceniem analogiczne 
wskaźniki są niższe ale w każdej specjalności przekraczają 50% 
(najniższy odnosi się do dozoru o specjalności mechanicznej i wy-
nosi 58,2%).

3. Kadra górników oraz pracowników o szczególnych  
    kwalifikacjach

W tabeli 4 przedstawiony jest udział górników i pracowników 
o szczególnych kwalifikacjach w wieku 40 i więcej lat. W odniesieniu 
do tej grupy charakterystyczny jest systematyczny wzrost odsetka 
pracowników we wszystkich przedsiębiorstwach górniczych. Na 
podstawie tego zestawienia można mówić o trwałej tendencji 
wzrostu odsetka całej kategorii pracowników o najwyższych kwali-
fikacjach w całej branży. 

W przypadku firm usługowych udział osób w wieku 40 lat i star-
szych jest podobny do analogicznego udziału w przedsiębiorstwach 
górniczych.

W przypadku pracowników w wieku 40 lat i starszych we wszy-
stkich zawodach (poza spadkiem w 2003 roku odsetka rewidenta 
urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szy-
bowej) odsetki zatrudnionych systematycznie rosły. Na uwagę 
zasługują dwa najwyższe: maszyniści maszyn wyciągowych – 
82,3% i instruktorzy strzałowi – 76,6%. (tabela 5)

Tabela 6 przedstawiająca odsetki górników i pracowników 
o szczególnych kwalifikacjach według zawodów i wieku w firmach 
usługowych została sporządzona na podstawie danych o zawodzie 
wyuczonym. Nie pokrywa się on z rzeczywiście wykonywanym za-
kresem pracy (np. wydawca MW, maszynista maszyn wyciągowych 
i inne realizowane wyłącznie przez pracowników kopalń). Na uwagę 
zasługuje fakt, że w tych firmach pracują osoby  posiadające takie 
same zawody jak pracownicy kopalń za wyjątkiem dwóch: re-
widenta urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnali-
zacji szybowej oraz rewidenta urządzeń systemów łączności, 
bezpieczeństwa i alarmowania.
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Tabela 7.  Kierunki kształcenia i prognoza kształcenia 
w klasach o profilu górniczym

Table 7. Education directions and education prognosis 
in classes with the mining profile

Spółka

Kierunek kształcenia

Technik 
górnik

Tech-
nik 

elek-
tryk

Tech-
nik 
me-

chanik

Górnik 
ekspl. 
złóż

Gór-
nik 

elek-
tryk

Gór-
nik 
me-

chanik

KW S.A. 785 255 179

JSW S.A. 55 85 60 35 35 35

KHW S.A. 371 441 92

Razem 1211 781 239 127 35 35

Tabela 8. Kompania Węglowa S.A. – liczba uczniów 
(absolwentów) kształconych dla górnictwa

Table 8. Kompania Węglowa S.A. – number of pupils 
(absolvents) educated for mining industry

Zawody
Lata ukończenia nauki

2007 2008 2009

Technik górnik 160 240

Technik elektryk 197

Technik mechanik 27 152

Tabela 8a. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – liczba 
uczniów (absolwentów) kształconych dla górnictwa
Table 8a. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - number 

of pupils (absolvents) educated for mining industry

Zawody
Lata ukończenia nauki

2007 2008 2009

Technik górnik 25 30

Technik elektryk 25 30 30

Technik mechanik 30 30

Górnik ekspl. złóż 35

Górnik elektryk 35

Górnik mechanik 35

Tabela 8b. Katowicki Holding Węglowy S.A. – liczba 
uczniów (absolwentów) kształconych dla górnictwa
Table 8b. Katowicki Holding Węglowy S.A. – number of 

pupils (absolvents) educated for mining industry

Zawody
Lata ukończenia nauki

2007 2008 2009

Technik górnik 48 185

Technik elektryk 30 28 98

Technik elektronik 32 53 72

Górnik (ZSZ) 18 34 40

Nauka w klasach o profilu górniczym odbywa się w trybie dzien-
nym i wieczorowym. Z danych zawartych w powyższych tabelach 
wynika jednak, że przewidywana liczba absolwentów specjalności 
górniczych nie wypełni przewidywanych braków w zatrudnieniu. 
W związku z powyższym zasadniczym źródłem kadr będzie nadal 
tzw. zewnętrzny rynek pracy, co wobec braku na nim specjalistów 
górniczych spowoduje konieczność zatrudniania ludzi bez takich 
kwalifikacji i ponoszenia dalszych kosztów na ich dokształcenie.

Przedstawiony problem kadrowy jest  do pewnego stopnia ubo-
cznym i nieprzewidywalnym skutkiem realizowanej przez kilkanaście 
lat restrukturyzacji polskiego górnictwa. W rezultacie powstała luka 
pokoleniowa na którą składają się braki kadrowe występujące 
przede wszystkim wśród pracowników zatrudnionych pod ziemią na 
stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji (robotnicy 
i dozór). Zestawienie prognozowanych danych dotyczących przewi-
dywanego niedoboru i możliwości jego uzupełniania wynikające z licz-
by absolwentów kończących naukę przedstawione są  (w liczbach
 zagregowanych) w poniższym zestawieniu.

2) ustalenie zakresów działania poszczególnych działów ruchu 
oraz służb specjalistycznych zakładu górniczego (…)

2.  W zakresach działania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa 
się w szczególności sposób:

1) koordynacji prac wykonywanych przez poszczególne działy 
ruchu i służby specjalistyczne oraz prac wykonywanych przez 
pracowników podmiotów,

2) wykonywania nadzoru mad pracami, o których mowa w pkt 
1.(…)

2. Kierownik ruchu zakładu górniczego wykonuje swoje obowiązki 
przy pomocy podległych mu osób kierownictwa i dozoru ruchu 
zakładu górniczego, zwanych dalej „osobami kierownictwa 
i dozoru ruchu”.

§ 11. 1. Kierownik ruchu zakładu górniczego wyznacza osoby 
kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne za:

1) ustalenie składów zespołów pracowniczych pod względem ich 
liczebności i kwalifikacji pracowników,

2) wyznaczanie przodowych zespołów, o których mowa w pkt 1.
2. Przodowym zespołu pracowniczego, zatrudnionego w wyro-

biskach lub miejscach  znacznie oddalonych od innych miejsc 
pracy, może być wyłącznie wyspecjalizowany pracownik.

3.   Do wykonywania pracy w wyrobiskach lub miejscach, o których 
mowa w ust. 2, może być wyznaczona osoba, która posiada 
doświadczenie w wykonywaniu powierzonych czynności. 
Wyznaczona osoba powinna utrzymywać łączność ze służbą 
dyspozytorską ruchu, zgodnie z ustaleniami kierownika ruchu 
zakładu górniczego.
Z przepisów tych wynika jednoznacznie, iż braki kadrowe mogą 

zagrozić bezpieczeństwu ruchu zakładu górniczego, co może 
skutkować ewentualnym zatrzymaniem tego ruchu.

Zarządy przedsiębiorstw górniczych kontynuują rozpoczęte 
w 2002 roku działania mające na celu reaktywację specjalistycznego 
szkolnictwa na poziomie szkoły średniej kształcącego w zawodach 
przydatnych w górnictwie. W tabelach 7. i 8. przedstawione są dane 
liczbowe dotyczące liczby uczniów na poszczególnych kierunkach 
oraz prognozowanej liczby absolwentów do 2009 roku.

Prognoza kończenia nauki do 2009 roku przedstawia 
się następująco:

Tabela 9. Niedobory i przewidywana maksymalna liczba 
absolwentów dla potrzeb górnictwa węgla kamiennego

Table 9.  Deficiency and foreseen maximum number 
of graduates for coal mining needs

Lata

Niedobory Absolwenci

robotnicy Szkoły zawodowe i technika

dozór AGH + Politechnika Śl.

2007
5075 292

1234 107+183

2008
4512 732

797 93+132

2009
5238 525

821 109+130

2010
5583 -

777 105+199
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W prezentowanym zestawieniu posłużono się pewnym upro-
szczeniem polegającym na niewyodrębnieniu w grupie dozoru 
(w kolumnie „niedobory”) dozoru z wykształceniem średnim. Zaga-
dnienie to jest uwzględnione w materiałach źródłowych. Z danych 
szczegółowych zawartych w opracowaniach Politechniki Śląskiej 
i AGH oraz z prezentowanego zestawienia niedoborów z liczbą 
absolwentów wynika, że braki w zatrudnieniu ze względu na cykl 
procesu dydaktycznego nie będą uzupełnione w ciągu najbliższych 
czterech lat. Jeśli dodać do tego kilkuletni okres niezbędnych szkoleń 
i nabywanie uprawnień, zgodnie z procedurami poprzedzającymi 
nadawanie wymaganych uprawnień specjalistycznych, to pro-
blem zatrudnienia w tym aspekcie staje się bardzo skomplikowa-
ny. Należałoby zastanowić się nad sposobami jego rozwiązania. 
Nasuwają się tutaj następujące propozycje:
1. Aktualna liczba studentów i absolwentów wydziałów górniczych 

obu wyższych uczelni nie zaspokoi potrzeb kadrowych górni-
ctwa w ciągu najbliższych czterech lat. Ten okres proponujemy 
potraktować jako przejściowy. W związku z tym w tym okresie 
powinno się zastosować elastyczną formułę wydłużenia zatru-
dnienia dozoru umożliwiającą jego kontynuowanie po upływie 
okresu 25 lat pracy pod ziemią i ukończeniu 50 roku życia.

2. Podobne rozwiązanie mogłoby mieć zastosowanie również 
w stosunku do specjalistów zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych pod ziemią.

3. Jednocześnie należałoby podjąć, pod egidą Ministerstwa Gos-
podarki działania promujące górnictwo, jako gałąź gospodarki 
zapewniającą bezpieczeństwo energetyczne. Niekorzystna 
atmosfera wokół górnictwa w ostatnich latach skutkowała bowiem
brakiem zaufania do tej branży w społeczeństwie.
Reaktywowany z inicjatywy przedsiębiorstw górniczych proces 

kształcenia w zawodach górniczych daje gwarancje pozyskania 
młodych, wykwalifikowanych pracowników. Aktualnie w szkołach 
tych kształci się ok. 3000 osób, co w porównaniu z rokiem wcze-
śniejszym (1823 osoby) stanowi prawie dwukrotne zwiększenie 
liczby zainteresowanych słuchaczy. Przewiduje się, że do 2009 
naukę ukończy ok. 1600 uczniów. Jednak obserwacja procesów 
zachodzących na globalnym rynku pracy (łącznie z zagranicznym) 
każe ostrożnie odnosić się do perspektyw stuprocentowego za-
trudnienia  absolwentów w kopalniach. Ten fakt powinien stać się 
przedmiotem wcześniejszych działań informacyjno-promocyjnych 
na rzecz jak najliczniejszego zatrudnienia absolwentów.

State of specialist personnel in the mining industry and work safety in mines
On the basis of the source material, as tabular compositions, prepared by mining enterprises (KHW S.A., JSW S.A., KW S.A., KWK 

Budryk S.A., KWK Bogdanka S.A., ZGE Sobieski Jaworzno III, service firms) was made analysis portraying the current condition of the 
employment and foreseen lack in the reference to engineers, technical personnel and workers with special qualifications. The analysis 
shows demographic structure and education.

Joanna MARTYKA
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Wykorzystanie koncepcji kultury 
bezpieczeństwa w procesie doskonalenia 
systemów zarządzania bezpieczeństwem 

STRESZCZENIE

W artykule  przedstawiono koncepcję kultury bezpie-
czeństwa, w tym jej genezę, pojęcie, wskaźniki i sposób 
oddziaływania, jak również praktyczne wykorzystanie 
koncepcji w formie diagnozy stanu podstawowych jej ele-
mentów wśród pracowników górnictwa oraz programu  mo-
dyfikacji ryzykownych zachowań ( na przykładzie jednej 
z kopalń węgla kamiennego).

1. Koncepcja kultury bezpieczeństwa – geneza,  
      pojęcie, wskaźniki

1.1. Tło powstania i sposób definiowania pojęcia „kultura  
       bezpieczeństwa”

„Kultura bezpieczeństwa” jest pojęciem stosunkowo nowym, 
bowiem problematyka ta  stała się przedmiotem zainteresowań, 
tak akademickich, jak i praktyki zarządzania dopiero w końcu 
lat osiemdziesiątych XX w. Termin ten stał się popularny w re-
zultacie ogłoszenia wstępnego raportu, dotyczącego przyczyn 
i okoliczności katastrofy nuklearnej  w Czarnobylu, sporządzonego 
przez Atomic Energy Agency w 1986 roku. Autorzy nowej kon-
cepcji przyjęli definicję odnoszącą pojęcie „kultura” do systemu 
znaczeń, idei i symboli, jednakże z możliwymi do zaobserwowa-
nia konsekwencjami behawioralnymi. Zgodnie z powyższym 
termin „kultura bezpieczeństwa” został użyty na oznaczenie sys-
temu wartości, przekonań, norm, postaw i społecznych reguł za-
chowania odnoszących się do percepcji niebezpieczeństwa [1]. 
Health and Safety Commission [2] kulturę bezpieczeństwa uznało 
za „zbiór indywidualnych i grupowych wartości, postaw, kompe-
tencji i wzorów zachowań determinujących politykę oraz programy 

BHP organizacji”. Ujęte w definicji wskaźniki decydują o uznaniu, 
iż kultura bezpieczeństwa cechuje się względną stałością [3]. 
Sformułowano wiele definicji kultury bezpieczeństwa [4], [5], [6], 
[7]. Definicje te różnią się stopniem szczegółowości, jednak ich za-
sadnicza treść jest bardzo zbliżona. Każda z nich jest akceptowa-
na w środowisku naukowym – chociaż np. w Wielkiej Brytanii za 
standard uznano definicję zaproponowaną przez Health and Safety 
Commission. Aktualnie rysują się dwa główne podejścia do proble-
matyki kultury bezpieczeństwa. Pierwsze traktuje zagadnienia 
kultury bezpieczeństwa w ujęciu zbliżonym do prezentowanych 
w teoriach kultury organizacyjnej – przykład stanowi koncepcja 
T. Krausego, który własny model kultury bezpieczeństwa zbudował, 
wykorzystując teorię kultury organizacyjnej E. Scheina [8]. Podejście 
drugie skłania się w większym stopniu do wykorzystania dorobku te-
oretycznego z zakresu klimatu bezpieczeństwa oraz teorii psycho-
logicznych. Do takich zaliczyć można koncepcję S. Gellera, w której 
określono takie wymiary kultury bezpieczeństwa, jak: środowisko 
fizyczne (wyposażenie, narzędzia, temperatura itd.), zachowania 
pracowników (postawy wobec formalnych norm, wzorce zachowań, 
demonstrowanie troski o bezpieczeństwo), cechy pracowników 
(kompetencje, motywacja). S. Geller uważa, iż najistotniejszym za-
gadnieniem podczas tworzenia kultury bezpieczeństwa jest kreowa-
nie bezpiecznych zachowań. 

1.2. Elementy i wskaźniki  kultury bezpieczeństwa

Przyjmuje się, iż przedsiębiorstwa są zróżnicowane pod 
względem kultury bezpieczeństwa – każde posiada „własną” [9].  
W tym znaczeniu kultura bezpieczeństwa może być „pożądana” 
lub „niepożądana” bądź też „dobra” lub „zła”. Takie rozróżnienie  
dokonane przez  N. Pidgeona [1] sugeruje, że istnieją określone 
właściwości kultury bezpieczeństwa skorelowane z wysokim 
poziomem bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz 
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takie jej cechy, które zwiększają prawdopodobieństwo katastrof, 
wypadków, chorób zawodowych, awarii i strat materialnych. 
N. Pidgeon, definiując pojęcie kultury bezpieczeństwa, przyjął, 
iż tworzą ją następujące elementy:
– system wartości, 
– postawy wobec problemów bezpieczeństwa, zagrożeń, ryzyka,
– normy społeczne,
– reguły zachowania,
– refleksyjność w znaczeniu zdolności przedsiębiorstwa do 

uczenia się na własnych błędach.
Opracowane zestawy właściwości kultury bezpieczeństwa, 

nazywane często jej wskaźnikami posiadają, tak jak i definicje 
tego pojęcia,  różny zakres oraz stopień szczegółowości. Dwie 
najczęściej przytaczane „listy pożądanych własności” kultury 
bezpieczeństwa zostały opracowane na użytek przemysłu 
atomowego. Pierwsza sporządzona w 1991 roku – zawarta 
w raporcie  International Nuclear Safety Advisory Group‘s (IAEA) – 
zawiera 143 pozycje w formie pytań uszeregowanych tematycznie 
od poziomu polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa aż do obszaru 
nadzoru.  Druga z list obejmuje 91 pozycji, a  przedstawiona została 
w 1993 roku w raporcie Human Factors Study Group (HSC). Jej 
autorzy wyszli z założenia, że postawy i przekonania odnoszące 
się do bezpieczeństwa są bardziej istotnymi wskaźnikami kultury 
aniżeli samo posiadanie przez organizacje polityki bezpieczeństwa 
i odpowiednich procedur oraz instrukcji, które ich zadaniem stanowią 
raczej przedmiot auditu. W latach późniejszych powstało szereg 
innych list wskaźników kultury bezpieczeństwa sporządzonych na 
użytek konkretnych badań bądź też  stanowiących ich wynik [7], [9].

Kultura bezpieczeństwa – jak na to wskazują definicje, sposoby 
rozumienia oraz wyróżnione elementy i wskaźniki –  jest pojęciem 
o szerokim zakresie, bowiem odnosi się zarówno do całych 
społeczeństw, grup ludzi oraz organizacji, jak i pojedynczych osób. 
W przedsiębiorstwie uznaje się ją za zmienną zależną, która może 
być kreowana i modyfikowana przez organizację.

Analiza wyróżnionych wskaźników kultury bezpieczeństwa 
organizacji umożliwia wyodrębnienie dwóch ich specyficznych grup. 
Pierwsza obejmuje organizacyjne implikacje kultury bezpieczeń-
stwa – dotyczy poszczególnych aspektów systemu zarządzania 
bezpieczeństwem – a wyznaczone w tym obszarze wskaźniki 
charakteryzują głównie kulturę bezpieczeństwa kierownictwa. Druga 
natomiast odnosi się do cech jednostek (pracowników wszystkich 
szczebli przedsiębiorstwa) ujawniających się w: systemie wartości, 
postawach, społecznych normach postępowania, akceptowanych 
wzorach zachowań – te wskaźniki charakteryzują kulturę 
bezpieczeństwa zarówno osób kierownictwa, jak i członków załogi.  

1.3. Sposób oddziaływania „kultury bezpieczeństwa’’

Na podstawie teoretycznych założeń, wynikających ze 
sformułowanej koncepcji kultury bezpieczeństwa, można 
wysnuć wniosek o dwupoziomowym jej oddziaływaniu na stan 
bezpieczeństwa w organizacji, z jednej strony bowiem poprzez 
uregulowania prawne, normalizacyjne i proceduralne wpływa na 
organizację systemów bezpieczeństwa, z drugiej zaś warunkuje 
stan świadomości zagrożeń i ryzyka członków załogi, a tym samym 
decyduje o poziomie bezpieczeństwa zachowań pracowników [10]. 

Uznaje się, że pozytywna kultura bezpieczeństwa sprawia, 
iż w organizacji całość jest czymś więcej niż tylko sumą części. 
Interakcja wielu pojedynczych działań daje dodatkowy efekt – 
wszyscy zainteresowani postrzegają problemy i reagują w podobny 
sposób, ponadto charakteryzują się takimi samymi postawami 
wobec bezpieczeństwa oraz kolektywnym zaangażowaniem [11]. 

Propagowanie i kształtowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa 
uważa się za jeden z głównych celów zarządzania, zaś jej stan za 
wskaźnik efektywności systemu, przejawiający się między innymi 
w obserwowanej wypadkowości i zachorowalności zawodowej. 

2. Praktyczne wykorzystanie koncepcji kultury 
    bezpieczeństwa – studium przypadku

Udokumentowany system zarządzania bezpieczeństwem – 
oparty na sformułowanej polityce kierownictwa, optymalnym 
planie strategicznym, poprawnych i kompletnych procedurach 
uwzględniających analizę i ocenę ryzyka, rzetelnym planie 
monitorowania warunków pracy oraz kontroli realizacji planów 
i osiągnięć, jak również skrupulatnym audicie – stanowi warunek 
konieczny osiągnięcia stanu bezpieczeństwa w zakładzie, ale nie 

zawsze wystarczający. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że 
elementy systemu zarządzania, które w dokumentach wydają się 
właściwie opracowane i wyczerpujące oraz zdolne do wytworzenia 
powszechnej aprobaty, w praktyce nie są akceptowane przez 
pracowników i w takim przypadku przedsiębiorstwo posiada system 
zarządzania bezpieczeństwem „jedynie na papierze” [11].  

Przeprowadzany audit systemu zarządzania informuje głównie 
o stanie kultury bezpieczeństwa kierownictwa, koncentruje się 
bowiem na kontroli elementów  normatywnych, nie mówiąc wiele 
o poziomie dostosowania się pracowników do sformułowanych 
zasad, procedur i instrukcji. Stąd też, konieczne staje się:
a) przeprowadzenie diagnozy stanu kultury bezpieczeństwa 

pracowników – jej wyniki informują o rzeczywistym 
funkcjonowaniu systemu,

b) opracowanie programu naprawczego – do wykorzystania 
w sytuacji  stwierdzenia niezadawalającego stanu kultury 
bezpieczeństwa załogi. 

2.1. Diagnoza stanu podstawowych elementów kultury 
       bezpieczeństwa załogi

 
Diagnozę stanu kultury bezpieczeństwa załogi przeprowadzono 

w kilkunastu kopalniach węgla kamiennego. W żadnej z nich nie 
stwierdzono stanu zadawalającego, co stanowiło uzasadnienie dla 
konstrukcji programu naprawczego – został on, w różnym zakresie, 
wdrożony w kilku zakładach górniczych. Niżej przedstawiono 
informacje o jednej z takich kopalń.

2.1.1. Metodologia badań kultury bezpieczeństwa załogi

Założenia
Podczas opracowywania koncepcji badań przyjęto, że kultura 

bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie to zbiór indywidualnych 
i grupowych wartości, postaw, kompetencji i wzorów zachowań, 
które determinują poziom bezpieczeństwa zachowań pracowników. 
Uznano, że na poziomie kolektywnym kultura bezpieczeństwa jest 
całkowicie wyuczalna, w związku z czym stanowi zmienną zależną 
kreowaną i modyfikowaną przez organizację, a ponadto wyróżniono 
kulturę bezpieczeństwa kierownictwa, dozoru oraz robotników.

Wyznaczono także wskaźniki kultury bezpieczeństwa, do których 
należą:
– pozycja zdrowia w hierarchii wartości autotelicznych,
– pozycja bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy,
– postawa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa,
– poziom ryzyka akceptowanych wzorów zachowań,
– przekonania i opinie na temat stosowania norm formalnych.
Narzędzia badawcze
1) Skala wartości autotelicznych – stanowi modyfikację 

amerykańskiego testu o nazwie Value Survey, opracowanego 
przez Miltona Rokeacha [12]. Umożliwia określenie pozycji 
zdrowia w hierarchii wartości autotelicznych.

2) Skala wartości pracy – zawiera 10 pozycji wybranych – po 
weryfikacji w badaniach pilotażowych – z kilkudziesięciu 
proponowanych w literaturze przedmiotu [13]. Pozwala na 
określenie pozycji bezpieczeństwa w hierarchii wartości pracy 
oraz stwierdzenie, które z wartości są od bezpieczeństwa 
ważniejsze.

3) Skala postaw wobec stosowania formalnych norm 
bezpieczeństwa – typ Likerta [14].  Umożliwia określenie znaku 
i siły postawy wobec stosowania przepisów, procedur i instrukcji 
bezpieczeństwa oraz poznanie przekonań i opinii na ten temat.

4) Skala – „Wzory zachowań” – jest narzędziem umożliwiającym 
ocenę stopnia rozbieżności między preferowanymi przez 
pracowników wzorami zachowań a modelem zachowań 
bezpiecznych [15]. 

Dobór próby badawczej
W badaniach uwzględniono pracowników dołowych – dozór 

i robotników. W obliczaniu liczby osób do badań posłużono się 
wzorem na niezbędną wielkość próby (nb) J. Grenia (1975) –  dozór   
N= 413, nb= 197, robotnicy  N= 3300, nb= 344. Badani zostali dobrani 
w sposób losowy.

2.1.2. Wyniki badań 

Hierarchia wartości pracowników 
Wartości to ważne regulatory ludzkich dążeń, wyznaczają 

bowiem główne cele do realizacji. Każda grupa, zbiorowość 
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Rys. 1.  Postawa górników wobec stosowania formalnych norm 
bezpieczeństwa

Fig. 1. Attitude of miners towards the use of formal safety standards

Tabela 1. Ocena regulacyjnych funkcji formalnych norm bezpieczeństwa (przepisy, procedury, instrukcje)
Table 1. Assessment of regulating functions of formal safety standards (regulations, procedures, instructions)

Załoga
Procent  negatywnie oceniających regulacyjną rolę norm formalnych w aspekcie:

efektywności pracy treści pracy bezpieczeństwa pracy zasadności przeszkód

Dozór 41,0 26,4 30,1 53,6

Robotnicy 37,8 43,1 35,3 62,3

przyjmuje pewne systemy wartości, w tym określoną ich hierarchię – 
im wyższą pozycję w takiej hierarchii osiąga dana wartość, tym 
silniej wpływa na myślenie, postrzeganie i zachowanie człowieka. 
Na systemy wartości składają się zarówno wartości autoteliczne 
(ponadsytuacyjne), jak i instrumentalne, np. związane z pracą 
zawodową. 

Ustalona, zagregowana hierarchia wartości autotelicznych 
pracowników omawianej kopalni wskazuje, iż do wartości 
wpływających na działania respondentów w sposób zasadniczy – 
wysoki odsetek respondentów przypisał im pozycje wysokie (1–3) – 
należą w kolejności: rodzina (81% dozoru i 82% robotników), 
zdrowie (58% dozoru, 62% robotników), praca zawodowa (39% 
dozoru, 44% robotników).   

Z kolei, analiza danych zagregowanej hierarchii wartości pracy 
wykazała, że  wartościami cenionymi (osiągnęły pozycje od 1 do 
3) przez najwyższy odsetek górników są: wysokie zarobki (52% 
dozoru, 65% robotników), dobra organizacja pracy (58% dozoru, 
64% robotników), pewność pracy (50% dozoru, 62% robotników), 
dobre stosunki międzyludzkie (45% dozoru, 43% robotników).

Bezpieczeństwo zajęło – w sporządzonej hierarchii wartości 
pracy – miejsce piąte. Wysoko ceni tę wartość (osiągnęła pozycje 

od 1 do 3) 44% dozoru i 40% robotników, jednakże miejsce pierwsze 
przyporządkowało jej zaledwie 15% dozoru i 11% robotników. Fakt 
ten oznacza, że w sytuacji konfliktu, odnoszącego się do realizacji 
poszczególnych wartości, bezpieczeństwo może być poświęcone 
osiągnięciu innych, wyżej cenionych. Założenie to znajduje 
potwierdzenie w praktyce górniczej – często wybór sposobu 
realizacji zadań roboczych podyktowany jest nie względami 
bezpieczeństwa, a możliwościami związanymi z organizacją 
pracy bądź też funkcjonującymi normami nieformalnymi (stosunki 
międzyludzkie) oraz chęcią osiągnięcia wyższych zarobków. 

Postawa wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa
Postawa to określony, względnie trwały stosunek emocjonalno-

oceniający wobec danego przedmiotu lub zjawiska, który wyrażany 

jest w kategoriach: pozytywny, ambiwalentny, negatywny. Wyniki 
zrealizowanych badań upoważniają do określenia  postawy górników 
wobec stosowania formalnych norm bezpieczeństwa. Zagadnienie 
to – w aspekcie bezpieczeństwa pracy –  jest szczególnie istotne, 
bowiem od znaku postaw załogi zależy  w dużej mierze – zakres 
dostosowania się pracowników do wymogów przepisów, procedur 
i instrukcji. Wśród pracowników o postawie zdecydowanej – negaty-
wnej (1% dozoru i 4% robotników) bądź też pozytywnej (9% dozoru 
i 7% robotników) – oczekiwać można zachowań wyrażających tę 
postawę, tj. zgodnych z normami formalnymi (postawa pozytywna) 
bądź też sprzecznych z normami formalnymi (postawa negatywna). 
W przypadku respondentów, charakteryzujących się postawą raczej 
pozytywną lub raczej negatywną bądź też ambiwalentną trudno 
jednoznacznie określić jej wpływ na zachowanie. Z pewnością 
w grupie tych osób zaznaczy się wpływ czynników sytuacyjnych, 
takich jak: przepisy dotyczące ról, postawy innych ważnych osób, 
przewidywanie konsekwencji wydarzeń, istnienie alternatywnych 
rozwiązań, wybiórcze dostosowywanie się do określonej kategorii 
norm formalnych itd. Istotny jest natomiast fakt, że postawa 
ambiwalentna łatwiej podlega wpływom i w związku z tym szybciej 
można ją zmienić.  

Przekonania i opinie na temat stosowania 
formalnych norm bezpieczeństwa

Przekonania i opinie pracowników kopalni na 
temat stosowania przepisów, procedur i instrukcji 
sklasyfikowano w grupach charakteryzujących 
cztery funkcje regulacyjne formalnych norm 
bezpieczeństwa. W tabeli 1 zawarto informa-
cje dotyczące procentowego udziału respon-
dentów negatywnie oceniających każdą z wy-
różnionych funkcji. Prezentowane wyniki badania 
opinii pracowników uzasadniają konkluzję, iż zbyt 
wysoki odsetek załogi charakteryzuje się krytycz-
nym stosunkiem wobec stosowania przepisów, pro-
cedur i instrukcji. Około 40% badanych – obydwu 
grup zawodowych – negatywnie oceniło wartość 
norm w aspekcie stymulowania efektywności pracy. 
30% dozoru i 35% robotników negatywnie ocenia 
rolę norm w aspekcie regulowania bezpieczeństwa 
pracy, a 54% dozoru i 62% robotników uznaje, że 
istnieją w kopalni sytuacje uzasadniające brak 
dostosowania się do wymogów formalnych norm 

bezpieczeństwa. Wpływ norm na treść pracy krytycznie ocenia 26% 
dozoru i 43% robotników.

Wzory zachowań preferowane przez załogę
Preferencje w zakresie wyboru wzorów zachowań wynikają 

bezpośrednio ze stosunku ludzi do danego zjawiska i decydują 
o tym, jakie jednostka podejmie zachowania w określonej sytuacji. 
Oznacza to, że znajomość wzorów akceptowanych przez załogę 
umożliwia przewidywanie zachowań pracowników. Diagnozo-
wano zarówno wzory pożądane w ocenie pracowników (w tym: 
pożądany wzór własnych zachowań, pożądany wzór przełożonego 
i podwładnego lub współpracownika), jak i aktualnie w kopalni reali-
zowane (w tym: samoocenę własnych zachowań, ocenę zachowań 
większości załogi), a ponadto wzór charakteryzujący pracownika 
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Tabela 2. Odsetek pracowników dołowych preferujących 
wzory wysoko ryzykowne

Table 2. Percentage of employees preferring highly risky 
patterns

Załoga

Procent wyborów wzorów wysoko ryzykownych

Wzory pożądane

pożądany 
podwładny/

współpracow-
nik

pożądany przeło-
żony

pożądany wzór 
własnego zacho-

wania

Dozór 3,4 4,6 7,5

Robo-
tnicy 10,5 9,3 10,3

Wzory realizowane

ocena zachowań załogi samoocena zachowania

Dozór 52,0 14,3

Robo-
tnicy 59,0 19,2

Wzór pracującego 
efektywnie Wzór pracującego bezpiecznie

Dozór 41,1 9,2

Robo-
tnicy 44,6 10,2

Dokładnie 52% pracowników dozoru i 59% robotników przyznaje, 
że w kopalni najczęściej realizowane są wzory wysoko ryzykowne, 
ponadto dozór i robotnicy wykazali się  wyjątkową zgodnością 
w ocenach.

Tak w grupie dozoru, jak i robotników odnotowano znaczące 
różnice między poziomem ryzyka wzorów pożądanych i cechujących 
pracującego bezpiecznie a ryzykiem wzorów realizowanych 
i charakteryzujących pracującego efektywnie. Stwierdzone 
zależności wskazują, że realizowane są głównie wzory postrzegane 
jako wysoce efektywne.

Znacząca zbieżność wzorów pożądanych i cechujących 
pracującego bezpiecznie ze wzorem modelowym stanowi dla kiero-
wnictwa kopalni sygnał, że  poprawę w zakresie bezpieczeństwa akce-
ptowanych wzorów zachowań można uzyskać poprzez określone 
zmiany w organizacji pracy, jak również eliminację przekonania 
załogi o konieczności podejmowania ryzyka w celu osiągnięcia 
wysokiej efektywności pracy.

efektywnego oraz pracującego bezpiecznie. Wyniki umożliwiają 
ocenę stopnia rozbieżności między modelem zachowań bezpie-
cznych a wzorami preferowanymi przez pracowników kopalń. Dane 
na ten temat prezentuje tabela 2.

2.2. Program naprawczy – elementy i wdrożenie

2.2.1. Założenie i elementy programu  

Według S. Gellera, który swoją koncepcję oparł na badaniach 
i teoriach psychologicznych, najistotniejszym zagadnieniem podczas 
tworzenia lub modyfikacji kultury bezpieczeństwa jest kreowanie 
bezpiecznych zachowań. Stąd też w opracowanym programie 
naprawczym przewidziano diagnozę i ograniczanie ryzyka 
w zachowaniach pracowników dołowych. Przyjęto, iż poznawczą 
podstawą doboru wszelkich działań profilaktycznych, tak technicznych 
i organizacyjnych, jak i psychologiczno-społecznych, jest wiedza 
o zagrożeniach oraz wielkości związanego z nimi ryzyka. Dlatego też 
w programie przewidziano działania zmierzające do rozpoznawania 
ryzykownych zachowań pracowników (z określeniem częstości 
ich występowania i ustaleniem poziomu ryzyka) oraz ustalenia 
bezpośrednich, jak również źródłowych ich przyczyn.  Celowi temu 
służy „Procedura diagnozy ryzykownych zachowań i ich przyczyn”. 
Wyniki diagnozy niepożądanych zachowań pracowników powinny 
stanowić podstawę realizacji dwóch kolejnych procedur: „Ramowej 
procedury modyfikacji ryzykownych zachowań” (o charakterze 
wytycznych do opracowywania szczegółowych procedur eliminacji 
przyczyn ryzykownych zachowań) oraz „Procedury oceny 
pracowników pod względem bezpieczeństwa pracy” – założono, 
iż raz w roku pracownicy będą oceniani w dziewięciu ustalonych 
kategoriach. Każda z prezentowanych procedur umożliwia jej 
wkomponowanie w realizowany w kopalni system zarządzania 
bezpieczeństwem, mogą też stanowić elementy samodzielnego 
programu poprawy stanu bezpieczeństwa społecznego środowiska 
pracy.  Procedury charakteryzują się zbliżoną konstrukcją i zawierają 
typowe elementy (cel, przedmiot, zakres, tryb wykonawczy itd.), 
a ponadto są wzbogacone szczegółowymi instrukcjami wyko-
nawczymi oraz materiałami pomocniczymi. W programie prze-
widziano także uwzględnienie wyników diagnozy w planowanych 
szkoleniach oraz wdrożenie systemu nagród i kar, jak również 
programu promocji zdrowia i bezpieczeństwa, którego celem jest 
wspomaganie i wzmacnianie uzyskanych efektów prewencyjnych. 

2.2.2. Wyniki wdrożenia programu

W omawianej kopalni wdrożono jedynie „Procedurę identyfikacji 
ryzykownych zachowań i ich przyczyn” oraz „Procedurę modyfikacji 
ryzykownych zachowań”, a ponadto wyznaczono zakres 
niezbędnych zmian w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pracy. 

W wyniku diagnozy rodzajów i częstości ryzykownych zachowań 
ujawniono 234 niepożądane zachowania, podejmowane przez 
pracowników dołowych. Aż 203 z nich występowały z częstością 
obligującą do zakwalifikowania ich do kategorii wysokiego 
ryzyka. Ze względu na ich dużą liczbę wybrano spośród nich 54 
o ryzyku najwyższym (waga – bardzo poważne, przy założeniu, 
iż  obserwowane są bardzo często i często przez co najmniej 20% 
załogi) i zamieszczono je na tzw. „krótkiej liście”, która stanowiła 
podstawę wyboru czternastu, dla których określono szczegółowe 

przyczyny ich podejmowania. W rezultacie 
przeprowadzonej diagnozy opracowano 
zestawienia zawierające od kilku do 
nawet kilkunastu przyczyn podejmowania 
każdego z 14 wybranych ryzykownych 
zachowań. Przyczyny te sklasyfikowano 
w jedenastu kategoriach.

Analiza uzyskanych wyników z zakre-
su rozpoznania przyczyn ryzykownych 
zachowań wykazała, że o ich podejmo-
waniu decydują przyczyny, które w wię-
kszości zaklasyfikować można do trzech 
kategorii: nieprawidłowości w organ-
izacji pracy (30%), braki szkoleniowe 
(21%) oraz świadomie podejmowane 
ryzyko (21%). Pozostałe przyczyny 
występują z dużo mniejszą częstością: 
braki narzędzi, materiałów (4,5%), braki 
kadrowe (6,8%), normy grupowe (6,8%) 
i wady maszyn, urządzeń (3%), braki, 
konfliktowość przepisów (0,8%). Za-
tem najczęściej wskazywaną przyczynę 
podejmowania ryzykownych zachowań 
stanowią  nieprawidłowości w organizacji 

Tabela 3. Przyczyny ryzykownych zachowań
Table 3. Causes of risky behaviour

Lp. Kategoria przyczyn ryzykownych zachowań
Procent  przyczyn 

ryzykownych
 zachowań

1. Brak: narzędzi, maszyn, urządzeń, materiałów, części zamiennych 4,5

2. Braki kadrowe (kadr w ogóle, z doświadczeniem, z odpowiednimi 
kwalifi kacjami) 6,8

3. Niedostatki organizacji pracy 30,1

4. Braki szkoleniowe (brak kwalifi kacji, umiejętności, nieadekwatna 
ocena ryzyka, brak znajomości przepisów, instrukcji, dokumentacji) 21,0

5. Świadome podejmowanie ryzyka – korzyść pracownika 21,0

7. Normy grupowe 6,8

8. Wady maszyn, urządzeń, części zamiennych 3,0

10. Braki, konfl iktowość przepisów, procedur, instrukcji itd. 0,8

11. Inne 6,0

 Razem 100,0
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pracy. Ponadto jest to dominująca kategoria przyczyn w przypadku 
sześciu z czternastu analizowanych ryzykownych zachowań. 

Informacje o rodzajach, częstości i przyczynach podejmowania 
ryzykownych zachowań stanowiły podstawę realizacji „Procedury 
modyfikacji ryzykownych zachowań”, w której zawarto tryb 
postępowania zmierzającego do eliminacji konkretnego, 
stwierdzonego ryzykownego zachowania. W pierwszym okresie 
opracowano kilka takich procedur, proces ten jednak jest i będzie 
kontynuowany.   

Uzyskane informacje o przyczynach podejmowania ryzyka 
stanowiły także podstawę uzupełnienia tematyki szkoleń 
w celu ich dostosowania do problemów określonych grup ryzyka. 
Tutaj przewidziano wyposażenie pracowników w ogólną wiedzę 
z zakresu prawidłowości percepcji zagrożeń i oceny ryzyka oraz 
w wiadomości i umiejętności, których brak stwierdzono podczas 
realizacji ww. procedur. 

3. Podsumowanie

Wdrożenie i postępujące doskonalenie systemu zarządzania 
bezpieczeństwem nie zaspokoiło w pełni oczekiwań kierownictwa 
kopalń. Przykład stanowią wyniki referowanych badań zrealizowanych 
w jednym z takich zakładów górniczych. Przeprowadzona tam 
diagnoza stanu podstawowych elementów kultury bezpieczeństwa 
uprawnia do stwierdzenia, że: bezpieczeństwo nie stanowi 
dla większości załogi wartości priorytetowej, pracowników 
charakteryzuje z reguły ambiwalentna postawa wobec stosowania 
formalnych norm bezpieczeństwa, a ponadto wysoki ich odsetek 
realizuje ryzykowne wzory zachowań i uważa je za najbardziej 
efektywne. 

Stwierdzone niedostatki społecznego środowiska pracy skłoniły 
kierownictwo kopalni do wprowadzenia programu modyfikacji 
ryzykownych zachowań w zakresie wdrożenia: „Procedury 
identyfikacji ryzykownych zachowań i ich przyczyn”, „Procedury 
modyfikacji ryzykownych zachowań” oraz wyznaczenia zakresu 
niezbędnych zmian szkoleniowych. Wprowadzenie pierwszej 
z wymienionych procedur umożliwiło zidentyfikowanie 234 
ryzykownych zachowań (niezgodnych z formalnymi normami 
bezpieczeństwa), w tym aż 203 charakteryzujące się wysokim 
poziomem ryzyka. Ponadto ujawniono przyczyny czternastu 
wybranych ryzykownych zachowań – okazało się, że ponad 72% 
z nich zaliczyć można do trzech kategorii: niedostatki organizacji 
pracy, braki szkoleniowe oraz świadomie podejmowane ryzyko. 
Przeprowadzona identyfikacja ryzykownych zachowań i ich przyczyn 
stanowiła podstawę opracowania i wdrożenia szczegółowych 
procedur ich eliminacji. Bazą dla konstrukcji tych procedur była 
ramowa procedura eliminacji ryzykownych zachowań. Ponadto 
stwierdzone braki w wiadomościach i umiejętnościach pracowników 
pozwoliły na wskazanie koniecznych zmian w szkoleniach z zakresu 
bezpieczeństwa pracy. 

Ogólnie, dotychczasowe doświadczenie w praktycznym 
wykorzystaniu koncepcji kultury bezpieczeństwa wskazuje, że 
opracowana w tym zakresie metoda diagnozy stanu podstawowych 
elementów kultury bezpieczeństwa oraz programu modyfikacji 
ryzykownych zachowań to kolejny krok w doskonaleniu systemów 
zarządzania bezpieczeństwem. Stanowią one bowiem źródło 
potrzebnych uzupełniających informacji, umożliwiających z jednej 
strony rozpoznanie problemów społecznego środowiska pracy, 
z drugiej zaś wprowadzenie niezbędnych zmian, adekwatnych do 
stwierdzonych przyczyn. Okazało się na przykład, że jednym ze 
źródeł generowania ryzyka są niedostatki organizacji pracy, do tej 
pory nie rozpatrywane w tym kontekście, a poprawnie opracowany 
system szkoleń w praktyce nie wyposaża pracowników we 

wszystkie konieczne wiadomości i umiejętności. Ponadto udało 
się zidentyfikować ryzykowne zachowania powszechnie w kopalni 
akceptowane (normy grupowe) oraz wynikające ze świadomie 
podejmowanego ryzyka (ograniczenie wysiłku, skrócenie czasu 
wykonywania zadania). 

Dane o wypadkowości ogólnej rejestrowane w górnictwie 
w okresie ostatnich sześciu lat, wskazują na znaczne osłabienie 
tempa pozytywnych zmian –  dużo wolniej następuje redukcja 
liczby wypadków i równocześnie nie zmieniają się w sposób 
istotny wskaźniki wypadkowości na 1mln ton i 1000 zatrudnionych. 
Powyższe fakty wskazują na wyczerpanie się możliwości 
prewencyjnych dotychczas stosowanych metod organizacji 
bezpiecznej pracy i równocześnie sugerują, że bez zasadniczych 
zmian w tym zakresie trudno będzie o takie sukcesy prewencyjne, 
jakie notowano np. w latach 1996–2001. Być może taką zmianą 
będzie bardziej powszechne, praktyczne wykorzystanie koncepcji 
kultury bezpieczeństwa.  
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Practical application of safety culture concept as a further step in perfecting safety 
management system

Abstract
In the article the concept of safety culture was presented, including origin (genesis), definition, indicators and ways of influence, plus 

a practical usage of the concept in the form of diagnosis of its fundamental element condition among mining employee and the programme 
of risky behaviour modification (as shown in the example of the selected case of coal mine).
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Wykorzystanie prestiżu dozoru 
w procesie zarządzania KWK

STRESZCZENIE

Referat poświęcony jest prestiżowi społecznemu przy-
pisywanemu specyficznej kategorii kierowników – dozo-
rowi górniczemu. Dozór górniczy to duża grupa zawo-
dowa tworząca zhierarchizowaną strukturę zarządzania 
kopalnią; grupa, która ma nie tylko zarządzać bieżącymi 
zadaniami produkcyjnymi, ale także uczestniczyć w pro-
jektowaniu zmian prowadzących do modernizacji organi-
zacyjno-technicznej i efektywności ekonomicznej po-
szczególnych kopalń i całego sektora. Udział dozoru 
w tych działaniach ma wpływ na ich przebieg (w sensie 
tempa i zakresu zmian), a rozmiar przypisywanego mu 
prestiżu może wzmacniać lub osłabiać wiarygodność 
przebiegu wspomnianych  procesów, prestiż bowiem 
uważany jest za istotny wyznacznik zachowań.

1. Wstęp

Celem badań,  których wybrane wyniki prezentujemy, było 
określenie związku między prestiżem dozoru górniczego a efe-
ktywnością zarządzania zespołami roboczymi oraz podejmowaniem 
przez studentów ostatniego roku wydziału górniczego pracy w do-
zorze górniczym. 

W badaniach – realizowanych na próbach kwotowych: 230 
robotników dołowych, 90 pracowników dozoru dołowego oraz 114 
studentów piątego roku Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – do zjawiska 
prestiżu społecznego podeszliśmy, można rzec, wielowątkowo. 
Rozmiar prestiżu dozoru, jego uwarunkowania oraz implikacje 
określane były poprzez: 1) miejsce zajmowane w hierarchii 
stanowisk kopalnianych; 2) ocenę pozycji społecznej według 
kryterium prestiżu, raz jako odrębnej kategorii zawodowej, drugi raz – 
ocenę konkretnych stanowisk w dozorze według zajmowanego 
szczebla: dozór niższy, średni, wyższy; 3) ocenę prestiżu 
osobistego – na przykładzie wybranych 10 sztygarów zmianowych; 
4) odgrywaną rolę w deklaracjach studentów co do podejmowania 
pracy: w zakładzie górniczym, w zawodzie oraz na stanowiskach 
kierowniczych. 

W refleksji nad prestiżem punktem wyjścia były wartości. 
Poznanie indywidualnych hierarchii wartości respondentów 
wydawało się nam istotne z dwóch co najmniej powodów. 
Pierwszy związany jest z samą istotą prestiżu społecznego, 
jest on bowiem, jak przyjęto za H. Domańskim i Z. Sawińskim, 
zjawiskiem nie będącym własnością przynależną obiektom, lecz 
zasadami nadawania im tej własności, które znajdują oparcie 
w normach i wartościach funkcjonujących w świadomości społecznej. 
Prestiż społeczny stanowi uzewnętrznienie tych norm i wartości 
w potocznym myśleniu ludzi o rzeczywistości społecznej oraz 
w ich zachowaniach [2]. Jako hierarchizująca ocena jednostek i grup 
społecznych, przyznawana im przez innych, mówi o umiejscowieniu 
jednostek na skali niższości – wyższości, która to skala syntetyzuje 
rozmaite cechy położenia społecznego lub przymioty osobowości, 
a fundamentem tej syntezy jest system wartości [1]. Drugi powód 
wiąże się natomiast z tezą – potwierdzoną wynikami analiz danych 

z licznych badań empirycznych – iż zajmowana pozycja zawodowa 
i związana z nią rola mają istotny wpływ na kształtowanie się 
jednostkowych systemów wartości [4].

2. Prestiż kopalnianego dozoru w świetle danych   
     empirycznych

2.1. Miejsce prestiżu w indywidualnych hierarchiach wartości 
       pracy

Poważanie społeczne w środowisku pracy pełni – we wszystkich 
grupach objętych sondażem – rolę drugorzędną; wartość ta nie 
jest uważana za najważniejszą: dominuje w indywidualnych 
hierarchiach na miejscu od czwartego do siódmego. Wyjątek 
stanowią pracownicy dozoru niższego, którzy relatywnie częściej 
wysoko cenią sobie bycie poważanym niż pracownicy zatrudnieni 
w dozorze średnim bądź wyższym.

Wyniki sondażu nie pozostają w sprzeczności z wynikami innych 
badań; potwierdzają szereg poglądów cytowanych w literaturze 
przedmiotu oraz wniosków podbudowanych wynikami badań 
empirycznych, że przeciętny Polak jako kierownik „nie potrzebuje 
poparcia podwładnych, a wręcz upatruje w nich zagrożenie, 
nie ma szacunku dla autorytetu, a autorytet ten trzeba u niego 
zdobyć, przez co nie ufa specjalistom i ich wiedzy, a także swoim 
podwładnym” [3].

2.2. Rozmiar prestiżu dozoru

Środowisko górnicze, a także studenckie (studenci wydziału 
górniczego) postrzega społeczność zakładu górniczego jako 
zbiorowość o zróżnicowanych tytułach do szacunku, zwłaszcza 
większego w tym względzie tytułu dozoru. Co drugi badany 
pracownik kopalni i  co drugi student, przypisując dozorowi  wysoką 
pozycję społeczną, sankcjonował tym samym istniejący „od zawsze” 
hierarchiczny porządek w kopalni. Istotna jest zwłaszcza postawa 
robotników, a więc kategorii pracowników przynależnych do grupy 
o niższej pozycji społecznej, którzy  mimo że porządek ten 
faworyzuje kategorię zawodową zajmującą wysoką pozycję (dozór), 
akceptują w większości ten stan (tab. 2.2.1.).

Tabela 2.2.1. Prestiż pozycyjny dozoru – ocena według 
badanych grup (w %)

Table 2.2.1. Position prestige of the supervisory staff 
– evaluation according to examined groups (in %)

Pyt.: Czy praca 
w dozorze, w porównaniu 
z innymi stanowiskami 
w kopalni, zasługuje 
na większe uznanie, 
szacunek?

Grupa

Ogółem

Stu-
denci 
N = 
114

Dozór 
N = 90

Robot-
nicy
 N = 
230

zdecydowanie tak 43,3 15,2 23,1 14,9
raczej tak 27,8 31,3 30,3 36,8
na takie samo 26,7 39,1 35,6 37,7
raczej nie 0,0 5,2 3,8 1,8
zdecydowanie nie 0,0 3,5 2,5 3,5
trudno powiedzieć 2,2 5,7 4,7 5,3
suma 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tabela 2.2.2. Ocena prestiżu pozycyjnego stanowisk w dozorze według badanych grup (Ndozór= 90, Nrobotnicy= 230)  %
Table 2.2.2. Evaluation of position prestige of the supervisory staff according to examined groups 

(Nsupervisory staff= 90, Nworkers= 230) %

grupa

Oceniane stanowisko: nadgórnik/dozorca

zdecydowanie 
tak raczej tak na takie samo raczej nie zdecydowanie 

nie
trudno powie-
dzieć suma

dozór 6,7 27,8 41,1 1,1 1,1 22,2 100,0
robotnicy 3,0 16,5 41,7 8,3 8,3 22,2 100,0
ogółem 4,1 19,7 41,6 6,3 6,3 22,2 100,0

grupa

Oceniane stanowisko: sztygar zmianowy
zdecydowanie 
tak raczej tak na takie samo raczej nie zdecydowanie 

nie
trudno powie-
dzieć suma

dozór 27,8 34,4 22,2 0,0 0,0 15,6 100,0

robotnicy 12,6 35,2 31,7 2,2 3,0 15,2 100,0

ogółem 16,9 35,0 29,1 1,6 2,2 15,3 100,0

grupa

Oceniane stanowisko: sztygar oddziałowy
zdecydowanie 
tak raczej tak na takie samo raczej nie zdecydowanie 

nie
trudno powie-
dzieć suma

dozór 61,1 13,3 18,9 0,0 0,0 6,7 100,0
robotnicy 39,1 32,6 15,7 2,6 1,7 8,3 100,0
ogółem 45,3 27,2 16,6 1,9 1,3 7,8 100,0

grupa

Oceniane stanowisko: nadsztygar
zdecydowanie 
tak raczej tak na takie samo raczej nie zdecydowanie 

nie
trudno powie-
dzieć suma

dozór 34,4 20,0 24,4 1,1 1,1 18,9 100,0
robotnicy 18,3 24,3 18,7 8,3 10,9 19,6 100,0
ogółem 22,8 23,1 20,3 6,3 8,1 19,4 100,0

W hierarchii stanowisk w dozorze według kryterium prestiżu 
sztygar oddziałowy lokowany jest najczęściej na miejscu pierwszym, 
na najniższym zaś – stanowiska dozoru niższego, tj.  nadgórnik 
i dozorca (tab. 2.2.2). Zakładając świadomość tych ostatnich co 
do stwierdzonego  wartościowania stanowisk, można uznać, że 
psychologiczną konsekwencją zajmowania niższych szczebli 
drabiny społecznej jest przykładanie przez dozór niższy relatywnie 
większej wagi do bycia poważanym w pracy niż w przypadku 
pracowników zatrudnionych w dozorze średnim bądź wyższym. 

Wartościowanie stanowisk w dozorze, podobnie jak ocena 
generalna dozoru jako odrębnej kategorii zawodowej, na skali 
prestiżu podlegało „zniekształcającemu” wpływowi egocentryzmu 
zawodowego. Badany dozór zdecydowanie częściej przypisywał 
własnej kategorii zawodowej większe społeczne poważanie 
niż czynili to respondenci z grupy robotników. Także studenci 
zachowali się podobnie: przypisywali dozorowi relatywnie częściej 
większy prestiż niż mały, co tłumaczyć można tym, iż w przyszłości 
większość z nich zasili kadry zarządzające przedsiębiorstwami, choć 
niekoniecznie górniczymi, a więc rola zawodowa „kierownik” jest im 
bliższa niż np. rola pracownika wykwalifikowanego, ale zajmującego 
szeregowe stanowisko. Innym zaobserwowanym przejawem 
egocentryzmu zawodowego jest następująca prawidłowość: im 
wyższa pozycja społeczna respondenta, tym częściej stanowiska 
dozoru niższego oceniane są jako prestiżowe, a im niższa,  tym 
rzadziej stanowisko nadsztygara (stanowisko dozoru wyższego) 
postrzegane jest w kategorii godnego większego szacunku niż inne 
kopalniane stanowiska. 

2.3. Prestiż osobisty dozoru a efektywność zarządzania – 
       na przykładzie sztygarów zmianowych

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
pod ziemią poproszono o ocenę osoby dozoru będącej ich 
bezpośrednim przełożonym. Podmiotem oceny było dziesięciu 

sztygarów zmianowych (dziewięciu z nich w trakcie realizacji badań 
awansowało na stanowisko sztygara oddziałowego), po dwóch 
z oddziału: maszynowego, elektrycznego, przygotowawczego, 
wydobywczego oraz zbrojeniowo-likwidacyjnego. Respondenci 
określali stopień, w jakim oceniany przez nich sztygar posiada 
każdą z 24 – z założenia prestiżogennych – cech. Wyspecyfikowane 
w ankiecie cechy grupują się w sześciu ogólnych kategoriach takich, 
jak: 1) kwalifikacje zawodowe, 2) kierowanie, 3) praca w zespole, 
4) efektywność działania i organizacji pracy, 5) postawy i zachowania 
oraz 6) cechy osobowości. 

W każdej parze ocenianych sztygarów występował sztygar 
zmianowy, który – w opinii zarządu kopalni – był kierownikiem 
efektywnym oraz sztygar zmianowy oceniany przez zarząd 
jako nieefektywny. Wskaźnikiem efektywności realizacji funkcji 
kierowniczych była łączna ocena  poziomu realizacji zadań 
produkcyjnych, stanu bezpieczeństwa w oddziale oraz ocena 
wystawiona przez bezpośredniego przełożonego.  

Generalnie rzecz biorąc, badania pokazały, że istnieje związek 
między rozmiarem prestiżu osobistego a efektywnością realizacji 
funkcji kierowniczych: przypisany dozorowi rozmiar prestiżu 
osobistego z uwagi na osobiste cechy i zachowania, większy vs 
mniejszy,  współwystępował – w czterech z pięciu analizowanych par 
sztygarów zmianowych – z odpowiednio dobrą vs złą zewnętrzną 
oceną ich efektywności (oceną wystawioną przez zarząd kopalni). 
Zależność, o jakiej mowa, dotyczy w pełni jednej tylko – z sześciu 
uwzględnionych – kategorii ocen, tj. „kierowanie”, która obejmowała 
takie czynniki, jak: umiejętność określania celów i osiągania 
ich wspólnie z pracownikami, podejmowanie trafnych decyzji, 
umiejętność mobilizacji pracowników, przekazywanie pracownikom 
uprawnienia do wykonywania zadania wraz z odpowiedzialnością za 
jego wykonanie, umiejętność oceniania pracowników i informowania 
ich o tej ocenie oraz dbałość o rozwój pracowników. 

Cechy prestiżogenne – w opinii respondentów – są zarazem 
cechami warunkującymi efektywne zarządzanie zespołami 

Pyt.:  Czy praca na niżej wymienionych stanowiskach dozoru zasługuje na większe uznanie, szacunek w porównaniu do innych stano-
wisk w kopalni? – pytanie stawiane wyłącznie pracownikom kopalni
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roboczymi, szczególna waga przypisana została 13 cechom 
z 24 poddanych ocenie; są to: a) dwie mieszczące się w kategorii 
„kwalifikacje zawodowe” – doświadczenie zawodowe, umiejętność 
stosowania wiedzy w praktyce, b) dwie mieszczące się w kategorii 
„praca w zespole” – umiejętność pracy w zespole, umiejętność 
rozwiązywania problemów i konfliktów, c) dwie następne należące 
do kategorii nazwanej „efektywność działania i organizacji pracy” 
– właściwe planowanie i organizowanie pracy własnej i podległych 
osób, dbałość o bezpieczeństwo pracy w powierzonym zakresie, 
d) jedna będąca wskaźnikiem „postaw i zachowań” –  umiejętność 
działania w trudnych sytuacjach oraz e) wszystkie pięć cech 
z kategorii „osobowość” – komunikatywność, odpowiedzialność, 
konsekwencja i zdecydowanie w działaniu, obiektywizm, wysoka 
kultura osobista.

2.4. Studenci o podejmowaniu pracy w zakładzie górniczym

Z danych zestawionych w tabeli 2.4.1. wynika, że wśród 
ankietowanych studentów przekonanie o wysokiej pozycji 
społecznej dozoru nie współgra – w wielu przypadkach – z chęcią 
podejmowania pracy w kopalni (zakładzie górniczym). Jeśli mamy 
już do czynienia z tego typu deklaracjami, to częściej wśród 
studentów Politechniki Śląskiej (3/4 z ogółu badanych studentów 
Politechniki) niż studentów Akademii Górniczo-Hutniczej: studenci 
Politechniki nie tylko zdecydowanie częściej wiążą swoją zawodową 
przyszłość z zakładem górniczym (w tym co drugi wyłącznie 
z kopalnią), ale także w osobistych kalkulacjach biorą częściej pod 
uwagę pracę w zawodzie wyuczonym. Studentom deklarującym 
zamiar zatrudnienia się w zakładzie górniczym kojarzy się on 
zazwyczaj z pewnością zatrudnienia, gwarancją otrzymywania 
wynagrodzenia za pracę (także wysokiego) oraz miejscem, 
gdzie będą mogli rozwijać się zawodowo. Badani studenci AGH 
natomiast, w większości przypadków, nie mają sprecyzowanych 
planów, oczekiwań – deklarują, że podejmą pracę tam, gdzie ona 
będzie (ponad 60%) lub jeszcze nie wiedzą, gdzie w ogóle będą jej 
szukać (co dziesiąty).

Mimo że studenci stali na progu drogi zawodowej, a przynajmniej 
ich większość, to wielu z nich nie miało jasnej wizji: gdzie, w jakim 
zawodzie lub na jakim stanowisku chcieliby pracować (bądź też 
brak jakiejkolwiek wizji – rzecz dotyczy nieco ponad co dziesiątego 
badanego); jawią się jako osoby zagubione, niepewne zawodowego 
jutra lub rezygnujące na starcie z ambicji zawodowych. Czynnikiem 
utrudniającym podejmowanie stosownych decyzji odnośnie ścieżki 
kariery zawodowej jest – w opinii wielu studentów – niekorzystna 
sytuacja na rynku pracy: bezrobocie, brak ofert pracy dla 
absolwentów szkół wyższych itp.

Duży odsetek studentów ma wysokie aspiracje zawodowe: 
chce pracować na stanowiskach kierowniczych i ma poczucie, 
że kompetencyjnie jest lub będzie (po zdobyciu doświadczenia 
i dodatkowej wiedzy) przygotowana do pełnienia tej roli. 
Wybory badanych różnicuje pochodzenie społeczne oraz płeć: 
respondenci z rodzin inteligenckich relatywnie częściej widzą 
siebie na stanowiskach kierowniczych niż ci z rodzin robotniczych 
i mieszanych; w przypadku płci – kobiety rzadziej przejawiają 
aspiracje do sprawowania funkcji kierowniczych niż badani 
mężczyźni, za to częściej zdają się na los, przypadek.

Przyszły charakter pracy – w zawodzie lub/i na stanowisku 
kierowniczym – postrzegany jest jako prestiżowy: w opinii studentów 
wiąże się przede wszystkim z posiadaniem wykształcenia wyższego, 
które daje możliwości samorealizacji, rozwoju, następnie z wyższymi 
zarobkami, większą odpowiedzialnością oraz zajmowaniem 
wysokiej pozycji społecznej (zawodowej).  

2.5. Kryteria prestiżu dozoru

Istotnymi kryteriami obdarzania szacunkiem dozoru górniczego 
jako odrębnej kategorii zawodowej, są – w opinii wszystkich 
badanych grup – odpowiedzialność ponoszona w pracy oraz 
konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji. 
Dodatkowo, ale już tylko w opinii dozoru i studentów – towarzyszący 
tego typu pracy spory wysiłek psychiczny  oraz jej użyteczność 
i wyłącznie w opinii robotników, możliwość awansowania. Odnośne 
dane przedstawiono w  tabeli 2.5.1.

Tabela 2.4.1.  Rozkład odpowiedzi studentów na pytanie o preferowany typ zakładu pracy, zawód 
i stanowisko według uczelni (w %)

Table 2.4.1.  Students responds chart reflecting students’ answers to question about preferred kind of commercial 
enterprise, profession and position according to institutions of higher learning (in %)

              Odpowiedź

Pytanie
Kafeterie:

Studenci: 

OgółemPŚl 
N = 48

AGH 
N = 66

Z jakim zakładem 
pracy wiążesz swoje 
przyszłe życie 
zawodowe?

wyłącznie z kopalnią (węgla kamiennego, rud miedzi itp.) 52,1 1,5 22,8
wyłącznie z zakładem pracującym na rzecz kopalń, ale prywatnym 6,3 0,0 2,6
wyłącznie z zakładem pracującym na rzecz kopalń, ale państwowym 2,1 4,5 3,5
wyłącznie z zakładem pracującym na rzecz kopalń – bez względu na 
sektor własności 12,5 0,0 5,3

wyłącznie z zakładem, który nie ma nic wspólnego z górnictwem 6,3 6,1 6,1
z innym niż wymienione wyżej 0,0 13,6 7,9
nie mam jakiś szczególnych preferencji co do typu, tam gdzie będzie 
praca, tam się zatrudnię 18,8 62,1 43,9

jeszcze nie wiem 2,1 12,1 7,9
suma 100,0 100,0 100,0

Czy zamierzasz pra-
cować w zawodzie 
zgodnym z kierun-
kiem studiów?                  

tak 83,3 54,5 66,7
nie 4,2 4,5 4,4
nie wiem 12,5 40,9 28,9
suma 100,0 100,0 100,0

Na jakim stano-
wisku najchętniej 
podjąłbyś pracę?

wyłącznie kierowniczym 35,4 27,3 30,7
wyłącznie niekierowniczym 0,0 0,0 0,0
nie mam w tym zakresie preferencji             10,4 16,7 14,0
nie wiem – czas pokaże 54,2 56,1 55,3
suma 100,0 100,0 100,0
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Tabela 2.5.1.  Rozkład odpowiedzi na pytanie o kryteria prestiżu dozoru według czynników  
i badanych grup  (Ndozór = 90, Nrobotnicy = 230, Nstudenci = 114), %

Table 2.5.1. Students responds chart reflecting students’ answers to question about prestige criteria according to factors 
and examined groups (Nsupervisory staff = 90, Nworkers = 230, Nstudents = 114), %

Pyt.: Praca w dozorze kopalnianym zasługuje na uznanie, szacunek, ponieważ: jest interesująca:

grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 14,4 53,3 8,9 0,0 23,3 100,0
robotnicy 6,5 37,8 7,8 3,5 44,3 100,0
studenci 11,4 36,8 17,5 3,5 30,7 100,0
jest użyteczna (ktoś musi kierować pracą innych):
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 44,4 53,3 0,0 0,0 2,2 100,0
robotnicy 22,6 60,9 4,8 0,9 10,9 100,0
studenci 37,7 57,9 0,9 0,0 3,5 100,0
trudno ją opanować:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 11,1 21,1 32,2 7,8 27,8 100,0
robotnicy 3,5 27,4 23,9 4,3 40,9 100,0
studenci 6,1 33,3 25,4 1,8 33,3 100,0
wymaga sporo wysiłku (psychicznego):
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 51,1 45,6 0,0 0,0 3,3 100,0
robotnicy 20,4 45,2 15,7 2,6 16,1 100,0
studenci 41,2 41,2 3,5 1,8 12,3 100,0
zapewnia stałą pracę:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 7,8 41,1 13,3 5,6 32,2 100,0
robotnicy 15,2 39,1 14,3 5,7 25,7 100,0
studenci 12,3 23,7 24,6 5,3 34,2 100,0
wymaga posiadania odpowiedniego wykształcenia i kwalifi kacji:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 45,6 52,2 1,1 0,0 1,1 100,0
robotnicy 36,5 50,4 4,3 1,7 7,0 100,0
studenci 43,9 43,0 4,4 0,9 7,9 100,0
jest odpowiedzialna:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 67,8 32,2 0,0 0,0 0,0 100,0
robotnicy 37,4 50,0 2,6 1,3 8,7 100,0
studenci 57,9 39,5 0,9 0,0 1,8 100,0
jest to praca umysłowa:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 28,9 51,1 11,1 2,2 6,7 100,0
robotnicy 21,3 51,3 7,8 2,6 17,0 100,0
studenci 18,4 59,6 8,8 0,9 12,3 100,0
jest to praca samodzielna:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 22,2 51,1 13,3 4,4 8,9 100,0
robotnicy 7,4 34,8 32,6 7,0 18,3 100,0
studenci 11,4 31,6 23,7 2,6 30,7 100,0
jest dobrze wynagradzana:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 2,2 13,3 44,4 10,0 30,0 100,0
robotnicy 23,0 37,8 8,7 2,6 27,8 100,0
studenci 10,5 34,2 12,3 1,8 41,2 100,0
daje zadowolenie:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 5,6 44,4 14,4 1,1 34,4 100,0
robotnicy 10,0 31,3 3,9 1,7 53,0 100,0
studenci 5,3 23,7 11,4 2,6 57,0 100,0
daje władzę:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 2,2 22,2 21,1 13,3 41,1 100,0

robotnicy 27,0 41,3 7,0 5,2 19,6 100,0
studenci 9,6 41,2 14,0 5,3 29,8 100,0
daje możliwość awansu:
grupa całkowicie się zgadzam zgadzam się nie zgadzam się zupełnie się nie zgadzam brak zdania suma
dozór 14,4 57,8 8,9 2,2 16,7 100,0
robotnicy 30,0 55,7 0,9 2,2 11,3 100,0
studenci 18,4 50,0 6,1 0,9 24,6 100,0



M
IE

SI
Ę

C
Z

N
IK

 W
U

G
 n

r 9
/I

I/
20

07

62

3. Podsumowanie

Dozór górniczy jako odrębna kategoria zawodowa obdarzany 
jest dużym poważaniem społecznym, zarówno w swoim własnym 
środowisku (w kopalni), jak i wśród  osób, dla których zakład górniczy 
może okazać się w niedalekiej przyszłości miejscem pierwszej 
(zazwyczaj) pracy – wśród studentów wydziału górniczego. 
W strukturze organizacyjnej kopalni lokowany jest na wysokiej 
pozycji społecznej, co świadczy o zgodzie środowiska górniczego 
na istniejący  „od zawsze” hierarchiczny porządek w kopalni.  Prestiż 
społeczny dozoru można ujmować w kategorii swoistego kapitału, 
który można stracić lub powiększyć, zwłaszcza gdy chodzi o prestiż 
osobisty. Ten ostatni rodzaj prestiżu ma, jak wykazały prowadzone 
badania, niebagatelny wpływ na efektywność zarządzania 
pracownikami: nie można bowiem uprawiać sztuki pracowania 
poprzez innych ludzi bez zaangażowania w proces zarządzania 
prestiżu osobistego, tj. wartości przypisywanej za osobiste 
przymioty. Ten fakt warto podkreślić w kontekście zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w kopalni.

Using professional prestige of supervisory staff 
in coal mine management

The paper is focused on social prestige attributed to a specific category of managers – supervisory staff. Mining supervisory staff 
is a large professional group forming a hierarchy structure of coal mining management; a group which is not only to manage current 
production tasks but also participate in designing and managing changes leading to technological and organisational changes and 
economical efficiency of mining and whole sector. Participation of supervisory staff in these activities has influence on their course (in terms 
of alteration time and range) and the size of prestige may strengthen or weaken credibility of the above mentioned processes, as prestige 
is considered as essential indicator of human behaviour.

Prezentowane w referacie dane o rozmiarze prestiżu, jakim 
obdarzany jest kopalniany dozór oraz jego wpływie na efektywność 
zarządzania pochodzą z badań zrealizowanych w GIG, w ramach 
projektu badawczego własnego pt. Wykorzystanie prestiżu 
stanowisk dozoru w zarządzaniu kopalnią węgla kamiennego, nr 4 
T12A03929, finansowanego ze środków przeznaczonych na naukę 
w latach 2005–2007.  
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i Społeczeństwo 2.

[2] Domański H., Sawiński Z. 1991: Wzory prestiżu a struktura 
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Ergonomiczne czynniki ryzyka 
w zawodzie górnika

STRESZCZENIE

Artykuł jest zarysem problematyki schorzeń narządów 
ruchu uwarunkowanych ergonomicznymi czynnikami 
ryzyka obecnymi w sposobie wykonywania pracy. 
Przedstawiono w nim wyniki badań i zastosowań 
realizowanych w USA. W syntetyczny sposób przedsta-
wiono zagrożenia ergonomiczne towarzyszące pracy 
górnika oraz ich skutki dla zdrowia – dolegliwości 
mięśniowo-szkieletowe. Wskazano również na wybrane 
aspekty interwencji ergonomicznej w pracy górnika.

1. Wstęp

Wykonywaniu zawodu górnika towarzyszy ciężka praca fizyczna, 
wymuszona pozycja ciała i powtarzalność czynności w nieustannie 
zmieniającym się środowisku pracy. 

Podlegające ciągłym zmianom środowisko pracy górnika wpływa 
na zdrowie oraz bezpieczeństwo pracy w tym zawodzie. Zagrożenia 
mające swe źródło w ograniczonej przestrzeni pracy górnika oraz 
podlegającym ciągłym zmianom parametrach fizyko-chemicznych 
środowiska pracy utrudniają zapewnienie bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia indywidualnego pracownika. Sytuacja ta 
narzuca konieczność stosowania zasad ergonomii w kształtowaniu 
stanowisk i procesu pracy górników jako warunku niedopuszczania 
do pogorszenia stanu zdrowia lub jego utraty w pracy. Widzenie 
i rozumienie zadań ergonomii zgodne z założeniami jej twórcy 
zakłada indywidualne podejście do każdego pracownika. 

W. B. Jastrzębowski pisał, że ergonomia to „nauka o pracy, 
czyli o używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności” 
[4]. Osobowe widzenie człowieka uwzględniające indywidualne 
możliwości psychofizyczne każdego pracownika, stanowiące treść 
definicji ergonomii jest podstawą sukcesu projektanta, którego 
miarą będzie zdrowie pracownika. 

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy, w celu uzyskania 
optymalnego, zrównoważonego sytemu pracy, uwzględnia wszystkie 
jego elementy i zachodzące między nimi interakcje: jednostkę 
– indywidualnego pracownika, środowisko pracy, technologię, 
organizację i zadania. 

Indywidualne możliwości psychofizyczne i ograniczenia 
różnicują pracowników pod względem możliwości morfologicznych, 
fizjologicznych i psychoruchowych. Zróżnicowania te są uwa-
runkowane podłożem genetycznym oraz nabytymi cechami. Do 
najistotniejszych cech psychofizycznych z punktu widzenia pracy 
górnika należą: konstytucja, temperament,  nabyte doświadczenie, 
wydolność organizmu, sprawność fizyczna i przebyte choroby.  

Zadania realizowane przez górników odbywają się w ograniczonej 
przestrzeni wymuszającej przyjmowanie pozycji nieneutralnych 
całego ciała i jego segmentów, stosowanie nienaturalnych ruchów 
i wykorzystywanie skrajnych zakresów kątowych w stawach.

Czynniki organizacyjne szczególnie istotne w zawodzie górnika to 
pora dnia, godziny wykonywania pracy, czas trwania zmiany, sposób 
wykonania zadań (często narzucony warunkami środowiskowymi) 
oraz poziom wsparcia społecznego (izolacja, grupa). Organizacja 
pracy wpływa bezpośrednio na rodzaj, częstość i czas trwania 
przyjmowanych pozycji ciała warunkujących ryzyko powstawania 
schorzeń narządów ruchu.

Technologia decyduje o sposobie wykonywania zadań oraz 
o stosowanych siłach, przyjmowanych i utrzymywanych pozycjach. 
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Nowe technologie przyczyniają się do zmniejszenia obciążeń 
biomechanicznych.

Dopasowanie  technologii, organizacji, zadań i środowiska 
pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych pracownika 
sprzyja nie tylko zachowaniu zdrowia, lecz także produktywności 
i stałej, wysokiej jakości efektów jego pracy.

Przedstawione wyżej podejście do pracy wyróżnia ergonomię 
spośród innych nauk. Ergonomiczna analiza stanowiska pracy 
to analiza systemu pracy, którego elementami są traktowany 
osobowo pracownik, środowisko pracy, organizacja procesu pracy 
i  stosowana technologia.

2. Ergonomiczne czynniki ryzyka 

Mimo istotnych różnic pomiędzy środowiskiem pracy górnika 
kopalni rud metali, kopalni soli czy też kopalni odkrywkowej  
do podstawowych zadań górnika należą: wiercenie otworów 
strzałowych, ładowanie i odpalanie materiałów wybuchowych, 
zakładanie kotew, transport urobku np. do zbiorników skipowych, 
wypełnianie komór podsadzką, obsługiwanie maszyn i urządzeń 
górniczych, doraźne remonty maszyn i urządzeń górniczych oraz 
urządzeń elektrycznych, obsługiwanie transportu i wind. Prace te, 
np. w kopalnictwie rudy miedzi, są wykonywane z zastosowaniem 
takich urządzeń / maszyn jak: wozy wiercące, wozy kotwiące, 
ładowarki, wozy dostawcze, młoty hydrauliczne, przenośniki 
taśmowe i wiele, wiele innych.

Badania warunków pracy górników w kopalniach miedzi 
ergonomiczną listą kontrolną ILO wskazują, że pracy górników 
towarzyszą między innymi następujące zagrożenia środowiskowe: 
spadające lub obsuwające się masy skalne, wstrząsy górotworu 
– tąpnięcia, wdarcie wody, podwyższone warunki parametrów 
mikroklimatu (temperatura i wilgotność), nieodpowiednie oświetlenie, 
słaba widoczność, zapylenie, nadmierny hałas, pożar, wibracje 
miejscowe, praca na niepewnym podłożu oraz stres psychiczny 
i zagrożenia wynikające ze sposobu wykonywania pracy, takie jak: 
wymuszone pozycje całego ciała i jego segmentów, nienaturalne 
trajektorie i tempo ruchów.

Zagrożenia środowiskowe na stanowisku pracy górnika 
– operatora to przede wszystkim: drgania miejscowe, zapylenie, 
nadmierny hałas, porażenie prądem elektrycznym, używanie 
narzędzi mechanicznych oraz niewłaściwe oświetlenie.

Badania prowadzone w kopalniach w USA wykazały, że nie-
odłącznymi zagrożeniami towarzyszącymi pracy górnika są 
także czynniki ryzyka związane ze sposobem wykonywania 
pracy – określane jako ergonomiczne czynniki ryzyka. Spośród 
sześciu podstawowych grup tych czynników [4] do najczęściej 
towarzyszących pracy górnika należą: nieneutralne pozycje 
ciała lub jego segmentów, nienaturalne trajektorie ruchów i ruchy 
wykorzystujące skrajne zakresy kątowe w stawach, powtarzalność 
ruchów, uciski na tkankę miękką, podnoszenie obiektów o dużej 
masie oraz  kontakt ze źródłem wibracji [1, 7, 8, 9]. 

Nieneutralne pozycje ciała i jego segmentów w zawodzie górnika 
to w szczególności pochylanie i zginanie tułowia oraz skręcanie szyi 
i tułowia. Pozycje te są powtarzalne i niemożliwe do uniknięcia  przez 
długi czas. I tak w przypadku górnika – operatora istnieje narażenie 
na długotrwałą (wymuszoną wymiarami kabiny, rozmieszczeniem 
i konstrukcją elementów sterowniczych i siedziska) pozycję całego 
ciała (siedząca) i jego segmentów (przede wszystkim kręgosłupa 
– w odcinku szyjnym i lędźwiowym oraz ramion). Ekspozycja na 
te zagrożenia wywołuje WRMSDs (WRMSDs - Work Related 
Musculoskeletal Disorders) w odcinku szyjnym i lędźwiowym 
kręgosłupa [5]. 

Nienaturalne trajektorie i rytm ruchów ciała dotyczą wznoszenia 
i odwodzenia łokci oraz powtarzalności  ruchów w skrajnych 
położeniach kątowych w stawach: nadgarstkowym,  barkowym 
i kolanowym, a także pracy z rękoma powyżej stawu barkowego. 
Długotrwałe wznoszenie ramion do przodu i na boki powoduje 
ryzyko powstawania stanów zapalnych ścięgien [5]. 

NIOSH informuje, że w okresie 1998–2004 34% utraconych 
dni pracy w górnictwie było skutkiem powtarzalności ruchów oraz 
długotrwałości ekspozycji na pozycje nieneutralne.

Uciski na tkankę miękką następują w zawodzie górnika 
najczęściej poprzez kontakt z obiektami twardymi, poprzez 
układanie przedramion na ostrych, twardych krawędziach obiektów 
w celu odpoczynku oraz poprzez uciski na dużych płaszczyznach, 
np. udach, podczas długotrwałego przebywania w ciasnych, 
ograniczających ruchy kabinach maszyn.

Nieadekwatne siły to przede wszystkim niewspomagane 
urządzeniami, częste podnoszenie obiektów o wadze powyżej 25 kg 
oraz częste stosowanie chwytu siłowego także podczas procesu ste
rowania maszynami.

Kontakt ze źródłami wibracji dotyczy przede wszystkim 
operatorów maszyn i następuje poprzez urządzenia sterownicze 
i siedzisko [2, 8].

3. Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe 

Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe WRMSDs to schorzenia 
wywołane ekspozycją na ergonomiczne czynniki ryzyka w miej-
scu lub na stanowisku pracy. Pojęciem tym określa się przede 
wszystkim schorzenia narządu ruchu od lekkich po ciężkie, 
skutkujące upośledzeniem czynności i zmianami budowy ciała. 
Dolegliwości te obejmują schorzenia nerwów, ścięgien, mięśni oraz 
struktur podtrzymujących ciało, takich jak dyski międzykręgowe. 
Długotrwałe narażenie na sposób wykonywania pracy, w którym 
obecne są ergonomiczne czynniki ryzyka, obniża jakość życia 
pracownika. Potencjalnie mogą one dotyczyć każdego pracownika. 
Ekspozycja pracownika na ergonomiczne czynniki ryzyka 
skutkuje występowaniem objawów podmiotowych (symptomów) 
i przedmiotowych (objawów) WRMSDs [4]. Proces uszkadzania 
narządu ruchu przebiega według dwu podstawowych mechanizmów: 
nadmiernego obciążenia (uszkodzenie narządu ruchu przede 
wszystkim masą przemieszczanych obiektów i nieeregonomiczną 
techniką ich przemieszczania) lub/i przeciążenia (kumulacji 
mikrourazów powodowanych częstością ruchów). Ekspozycja na 
ergonomiczne czynniki towarzyszące sposobowi wykonywania 
pracy nie jest stała. Zależy ona od treści wykonywanych zadań 
i związanych z nimi czynności, warunków środowiskowych, 
możliwości pracowników (również poziomu ich świadomości 
ergonomicznej).

Relacja pomiędzy obecnością ergonomicznych czynników 
ryzyka w sposobie wykonywania pracy realizowanym przez 
indywidualnego pracownika  a wywołaniem u niego WRMSDs 
zależna jest od parametrów narażenia, m.in. od całkowitego 
i jednostkowego czasu ekspozycji, wielkości czynnika narażającego, 
częstości,  czasu trwania i treści przerw na regenerację oraz 
jego aktualnych możliwości psychofizycznych. Stąd tym samym 
obciążeniom biomechanicznym pracą towarzyszą odmienne 
obciążenia wewnętrzne i ich skutki u różnych pracowników. W tym 
kontekście mówi się o czynnikach ryzyka związanych z pracą i nie 
związanych z pracą (ale w domyśle związanych z pracownikiem, 
z jego możliwościami i ograniczeniami) [4].

W 2003 r. MSHA (Mine Safety and Health Administration) 
przedstawiło dane wskazujące, że 44% wszystkich schorzeń 
w górnictwie stanowiły stany zapalne ścięgien, stawów i mięśni 
spowodowane powtarzalnością obciążeń narządu ruchu [2]. Do 
najbardziej narażonych segmentów ciała należały odcinek szyjny 
kręgosłupa i plecy, przedramiona, ramiona i barki, dłonie i palce [7]. 
33% absencji chorobowej miało bezpośredni związek z ręcznymi 
pracami transportowymi. 

W USA w okresie od 1993 do 2002 r. 6419 operatorów 
maszyn górniczych uległo schorzeniom skutkujących zwolnieniem 
chorobowym, z czego 52% było skutkiem powtarzalności narażeń 
na ergonomiczne czynniki ryzyka. Nadgarstki, kręgosłup i kola-
na stanowiły 64% wszystkich ww. przypadków. Wynikająca 
z powyższych schorzeń absencja chorobowa trwała 84629 dni. 35 %
 absencji było skutkiem schorzeń kręgosłupa i kolan [6]. W latach 
1999 – 2003 w górnictwie USA wystąpiło 4079 schorzeń kręgosłupa, 
co pociągnęło za sobą 173000 dni absencji chorobowej. 25,8% 
nastąpiło po 8 godzinie pracy [6].  

W Polsce w statystyce zapadalności na choroby zawodowe 
w górnictwie za  lata 2002–2006, sporządzonej przez IMP, 
schorzenia zawodowe narządu ruchu wywołane sposobem 
wykonywania pracy nie zostały z nazwy odnotowane, mimo iż 
mogą być kwalifikowane jako choroby układu ruchu i choroby 
obwodowego układu nerwowego, bowiem są wymienione 
w dokumentach prawnych RP [9].

W kontekście statystyki amerykańskiej wyniki te są mało 
wiarygodne i pociągają za sobą straty ponoszone zarówno 
przez pracowników, jak i całe społeczeństwo, wynikające z nie-
uświadamiania sobie przez pracowników i pracodawców 
zagrożeń wywołujących dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. 
Brak świadomości powoduje niepodejmowanie badań i działań 
prewencyjnych w tej dziedzinie w Polsce. Redukcja faktycznie 
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istniejących dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w górnictwie 
byłaby możliwa jedynie pod warunkiem uświadomienia problemu 
i podejmowaniu działań zmierzających do eliminacji ergonomicznych 
czynników ryzyka obecnych w sposobie wykonywania pracy 
osobowo traktowanych górników. 

Wyniki analiz statystycznych prowadzonych w USA skutkują 
badaniami naukowymi i działaniami praktycznymi zmierzającymi 
do redukcji WRMSDs. Do roku 2014 ilość przypadków ma zostać 
zredukowana do 30% w  stosunku do 2003 roku [6]. 

Badania naukowe z tej dziedziny podejmowane w USA dotyczą:
1. kwantyfikacji wymagań związanych z pracą górników oraz 

psychofizycznymi możliwościami pracownika (jednostki) w celu 
udoskonalenia już istniejących lub/i dostarczenia nowych danych 
do projektowania, 

2. rozwoju interwencji ergonomicznej o charakterze „field-test” 
mającej na celu redukcję lub eliminację ekspozycji pracownika na 
ergonomiczne czynniki ryzyka w chwili stwierdzenia potencjalnej 
możliwości takiego narażenia [7, 10].

  
4. Kierunki interwencji ergonomicznej 

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że najprostszym 
sposobem prewencji WRMSDs okazuje się kształtowanie pracy 
według zasad i wymagań ergonomii [6]. 

Prewencja ergonomiczna WRMSDs następuje poprzez:
– projektowanie inżynierskie uwzględniające zasady ergonomii,
– organizację procesu pracy uwzględniającą możliwości 

psychofizyczne jednostki,
– kształtowanie świadomości ergonomicznej każdego 

pracownika.
W 1998 roku NIOSH podjęło projekt „Interwencja ergonomiczna 

w górnictwie”. Podjęto m.in. badania nad:
– identyfikacją zadań w pracy górnika, które można usprawnić 

poprzez ich ergonomiczną analizę,
– kategoryzacją czynników ryzyka potencjalnie prowadzących 

do powstawania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z po-
kreśleniem, że nieobecność dolegliwości nie oznacza 
nieobecności ryzyka ich powstawania; czynniki ryzyka definiuje 
się szeroko jako czynności lub warunki, które spowodują wzrost 
prawdopodobieństwa powstawania dolegliwości mięśniowo-
szkieletowych [6].
Program redukcji WRMSDs powinien być ukierunkowany na 

projektowanie zadań, narzędzi, wyposażenia, maszyn oraz szkolenia 
pracowników i pracodawców w celu zapewnienia kompatybilności 
stanowisk i miejsc pracy z możliwościami psychofizycznymi 
pracownika z uwzględnieniem jego ograniczeń wynikających m.in. 
ze środowiska pracy.

W USA prewencja WRMSDs poprzez działania inżynierskie jest 
skupiona na następujących  zagadnieniach:
– ocenie ergonomiczności i usprawnianiu sprzętu 

transportującego,
– redukcji ryzyka powstawania WRMSDs poprzez dostosowywanie 

zadań do możliwości pracownika,
– projektowaniu ergonomicznym warunków pracy z uwzględnie-

niem wieku kadry górniczej; średni wiek górnika w USA w latach 
1992 –2002 wynosił 42,2 roku; 40% wszystkich urazów doty-
czyło pracowników w wieku 35–55 [2, 8]. 
Celem interwencji ergonomicznej jest dopasowanie zadań 

i związanych z nimi czynności, narzędzi, wyposażenia i stanowisk 
pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych pracownika 
ze szczególnym uwzględnieniem różnic wynikających z wieku pra-
cowników i   aktualnego stanu zdrowia. Szczególnie operatorzy 
sprzętu górniczego są eksponowani na powtarzalne ruchy i skrępo-
wane, długotrwale utrzymywane pozycje. Efektem takich warunków 
pracy jest narastające zmęczenie ośrodkowego  obwodowego 
układu nerwowego przechodzące w przemęczenie skutkujące 
przede wszystkim urazami i schorzeniami narządu ruchu.

Krytycznym obiektem w maszynach górniczych jest kabina, 
a przede wszystkim znajdujące się w niej siedzisko. Ze względu 
na długotrwałe siedzenie operatora powinno ono być dla niego 
komfortowe. Komfort siedziska dla długotrwałego siedzenia 
wyznacza: 
– dopasowanie do morfologii operatora,  
– równomierna dystrybucja wagi ciała na guzy kulszowe, 
– utrzymanie naturalnej pozycji kręgosłupa,  
– brak ucisków krawędziowych czy też płaszczyznowych na 

tkankę miękką.

5. Lista kontrolna do oceny ergonomiczności kabiny 
    w maszynie górniczej

Narzędziami wspomagającymi ocenę dopasowania pracy do 
indywidualnego pracownika są m.in. listy kontrolne. Na podstawie 
badań własnych oraz literatury [5] opracowano listę kontrolną do 
oceny ergonomiczności kabiny operatora maszyny górniczej. Lista 
zawiera 33 pytania – wymagania ergonomiczne.

Lista kontrolna do oceny ergonomiczności kabiny w maszynie 
górniczej

Parametry techniczne kabiny
1. Czy masz możliwość dopasowania wysokości płaszczyzny 

siedziska tak, byś mógł siedzieć na guzach kulszowych (nie na 
biodrach lub udach)?

2. Czy masz możliwość przesuwania siedziska w płaszczyźnie 
poziomej?

3. Czy mechanizmy regulacji siedziska są na odpowiedniej dla 
ciebie wysokości? 

4. Czy siedzisko ma oparcie?
5. Czy siedzisko ma podpórkę lędźwiową?
6. Czy są podłokietniki?
7. Czy podłokietniki są regulowane (wysokość położenia, szerokość 

rozstawienia, kąt skręcenia) i umożliwiają ci podparcie łokci bez 
konieczności ich odsuwania na boki lub wznoszenia ramion?

8. Czy mechanizmy regulacji podłokietników znajdują się na 
odpowiedniej wysokości? 

9. Czy nie odczuwasz drgań emitowanych przez płaszczyznę 
siedziska?

10. Czy nie odczuwasz drgań emitowanych z podłogi kabiny?
11. Czy nie odczuwasz drgań emitowanych przez urządzenia 

sterownicze?
12. Czy siedzisko jest trwale i mocno zamontowane do podłogi 

kabiny?
13. Czy siedzisko możesz odchylić do tyłu?
14. Czy siedzisko obraca się?
15. Czy siedzisko odprowadza ciepło?
16. Czy siedzisko nie ma ostrych, twardych krawędzi?
17. Czy możesz dostosować do siebie położenie urządzeń stero-

wniczych?
18. Czy urządzenia sterownicze dosięgasz bez konieczności 

rozciągania kończyn górnych?
19. Czy operowanie urządzeniami  sterowniczymi nie sprawia ci 

trudności?
20. Czy pedały dosięgasz bez konieczności pełnego rozciągania 

kończyn dolnych?
21. Czy masz trudności w używaniu pedałów?
22. Czy przestrzeń w kabinie jest odpowiednia dla ciebie (nie krępuje 

twojego ciała, twoich ruchów)?
23. Czy masz dobrą widoczność otoczenia przed sobą?
24. Czy widoczności nie zakłócają elementy zewnętrzne?
25. Czy w kabinie słychać hałas?
26. Czy możesz regulować temperaturę?
27. Czy kabina jest wyposażona w stopień umożliwiający wchodzenie 

do środka i opuszczanie kabiny ?
28. Czy kabina jest wyposażona w poręcze umożliwiające 

wchodzenie do środka i opuszczanie kabiny?
29. Czy drzwi kabiny możesz otwierać i zamykać bez przeszkód?
30. Czy sprzęt jest wyposażony w odpowiednie środki do otwarcia 

kabiny?
31. Czy sprzęt jest wyposażony w odpowiednie środki do 

opuszczenia – zamknięcia kabiny?
32. Czy dobrze widzisz podłoże przed sobą?
33. Czy szyby kabiny są zabezpieczone przed refleksami?

W celu uniknięcia zdrowotnych skutków niedopasowania 
kabiny do operatora należy wypełnić listę przed podjęciem pracy 
w kabinie. Odnotowane niezgodności stanowią źródło zagrożeń dla 
operatora.

 
6. Zakończenie

Holistyczne podejście do pracy umożliwia wczesną identyfikację 
zagrożeń i ich źródeł odpowiadających za powstawanie schorzeń 
o podłożu zawodowym. We współczesnej rzeczywistości są to 
przede wszystkim schorzenia narządu ruchu. Badania prowadzone 
w tym zakresie w USA wskazują, że górnicy należą do grupy 
zawodowej najbardziej narażonej na powstawanie dolegliwości 
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mięśniowo-szkieleletowych, będących skutkiem obecności w spo-
sobie wykonywania pracy „zagrożeń ergonomicznych” [8]. 

Przyszłość przemysłu wydobywczego potencjalnie wiąże się 
z wyższymi wymaganiami stawianymi maszynom górniczym 
wynikającymi zarówno z warunków wydobycia, jak i możliwości 
psychofizycznych pracowników. Niezbędne zatem staje się 
prowadzenie badań nad relacjami pracownik – środowisko 
pracy, pracownik – wymagania stawiane przez zadania w celu 
opracowania sposobu ich wykonywania dopasowanego do 
możliwości pracownika, a nie do z góry założonej produktywności.
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Ergonomic Risk Factors in Mineworker Profession
In this paper authors discuss work related musculoskeletal disorders among mineworkers.  Some effects of scientific investigations 

and practices in mining conducted by NIOSH and MHSA in USA are presented. Ergonomics risk factors that accompany mineworker 
occupation are described. Issue of ergonomics intervention and some practical aspect of application ergonomics criteria in evaluation cab 
of construction equipment is presented.   
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Ocena trendów w normalizacji 
oraz standaryzacji systemów zarządzania 

bhp na świecie – nowe kierunki i spojrzenia 
Najnowsze narzędzia – isrs7

STRESZCZENIE

Przedstawione zostały przekrojowo dotychczasowe 
trendy w normalizacji i standaryzacji systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu 
o dokumenty opisujące budowę i funkcjonowanie 
systemów zarządzania, takie jak: BS 8800, NPR 5001, 
OHSAS 18001, ILO-OSH czy PN-N-18001:2004 OHSMS 
DNV, SafetyCert BVQI, SCC oraz narzędzia typu ISRS. 
Autor ocenia również  istniejące trendy w zakresie 
rozwoju nowych narzędzi audytorskich i normalizacyjnych 
związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów 

zarządzania bhp na świecie. Omówione zostało najnowsze 
podejście, a zarazem narzędzie do zarządzania –  isrs7, 
obejmujące oprócz wymagań ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, PAS 55:2004, Global Reporting Initiative 
2002 również bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia 
w postaci wymagań  – OHSAS 18001:1999. Przedstawiono 
główne kierunki rozwoju zarówno w zakresie tworzonych 
przewodników dla systemów zarządzania BHP, jak i narzę-
dzi mogących wspomagać przedsiębiorstwa we wdrażaniu 
i funkcjonowaniu systemów zarządzania BHP.
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1. Wstęp

Korzystne efekty wdrażania systemów zarządzania bezpie-
czeństwem pracy na świecie oraz coraz większe zainteresowanie 
przedsiębiorców tymi efektami stanowi ciągle rosnącą siłę napędową  
dla  różnego typu organizacji definiujących, ustanawiających oraz 
promujących narzędzia skuteczne do wdrażania i funkcjonowania 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponieważ 
w chwili obecnej nie istnieje jednolity standard  ISO 18001,  istniejące 
specyfikacje, przewodniki, normy lub narzędzia do wdrażania oraz 
oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
wciąż ewoluują.

Zarówno przedsiębiorcy, jednostki certyfikacyjne, jak i organi-
zacje rządowe z coraz większą siłą i zaangażowaniem podejmują 
cały szereg działań zmierzających do popularyzacji oraz promo-
wania zagadnień BHP jako nieodłącznego elementu systemów 
zarządzania całymi organizacjami.

Można oczywiście wymienić kilka powodów coraz szerszego 
zainteresowania wdrożeniem i utrzymaniem w przedsiębiorstwie 
systemów zarządzania BHP. Takim powodem z pewnością mogą 
być dane publikowane m.in. przez 
Międzynarodową Organizację Pracy1 

(MOP – ILO International Labour 
Organization).

Szacuje się, że corocznie ginie w zwią-
zku z wypadkami przy pracy  1,2 mln pra-
cowników na całym świecie, 250 mln 
pracowników ulega wypadkom, a u 160 
mln pracowników rocznie stwierdza się 
schorzenia zawodowe. Szacuje się 
również, że powyższe zdarzenia powo-
dują straty rzędu 4% światowego przy-
chodu PKB rocznie.

Innym powodem wzrostu zaintereso-
wania systemami zarządzania bhp jest 
coraz częstsze uzależnianie możliwości 
zawarcia intratnych kontraktów od posia-
dania wdrożonych i certyfikowanych 
systemów zarządzania bhp oraz pra-
cowników. Bardzo dobrym przykładem jest  
tutaj SCC – Safety Checklist for Contra-
ctors (SCC) będący systemem certyfikacji 
podwykonawców i jednocześnie normą 
dla systemów zarządzania BHP. Również jako powód coraz 
częstszego wdrażania systemów zarządzania można wymienić 
wzrost kultury organizacji w przedsiębiorstwach, przejawiający się 
w dążeniu do standaryzacji i ujednolicenia wszystkich istniejących 
systemów zarządzania.

Przedsiębiorstwa posiadające w chwili obecnej wdrożone 
systemy ISO 9001 – zarządzanie jakością oraz ISO 14001 – 
zarządzanie środowiskowe, dążąc do stworzenia zintegrowanego 
systemu zarządzania, wprowadzają w życie wymagania specyfikacji 
OHSAS 18001 czy Polskiej  Normy PN-N-18001:2004, które to 
zasady w sposób naturalny uzupełniają nie zarządzany do tej pory 
obszar.

Różnorodność potrzeb organizacji 
pozwala w chwili obecnej na współistnienie 
na rynku kilku odmiennych podejść 
reprezentujących inne sposoby myślenia o 
zarządzaniu BHP. Możemy wyszczególnić 
tutaj potrzeby wynikające z konieczności 
zarządzania wszystkimi stratami, jakie 
mogą powstać w przedsiębiorstwie. Te po-
trzeby dały początek grupie narzędzi i sy-
stemów opartych na ISRS (International 
Safety Rating System), co nastąpiło już 
w latach siedemdziesiątych w USA, oraz 
podejściu reprezentowanym w OHSAS 
18001 opartym na modelu ciągłego 
doskonalenia zwanym pętlą Deminga.

Druga – reprezentatywna grupa to 
standardy, w których szczególną uwa-
gę przywiązuje się do strat ludzkich 
(urazy i choroby pracowników), ze zna-

1 MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy, ang.   
  ILO – International Labour Organization

cznie mniejszym naciskiem na analizę ryzyk, które mogą wy-
wołać straty  jedynie w urządzeniach, materiałach czy 
produktach. Wymienić tu należy podejście reprezentowane 
w ILO-OSH z 2001 roku czy PN-N-18001:2004.

Różnorodność stosowanych standardów w zarządzaniu bez-
pieczeństwem wynika nie tylko z różnego sposobu definiowania 
pojęcia straty, ale także coraz częściej z potrzeby zarówno 
jakościowej oceny systemów zarządzania BHP (OHSAS 18001; ILO-
OSH; PN-N-18001:2004), jak i  ilościowej, dającej wynik punktowy 
w ściśle określonej skali, który może służyć do benchmarkingu 
(ISRS, isrs7).

Bardzo istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem 
decyzji o wdrożeniu systemów zarządzania BHP są dane publikowane 
przez różne przedsiębiorstwa,  przedstawiające trendy w procesie 
minimalizacji strat po wdrożeniu systemu. Niektóre organizacje 
publikują dane pokazujące zależność wskaźników wypadkowości od 
ilości zgłoszonych i zbadanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 
Takim przykładem może być firma Masterfoods sp. z o.o. z siedzibą 
w Sochaczewie, która opublikowała wskaźniki wypadkowości 
z kilku ostatnich lat. 

W przedstawionym przykładzie (rys. 1.1.) uwidacznia się duży 
wpływ (ilość zdarzeń wypadkowych w przeliczeniu na milion 
przepracowanych roboczogodzin) usuniętych przyczyn zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych na wskaźnik LTA. Firmie Masterfoods 
udało się w ten sposób znacznie obniżyć wskaźniki wypadkowości.

Od wielu lat również jednostka certyfikacyjna – Det Norske 
Veritas publikuje wskaźniki wypadkowości z firm  całego świata, 
w których wdrożono ISRS. Na rysunkach 1.2, 1.3 przedstawiono 
kilka przykładów wymiernych efektów funkcjonowania systemów 
zarządzania BHP, z kilkudziesięciu, jakie zostały udostępnione 
przez firmy z wdrożonymi systemami zarządzania BHP.

Rys. 1.1. Wpływ usuwania przyczyn zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych na wskaźnik LTA

Fig 1.1. The result of removing causes of the identified potential accident events on 
the  LTA indicator

Rys. 1.2. Wpływ wdrożenia zasad ISRS na wielkość wskaźnika LTA (ilość zdarzeń 
wypadkowych w przeliczeniu na milion przepracowanych roboczogodzin) 

w British ALCAN
Fig 1.2. The result of implementing the ISRS rules on the LTA indicator (the amount 

of accident events converted into one million workhours) in British ALCAN
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2. Rys historyczny standaryzacji

Systemy zarządzania bezpieczeństwem mają długą historię 
rozwoju i są ściśle skorelowane z rozwojem produkcji przemysłowej 
oraz rozwojem świadomości społeczeństw. W czasie wczesnego 
kapitalizmu, w erze totalnej eksploatacji człowieka i zasobów oraz 
maksymalizacji zysku, techniki bezpieczeństwa nie istniały lub były 
bardzo prymitywne, a właściciele fabryk nie byli zainteresowani 
ich stosowaniem. Nadmiar siły roboczej rozwiązywał wszystkie 
problemy. Stąd też w tamtych czasach zarejestrowano ogromną 
liczbę wypadków śmiertelnych. Na przykład w 1926 roku 
w USA zanotowano 24000 wypadków śmiertelnych i ponad 3 mln 
wypadków przy pracy. 

Wyzysk siły roboczej, ciężkie warunki pracy zaowocowały 
powstaniem organizacji parazwiązkowych, które zwróciły uwagę 
władz na zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. W 1911 r.  
w USA odbyła się pierwsza narodowa konferencja poświęcona 
wypadkom i katastrofom przemysłowym. W jej wyniku w 1913 roku 
powołano Narodowe Ministerstwo Bezpieczeństwa (NSC). Od tego 
czasu datują się pierwsze akty prawne związane z bezpieczeństwem 
pracy w USA. Najważniejszy akt prawny – ustawa BHP została 
wydana w 1972 roku. 

W tym też okresie rozpoczęto badania i analizy nowoczesnych 
form i praktyk zarządzania w przemyśle amerykańskim w Insty-
tucie Kontroli Strat w Atlancie, pod kierunkiem Franka Birda. W efe-
kcie tych prac, w 1978 roku, opublikowano i zaczęto używać 
w praktyce pierwszej wersji ISRS – International Safety Rating 
System – narzędzia do wymiernej oceny poziomu bezpieczeństwa 
i jakości zarządzania stratami. W 1982 roku dorobek badawczy 
i doświadczenia Instytutu Kontroli Strat stały się częścią DNV, które 
rozpowszechniło ISRS na całym świecie i dokonywało regularnego 
uaktualniania dokumentu ISRS.

Równolegle w latach siedemdziesiątych (1974 r.) w Europie – 
w Wielkiej Brytanii – zostaje ogłoszona szeroko rozumiana ustawa 
BHP (Health and Safety at Work – HASAWA). Od tego czasu datuje 
się również powstanie brytyjskiego ministerstwa BHP (HSC) oraz 
inspekcji nad warunkami BHP (HSE).

Do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kraje 
europejskie doskonalą wymagania prawne w zakresie BHP, 
kładąc kolejno coraz większy nacisk najpierw na bezpieczeństwo 
techniczne (w latach 70.), potem na partycypację pracowników przy 
tworzeniu zasad bhp (w latach 80.), a następnie na analizę ryzyka 
– na początku lat dziewięćdziesiątych.

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to istny wysyp rozmaitych 
standardów dla systemów zarządzania BHP. Standardy te były 
tworzone przez różne kraje: 
− Niemcy, Holandia – SCC (VCA) (1995 r.),
− Wielka Brytania – BS8800  (1996 r.),
− Holandia – NPR 5001 (1996 r.), 
− Australia i Nowa Zelandia – AS/NZS 4801 w roku 1999, 
− Polska – PN-N-18001 z 1999 oraz  2004 r. 
oraz przez jednostki certyfikacyjne:
− DNV – OHSMS:1997,

Rys. 1.3. Wpływ wdrożenia zasad ISRS na wielkość wskaźnika LTA (ilość zdarzeń 
wypadkowych w przeliczeniu na milion przepracowanych roboczogodzin) w Tioxide

Fig 1.3. The result of implementing the ISRS rules on the LTA indicator ((the 
amount of accident events converted into one million workhours) in Tioxide

− SGS – ISA 2000 (1997 r.),
− Lloyds – SMS 8800 (1998 r.),
− BVQI – Safety Cert (1998 r.),
− BSI – PAS 088 (miał być wydany 
 w 1999 r.).

W odpowiedzi na coraz częstsze żądania 
klientów jednostek certyfikacyjnych, którzy 
z uwagi na mnogość standardów nie mieli 
możliwości porównywania między sobą 
systemów  w organizacjach oraz weryfi-
kacji własnych kontrahentów, czołowe je-
dnostki certyfikacyjne: DNV, BVQI, LRQA, 
SGS i kilka innych pod przewodnictwem 
BSI stworzyło  „Projekt OHSAS”, którego 
efektem było wydanie w kwietniu 1999 
roku specyfikacji OHSAS 18001. Od tego 
momentu stał się on jednolitym standar-
dem, według którego, decyzją firm certyfika-
cyjnych, dokonuje się w Europie i na świecie 
certyfikacji systemów zarządzania BHP. 
Jednostki certyfikacyjne oraz wię-
kszość krajów wycofały własne standardy 
dla systemów zarządzania BHP.

Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(ILO) jest obok firm certyfikacyjnych drugim podmiotem podej-
mującym wysiłki w celu opracowania międzynarodowych stan-
dardów związanych z systemowym zarządzaniem BHP. W 1998 
roku ILO złożyła do Komitetu ISO wniosek o opracowanie takiego 
standardu, który odrzucono. BSI w 2000 roku złożył wniosek do 
ISO o opracowanie międzynarodowych wytycznych do budowania 
systemów zarządzania BHP – wniosek ten  również odrzucono.

Wreszcie w 2001 roku ILO wydała „Wytyczne do systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” ILO – OSH 2001, 
proponując nowe trójstronne podejście – pierwszy poziom: wy-
tyczne MOP, poziom drugi to wytyczne krajowe (w Polsce 
odpowiedzią na te wytyczne jest PN-N-18001:2004) i trzeci to 
wytyczne branżowe do budowy systemów zarządzania BHP. 
Zainteresowanie standaryzacją w oparciu o wymagania OHSAS 
18001 czy ILO – OSH 2001 w Stanach Zjednoczonych należy 
uznać za niewielkie. Największe zainteresowanie tymi standardami 
należy przypisać Europie.

Na początku tego wieku należy odnotować również bardzo 
dużą ilość certyfikacji systemów opartych na wymaganiach 
PN ISO 9001 oraz PN ISO 14001. Jednak, ze wzrostem ilości  
wdrożonych standardów, przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać 
możliwości uproszczenia procedur, zminimalizowania czasu 
audytów wewnętrznych oraz innych negatywnych efektów, które 
zaczęły pojawiać się w przedsiębiorstwach po wdrożeniu kolejnych 
systemów zarządzania.

Efektem takiego zapotrzebowania rynku było zaprezentowanie  
w 2005 r. przez DNV nowego spojrzenia na zintegrowane systemy 
zarządzania (w tym BHP), co w rezultacie dało zbiór wymagań 
i narzędzie nazwane isrs7, które zawiera w swojej strukturze 
aż 5 standardów:
– ISO 9001:2000 – Zarządzanie jakością, 
– ISO 14001:2004 – Zarządzania środowiskowe, 
– OHSAS 18001:1999 – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 

pracy, 
– PAS 55:2004 – Zarządzanie mieniem, 
– Global Reporting Initiative 2002 – Korporacyjna odpowiedzialność 

socjalna. 
Narzędzie isrs7  samo w sobie nie jest nowym standardem. Jest 

systemem do pomiaru, doskonalenia i demonstrowania wyników 
w obszarze  jakościowym, bezpieczeństwa pracy, ochrony śro-
dowiska i biznesu. Isrs7 pomaga w zarządzaniu ryzykami organizacji. 
Isrs7 wspomaga kierownictwo w podejmowaniu trafnych decyzji przy 
pomocy zaawansowanego systemu wspomagania decyzji. 

3. Isrs7 – najnowsze narzędzie dla biznesu

Isrs7
 

został opracowany w ramach wspólnego projektu 
DNV oraz partnerów z przemysłu nuklearnego, chemicznego 
i petrochemicznego na całym świecie. Jest on oparty na stosowanym 
od dawna Międzynarodowym Systemie Oceny Bezpieczeństwa 
Pracy (ISRS). Opracowany przez DNV system ISRS pomaga 
w ustanowieniu, rozwoju i doskonaleniu systemów zarządzania. 
Szósta wersja ISRS została opracowana w roku 1994. 
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Rys. 3.1. Model ciągłego doskonalenia
Fig 3.1. The continuous improvement model

Nowa wersja isrs7 uwzględnia najnowsze osiągnięcia w zakresie 
systemów zarządzania. Zostało wykorzystane międzynarodowe 
doświadczenie uzyskane w ciągu ostatniej dekady w trakcie 
współpracy ze światowymi liderami przemysłu. Tysiące firm na 
całym świecie używają ISRS.

Isrs7, podobnie jak ISRS, jest narzędziem do wdrożenia, 
audytowania i nadzorowania systemu. Daje również odpowiedź, 
na jakim poziomie wszystkie istniejące systemy w organizacji są 
zintegrowane. Wszystkie zagadnienia w isrs7  podzielone zostały na 
piętnaście obszarów zarządzania, które następnie zostały nazwane 
procesami:

1. przywództwo,
2. planowanie i administracja,
3. ocena ryzyka,
4. zarządzanie zasobami ludzkimi,
5. zapewnienie zgodności,
6. zarządzania projektami,
7. szkolenia i kompetencje,
8. komunikacja i promocja,
9. kontrola ryzyka,
10. zarządzanie mieniem,
11. zarządzanie podwykonawcami i zakupy,
12. przygotowanie do awarii,
13. uczenie się ze zdarzeń,
14. monitorowanie ryzyka,
15. wyniki i przegląd. 
Ponieważ większość standardów, jakie obejmuje, oparta jest  

na modelu ciągłego doskonalenia – pętli Deminga, model isrs7 
również jest wkomponowany w pętlę Deminga. Opisy procesów 
przedstawiono poniżej.

3.1. Przywództwo 

Dobre przywództwo zaczyna się od zdefiniowania oczekiwań 
organizacji (misja, wizja, wartości, cele i polityki), dopasowania 
ich do oczekiwań zainteresowanych stron i opracowania strategii 
ich realizacji. Przywódcy są odpowiedzialni za zdefiniowanie 
podstawowego biznesu organizacji i za identyfikację głównych 
ryzyk dla ich biznesu. Przywódcy muszą demonstrować swoje 
zaangażowanie w ciągłe doskonalenie, stosując podejście 
„chodzenia i rozmawiania”. 

Proces „Przywództwo” sprawdza misje, wizję, wartości, cele 
i politykę organizacji. Sprawdza również przyjętą strategię oraz 
działania kierownictwa świadczące o ich zaangażowaniu, zaanga-
żowanie zainteresowanych stron, jasność definicji oraz komunikację 
w zakresie odpowiedzialności i procesów biznesowych. 

3.2. Planowanie 

Efektywne planowanie i kontynuacja działań zapewnia terminową 
realizację celów, potrzebną jakość oraz trzymanie się budżetu. Plany 
strategiczne oraz krótsze plany biznesowe określają indywidualne 
odpowiedzialności oraz środki niezbędne do spełnienia oczekiwań 
kierownictwa. Dokumentacja oraz systemy zapisów pomagają 
w zapewnieniu dobrych procesów.

Proces „Planowanie” sprawdza planowanie biznesowe, plan pra-cy 
oraz efektywność monitorowania działań. Proces ten sprawdza rów-
nież zakres dokumentacji systemowej oraz zarządzanie zapisami.

3.3. Ocena ryzyka
 
Podstawowym zadaniem kadry kierowniczej jest efektywne 

zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem zaczyna się od 
identyfikacji i oceny ryzyka dla zdrowia, urazowego, bezpieczeństwa 
firmy i ryzyk dla środowiska. Ryzyka jakościowe to potencjalne błędy, 
które mogą spowodować, że oczekiwania klientów nie zostaną 
spełnione. W celu dostarczenia wysokiej jakości produktów i usług 
organizacja musi zidentyfikować bieżące i przyszłe oczekiwania 
klientów i musi zapewnić możliwości ich spełniania. Pracownicy 
muszą mieć ciągle dobrą świadomość ryzyk. Podejście zespołowe 
do oceny ryzyka procesowego i oceny ryzyka dla każdego zadania 
pozwala na stworzenie wysokiej kultury zarządzania ryzykiem 
w organizacji. 

Proces „Ocena ryzyka” sprawdza identyfikację zagrożeń dla 
zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska naturalnego. Sprawdza 
również sposób identyfikacji i oceny oczekiwań klientów oraz 
identyfikację i zarządzanie ryzykami procesowymi.

 
3.4. Zasoby ludzkie

Ludzie i ich wiedza to w wielu organizacjach najważniejszy 
zasób. Dobry system zarządzania zasobami ludzkimi gwarantuje, że 
zasoby ludzkie są zarządzane w sposób efektywny, począwszy od 
rekrutacji do zakończenia pracy w firmie. System nagród, systemy 
dyscyplinarne oraz regularna ocena wyników pomagają w rozwoju 
pracowników. Zmiany organizacyjne w nowoczesnych firmach 
to codzienność, dlatego powinny być zarządzane w efektywny 
sposób. 

Proces „Zasoby ludzkie” sprawdza zakres systemu HR (zasoby 
ludzkie), obejmując: rekrutację, indywidualne wyniki, nagrody 
i kary, jak również sprawy emerytur, dublowania stanowisk oraz 
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zakończenia pracy. Sprawdzane jest również zarządzanie zmianami 
organizacyjnymi. 

3.5. Zapewnienie zgodności

Każda organizacja potrzebuje systemu do identyfikowania 
dotyczących ich wymagań prawnych, przepisów branżowych oraz 
norm i oceny ich wpływu na prowadzony biznes. Bezpieczeństwo 
informacji to klucz do spełniania wymagań wewnętrznych i ze-
wnętrznych. Oczekiwania społeczne to również zarządzanie 
produktami przez cały cykl ich życia od projektu do utylizacji. 

Proces „Zapewnienie zgodności” sprawdza identyfikację i prze-
strzeganie: wymagań prawnych, zewnętrznych pozwoleń na użytko-
wanie, przepisów i norm branżowych, a także system raportowania 
do władz oraz spełnianie innych wymagań. Sprawdzany jest również 
zakres zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz produktami. 

3.6. Zarządzanie projektami

Projekty to jednostkowe przedsięwzięcia, które mają swój 
początek i koniec. Ich unikalny charakter powoduje, że powstają 
ryzyka w miejscu pracy i wymagają uważnego planowania w celu 
upewnienia się, że są kontrolowane i że projekt zostanie ukończony 
na czas, zgodnie z budżetem i uzyskana zostanie pożądana jakość. 
Formalna odpowiedzialność za wyniki powinna być ustalona 
dla każdego projektu. Plan projektu powinien określać cele, 
odpowiedzialności, zasoby i ryzyka dla całego okresu trwania 
projektu. Efektywna realizacja i monitorowanie projektu pozwala na 
zarządzania zmianami, terminowe wykonanie i spełnienie oczekiwań 
zainteresowanych stron. 

Proces „Zarządzanie projektami” sprawdza system koordynacji 
projektów i ich zgodności z potrzebami biznesu. Sprawdzany 
jest zakres dokumentacji projektowej (planowanie), ich realizacja 
i zakończenie. 

3.7. Szkolenia i kompetencje
 
Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kompetencje do 

efektywnego wykonywania swojej pracy. Efektywny system szkoleń 
jest bardzo ważny w ustalaniu potrzeb szkoleniowych dla każdego 
pracownika i do ich przeprowadzenia. Szkolenia powinny obejmować 
tylko zidentyfikowane potrzeby na podstawie analizy posiadanych 
kompetencji, wymagań dla stanowiska, celów systemu szkoleń 
oraz aspiracji pracownika. Szkolenia powinny być prowadzone 
przez kompetentnych instruktorów używających właściwych technik 
komunikacji oraz środków szkoleniowych. 

Proces „Szkolenia i kompetencje” sprawdza system szkoleń, 
obejmując: analizę potrzeb, zarządzanie instruktorami i realizację 
szkoleń. Sprawdzane są szkolenia wstępne i stanowiskowe 
zarówno dla kierowników, jak i dla personelu oraz poszczególnych 
stanowisk. Sprawdzane jest wykorzystanie systemu oceny szkoleń 
do ciągłego doskonalenia. 

3.8. Komunikacja i promocja 

Dobra komunikacja to podstawa efektywnego zarządzania 
zmianami. Przy jakiejkolwiek zmianie sytuacji na stanowisku pracy 
efektywna komunikacja jest konieczna zarówno do informowania, 
jak i do motywowania pracowników. Dobra komunikacja to więcej 
niż mówienie – to powinien być proces interaktywny „przekazywania 
i bycia zrozumianym”. Kampanie promocyjne i różne kanały 
komunikacyjne powinny być używane do promowania doskonalenia 
BHP/OŚ/J w nowatorski i interesujący sposób. Spotkania kierownictwa 
i spotkania grupowe powinny być skierowane na kluczowe 
problemy BHP/OŚ/J i koordynowane, aby zapewnić, że kluczowe 
informacje będą filtrowane i przekazywane kaskadowo w dół.

Proces „Komunikacja i promocja” sprawdza efektywność 
komunikacji, koordynację spotkań kierownictwa, operacyjnych 
i utrzymania ruchu. Proces ten ocenia jakość spotkań grupowych: 
wspólnych komisji oraz kampanii promocyjnych. Sprawdzany jest 
system trenowania pracowników oraz nagradzanie osób i zespołów, 
a także dbałość o bezpieczeństwo poza pracą. 

3.9. Kontrola ryzyka 

Po zidentyfikowaniu ryzyk dla zdrowia, bezpieczeństwa ludzi, 
bezpieczeństwa firmy i środowiska należy wprowadzić środki 

ochrony, które zapewnią akceptowany poziom ryzyka. Pierwszy wy-
bór to środki techniczne, przy pomocy których należy wyeliminować 
te zagrożenia, dla których jest to możliwe. Środki administracyjne: 
procedury, zasady, pozwolenia na pracę, sygnały ostrzegawcze 
to następny krok w ograniczaniu ryzyka. Sprzęt do ochrony 
indywidualnej i ochrony środowiska to ostatnia linia obrony. Materiały 
i produkty powinny być efektywnie identyfikowane, etykietowane, 
przechowywane i przeglądane pod kątem jakości. Środki ochrony 
powinny zapewnić, że procesy będą funkcjonowały w granicach 
bezpieczeństwa. 

Proces „Kontrola ryzyka” sprawdza środki ograniczające 
ryzyko dla zagrożeń bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa firmy 
i zagrożeń środowiskowych. Sprawdza systemy: identyfikalności 
i śledzenia wyrobów, przechowywania materiałów, identyfikacji 
wyrobów niezgodnych oraz końcowy przegląd i dostawę do klienta. 
Sprawdzany jest system tworzenia, usuwania i przeglądu procedur 
operacyjnych i czy jest on wystarczający. Oceniane są również: 
efektywność opracowywania, usuwania i przeglądów przepisów 
i zasad, pozwoleń na pracę oraz zaopatrzenie w środki ochrony 
indywidualnej. 

3.10. Zarządzanie mieniem 

Zarządzanie mieniem polega na utrzymaniu fizycznych aktywów 
firmy używanych na stanowiskach pracy w celu zapewnienia 
niskiego ryzyka z punktu widzenia optymalnej produktywności 
i kosztów. Program utrzymania ruchu (konserwacji prewencyjnej) 
opisuje schemat konserwacji dla każdego urządzenia znajdującego 
się w rejestrze mienia firmy. Personel operacyjny i utrzymania 
ruchu muszą koordynować swoje działania w celu zaplanowania 
i zrealizowania czynności konserwacyjnych i remontowych. 
Przeglądy techniczne w poszczególnych obszarach służą do 
upewnienia się, czy urządzenia są właściwie utrzymywane. 
Efektywny proces zarządzania zmianami jest podstawą właściwego 
zarządzania ryzykami dla nowych urządzeń. Ocena ryzyka jest 
konieczna zarówno przy zakupie, jak i sprzedaży. 

Proces „Zarządzanie mieniem” sprawdza szczegółowość 
rejestrów mienia oraz dokładność opisów, efektywność planowania 
działań konserwacji prewencyjnej oraz system nadzoru nad ich 
realizacją. Sprawdzane są również systemy przeglądów: warunków 
pracy, specjalnych urządzeń oraz kontrolę przed użyciem. Proces 
ocenia jakość stosowania systemu zarządzania zmianami oraz 
system przeglądów, pomiarów i testowania urządzeń. Sprawdzane 
jest wykorzystanie oceny ryzyka przy akwizycji i sprzedaży.  

3.11. Zarządzanie podwykonawcami i zakupy 

W swoim dążeniu do efektywności organizacje w coraz wię-
kszym stopniu korzystają z podwykonawców, outsourcingu i pra-
cowników czasowych. Największym wyzwaniem z tym związanym 
jest zapewnienie, że podwykonawcy będą przestrzegać standar-
dów bhp i ochrony środowiska naszej firmy, jeśli ktoś inny jest ich 
kierownikiem. Skuteczny proces zarządzania podwykonawcami 
wymaga rygorystycznego procesu selekcji, jasnych definicji odpo-
wiedzialności i obowiązków, sprawdzenia kompetencji, odpowie-
dniego nadzoru i uważnego monitorowania wyników. Skuteczna 
koordynacja wymaga znakomitej komunikacji  pomiędzy podwy-
konawcą a procesem. Skuteczne zakupy i łańcuch dostawców 
gwarantuje dostawę potrzebnych materiałów i sprzętu na czas, 
odpowiedniej jakości przy optymalnych kosztach. 

Proces „Zarządzanie podwykonawcami i zakupy” sprawdza 
system kwalifikowania, przetargów i wyboru podwykonawców różnych 
typów. Sprawdzany jest zakres nadzoru nad podwykonawcami, 
częstotliwość i jakość spotkań z podwykonawcami oraz ich wyniki. 
W procesie oceniane jest zarządzanie łańcuchem dostawców, 
jak również ocena ryzyk dla planowania i realizacji zadań 
logistycznych. 

3.12. Przygotowanie do awarii 

Nie można zapobiec wszystkim wypadkom. Skuteczne 
przygotowanie na wypadek awarii oznacza planowanie i ćwiczenia 
przygotowujące na wypadek awarii tak, aby ograniczyć straty 
w ludziach, straty środowiskowe i straty dla biznesu. Przede 
wszystkim należy zidentyfikować i sklasyfikować możliwe sytuacje 
awaryjne. Plan powinien uwzględniać działania dla wszystkich 
zidentyfikowanych typów awarii. Należy przygotować systemy 
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awaryjnej komunikacji i potrzebne wyposażenie techniczne, np. 
sprzęt ppoż., zasilanie awaryjne. Z doświadczonych pracowników 
należy zorganizować zespoły ratunkowe, tak aby byli w stanie podjąć 
działania ratunkowe, a ich kompetencje należy regularnie oceniać 
na podstawie treningów i ćwiczeń. W końcu należy przygotować 
pierwszą pomoc i odpowiednie wsparcie medyczne. 

Proces „Przygotowanie do awarii” sprawdza rodzaje i klasyfikację 
scenariuszy awaryjnych. Oceniana jest jakość planów dla awarii na 
terenie oraz poza terenem organizacji, brane są pod uwagę również 
scenariusze sytuacji kryzysowych oraz zagrożeń dla ciągłości 
biznesu. Oceniany jest system komunikacji awaryjnej, systemy 
zabezpieczające oraz systemy wyłączenia produkcji, poza tym 
zespoły awaryjne, ich przygotowanie i ćwiczenia, środki pierwszej 
pomocy, dostępność pomocy lekarskiej oraz organizacja pomocy 
wzajemnej. 

3.13. Uczenie się ze zdarzeń 

Uczenie się ze zdarzeń jest warunkiem koniecznym ciągłego 
doskonalenia bhp, ochrony środowiska i wyników biznesowych. 
Skuteczny system uczenia się ze zdarzeń pozwala wykorzystać 
niepożądane zdarzenia do doskonalenia systemu. Kierownicy 
powinni dążyć do stworzenia kultury „szukamy przyczyn a nie 
winnych”, co powinno podnieść poziom raportów powypadkowych. 
Personel winien być zachęcany do zgłaszania zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, które dają największą możliwość poprawy. Wszystkie 
zdarzenia powinny być ocenione pod kątem ryzyka i właściwie 
badane z udziałem kierownictwa i dozoru bezpośredniego. 
Badanie musi dotrzeć do podstawowych przyczyn zdarzenia 
przed podjęciem decyzji co do potrzebnych działań korygujących 
i zapobiegawczych. Działania muszą być monitorowane aż do 
zakończenia, a wyniki powinny być zakomunikowane wszystkim 
zainteresowanym stronom. Zaawansowane systemy uczenia się 
ze zdarzeń obejmują również wypadki poza pracą, aby wzmocnić 
bezpieczne zachowania i ochronę środowiska również w domu. 

Proces „Uczenie się ze zdarzeń” sprawdza raportowanie, 
badanie oraz działania korygujące i ich monitorowanie dla zdarzeń 
wypadkowych. Raporty ze zdarzeń mogą obejmować zdarzenia 
wypadkowe i chorobowe, awarie środowiskowe, niewydolność 
systemu ochrony firmy. Sprawdzane jest uczenie się na podstawie 
sukcesów oraz adekwatność zespołów badających zdarzenia, 
obecność skutecznego systemu raportowania zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych oraz niebezpiecznych sytuacji w miejscach pracy. 
Oceniane jest również: badanie skarg, komunikacja po badaniu 
zdarzenia, monitorowanie działań korygujących oraz podejście do 
zdarzeń wypadkowych poza pracą, a także sposób analizy danych 
oraz wykorzystanie zespołów problemowych. 

3.14. Monitorowanie ryzyka 

Monitorowanie ryzyka jest podstawowym argumentem dla kie-
rownictwa i innych zainteresowanych stron, że ryzyka są sku-
tecznie kontrolowane. Monitorowanie ryzyka opiera się na ocenie 
ryzyka (proces 3) oraz kontroli ryzyka (proces 9) i w sumie tworzy 
pętlę ciągłego doskonalenia. Skuteczne monitorowanie ryzyka po-
winno pomagać w wykrywaniu sytuacji, gdy środki ochrony są niewys-
tarczające i podejmowaniu odpowiednich działań doskonalących. 
Badania satysfakcji klientów i poglądów pracowników służą do oce-
ny percepcji kluczowych zainteresowanych stron. Obserwacja zacho-
wań jest ważnym elementem wzmacniania pożądanych zacho-
wań pracowników w zakresie bhp, ochrony środowiska i zape-
wnienia jakości. Audyty są „ostatnią linią obrony” i sprawdzają, czy 
wszystkie potrzebne systemy zostały wdrożone i czy funkcjonują. 

Proces „Monitorowanie ryzyka” sprawdza zakres systemu 
monitorowania zagrożeń zdrowia, włączając w to urządzenia 
kontrolno-pomiarowe. Podobnie sprawdzane jest monitorowanie 
zagrożeń urazowych, bezpieczeństwa firmy, zagrożeń środo-
wiskowych oraz spełnianie oczekiwań klienta. Proces sprawdza 

efektywność systemu monitorowania oraz badania percepcji 
pracowników. Oceniane są również systemy obserwacji zachowań, 
obserwacji procesu pracy oraz to, w jakim stopniu system audytów 
sprawdza realizacje celów systemów zarządzania.

3.15. Wyniki i przegląd 

Aby przeżyć i prosperować w biznesie, konieczne jest 
osiąganie dobrych wyników. Wyniki biznesowe mierzone są przez 
porównanie wyników uzyskanych z celami postawionymi dla bhp, 
ochrony środowiska i biznesu przez kierownictwo firmy (proces 
1). Wyzwaniem dla kierownictwa jest takie sterowanie procesami 
biznesowymi i procesami pracy, aby dobrze zarządzać ryzykiem 
i osiągać dobre wyniki. Zrównoważona lub ciągła poprawa wyników 
biznesowych może być potwierdzona analizą trendów. Porównanie 
swoich wyników z innymi (benchmarking) mogą robić firmy, które 
chcą przyrównać się do liderów branżowych lub światowych. 
System zarządzania jest podstawowym narzędziem kierownictwa 
do zarządzania ryzykami i stałego doskonalenia. Formalne 
przeglądy kierownictwa są konieczne do oceny wyników systemu 
zarządzania, do identyfikacji potrzebnych działań doskonalących 
oraz uzyskania sprzężenia zwrotnego do strategii i procesów 
planowania. Norma odpowiedzialności społecznej korporacji (Am. 
Corporate Social Responsibility) wymaga prezentowania dobrych 
wyników w obszarach bhp, ochrony środowiska i biznesu wszystkim 
zainteresowanym stronom (zidentyfikowanym w procesie 1). 

Proces „Wyniki i przegląd” sprawdza wyniki organizacji w relacji 
do postawionych celów. Oceniana jest obszerność przeglądów 
kierownictwa, roczne raporty oraz stosowanie wskaźników 
środowiskowych i socjalnych. Wskaźniki socjalne powinny 
odnosić się do pracy, praw człowieka, zagadnień socjalnych 
oraz bezpieczeństwa produktu. Sprawdzana jest efektywność 
raportowania do zainteresowanych stron.

4. Podsumowanie

Ciągły rozwój standaryzacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, jak również zarządzania jakością i środowiskowego narzuca 
kierunki, w jakich powinny iść dalsze działania. Z jednej strony 
rynek nadal oczekuje standardu ISO 18001, który z pewnością 
ułatwiłby pracodawcom podejmowanie decyzji, który standard 
bezpieczeństwa jest dla nich odpowiedniejszy. 

Z drugiej strony naturalnym dążeniem przedsiębiorstw, które 
wdrażają kolejny standard zarządzania, jest, aby zrobić to możliwie 
najtaniej i najmniejszym nakładem dodatkowej pracy czy procedur. 
To naturalna minimalizacja zbędnych czy powtarzalnych czynności 
systemowych – takich jak audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, 
monitorowanie, szkolenia itp. Poszukiwane są więc narzędzia, 
które ułatwią jednoczesny nadzór nad systemami zarządzania 
w przedsiębiorstwach  i ułatwią proces.
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Global trend assessment in standardization of Health and Safety Management 
System. The new ways and the newest tools – isrs7

There were introduced actual trends in standardization of occupational health and safety management system, according to the documents 
describing the structure and functioning of management system as: ISRS. BS 8800, NPR 5001, OHSAS 18001, ILO- OSH or  PN-N-
18001:2004 OHSMS DNV, SafetyCert BVQI, SCC.
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The author evaluates also existing trends in the auditors and standardization new tools development connected with implementing and 
functioning Global HSE Management systems. There were described the newest tool which includes ISRS - Health and safety management, 
which also includes requirements ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, PAS 55:2004  and Global Reporting Initiative 
2002. There were presented the main ways of development in Occupational Health and safety guides preparation as well as the tools which 
may assist the corporations in implementing as well as functioning of Occupational H&S management systems.

Krzysztof A. FUGIEL
Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o., Kraków 

Procedury analizy bezpieczeństwa operacji 
(Job Safety Analysis) 

w międzynarodowych kompaniach naftowych

1. Wstęp

Wszystkie prace załadunkowe i rozładunkowe, montaże i de-
montaże urządzenia wiertniczego, operacje wiertnicze, rurowania 
i cementowania otworów wiertniczych, pomiary geofizyczne 
w otworach wiertniczych, przeprowadzanie prób i testów 
przemysłowych oraz  likwidacje otworów prowadzone są zgodnie 
ze szczegółowymi procedurami bądź instrukcjami zgodnymi z nor-
mami światowymi wg IADC (International Assocation of Drilling 
Contractors), zasadami promowanymi przez SPE (Society of 
Petroleum Engineers) oraz „Dobrą praktyką wiertniczą” (Good 
Drilling Practice).

Obsługa, jak i konserwacja oraz przeglądy poszczególnych 
podzespołów (wchodzących w skład urządzenia wiertniczego) 
odbywają się również zgodnie z udokumentowanymi procedurami 
i terminarzem przeglądów ( Preventive Maintanace System – PM 
System).

W przypadku prac, które nie są rutynowe, a niosą ze sobą 
szczególne zagrożenia, kilkanaście lat temu wprowadzony został 
system pozwoleń na pracę (PNP), wg angielskiej terminologii 
Permit to Work (PTW).

Od kilku lat w światowym przemyśle naftowym wprowadza 
się coraz powszechniej praktykę przeprowadzania analiz 
bezpieczeństwa operacji (ABO), wg angielskiej terminologii Job 
Safety Analysis ( JSA).

W niniejszym referacie przedstawiono kryteria decydujące, 
czy i kiedy należy wykonywać analizę bezpieczeństwa operacji. 
Podano definicję oraz opisano środki techniczne i działania 
zwiększające bezpieczeństwo operacji. Podano obowiązki osoby 
nadzorującej ABO, określono osoby wykonujące pracę, jak i osoby 
odpowiedzialne za wykonanie pracy na urządzeniach wiertniczych 
pracujących dla światowych kompanii naftowych.

STRESZCZENIE

W trakcie wykonywania prac dla międzynarodowych 
kompanii naftowych przed firmą Poszukiwaniami Nafty 
i Gazu w Krakowie postawione zostało zadanie opraco-
wania procedur analiz bezpieczeństwa operacji, co było 
warunkiem dopuszczenia tej firmy do pracy na rynku 
międzynarodowym. Autor referatu opracował w języku 
angielskim ponad  dwieście procedur zwanych analizą 
bezpieczeństwa operacji. Procedury te zostały wprowa-
dzone do stosowania na wiertniach wykonujących wier-
cenia poszukiwawcze i prace rekonstrukcyjne dla połu-
dniowoafrykańskiej firmy naftowej „SASOL”, posiadają-
cej koncesję na polu naftowym Pande w Mozambiku. 
Obecnie procedury są tłumaczone na język rosyjski i będą 
stosowane w robotach PNIG Kraków w Kazachstanie.

Dokumenty ABO są dokumentami „żywymi”, które winny być 
dostosowywane do warunków panujących na poszczególnych 
urządzeniach wiertniczych i do wymagań poszczególnych 
inwestorów. Niektóre dokumenty ABO mogą służyć jako pomoc 
w sporządzeniu podobnych analiz ABO przez podwykonawców 
pracujących na urządzeniu wiertniczym. 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy 2006 roku autor referatu 
opracował ponad dwieście analiz bezpieczeństwa pracy dla 
poszczególnych operacji przeprowadzanych na lądowych 
urządzeniach wiertniczych, podczas ich montażu, demontażu, 
transportu i podczas eksploatacji kontenerowych osiedli 
mieszkalnych.

W artykule zastosowano następujące skróty:
PNP – pozwolenie na pracę      
PTW – Permit to Work
ABO – analiza bezpieczeństwa operacji 
JSA – Job Safety Analysis

2. Stan obecny zagadnienia

2.1. Pozwolenia na pracę (PNP)

Pozwolenie na pracę (PNP) jest to formalny, sporządzony na 
piśmie dokument, który upoważnia do wykonania określonej pracy 
w określonym miejscu przez określony czas. 

Pozwolenie na pracę to rodzaj umowy pomiędzy zlecającym 
pracę i wydającym pozwolenie a pracownikiem. Umowa ta podaje 
warunki, rodzaje przygotowań, zalecane środki ochrony osobistej 
oraz ograniczenia, które należy dokładnie poznać i zastosować 
przed przystąpieniem do pracy. System pozwoleń na pracę pomaga 
w identyfikacji zagrożeń, kontroli oraz koordynacji prac oraz ustala 
i pomaga w przestrzeganiu bezpiecznych warunków pracy.

W pozwoleniach na pracę wymienione są czynności, które należy 
wykonać celem przygotowania sprzętu i terenu pracy. Podano, 
jakie środki ostrożności należy podjąć oraz jakie procedury muszą 
być przestrzegane, a także, jakie muszą być użyte środki ochrony 
osobistej, by można było bezpiecznie wykonać pracę.

Pozwolenie na pracę (PNP) jest pomocne w identyfikacji i kontroli 
zagrożeń, ale samo w sobie nie czyni pracy bezpieczniejszą. 

2.2. Rodzaje pozwoleń na pracę (PNP)

– pozwolenie na prace „gorące”,
– pozwolenie na prace „zimne”,
– pozwolenie na pracę w przestrzeni zamkniętej,
– pozwolenie na odizolowanie terenu,
– pozwolenie na prace elektryczne,
– pozwolenie na wykopy / rowy,
– praca na wysokości.

Na rys. 1 oraz rys. 2 przestawiono schemat decyzji wydawania 
pozwolenia na pracę (PNP) oraz formularz PNP używany w PNIG 
Kraków Sp. z o.o.
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Rys. 1. Schemat decyzyjny wydawania pozwolenia na pracę
Fig. 1. Decision chart for issuing Permit to Work
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2.3. Formularz pozwolenia na pracę

Urządzenie wiertnicze PNiG: 

Nazwisko wydającego: Funkcja wydającego: Firma: Obszar prac: 

Wyposażenie wykorzystywane do pracy  Nowa praca  Kontynuacja 

 Pozwolenie na prace „gorące”  Wchodzenie do przestrzeni zamkniętej  Pozwolenie na prace elektryczne  Praca na wysokościach 
 Pozwolenie na prace ”zimne”  Pozwolenie na izolację terenu  Pozwolenie na wykopy/rowy  

Miejscowość: Urządzenie, instalacja, budynek, wyposażenie lub teren 
Opis pracy do wykonania: 
 
Szczegółowe dane nt. izolacji/blokady terenu prac____________________________________________________________________________________________ 

UWAGA: ŻADNE INNE PRACE POZA PODANĄ POWYŻEJ NIE BĘDĄ WYKONYWANE 
Pozwolenie ważne od: Dzień Od godz.           do godz.  Data                  Rok                  Miesiąc                   Dzień 
Pozwolenie przedłużono do: Dzień Od godz.           do godz.  Data                  Rok                  Miesiąc                   Dzień 
UWAGA: Niniejsze pozwolenie ważne jest tak długo jak długo utrzymują się warunki panujące w  momencie jego wydania, a traci ważność, gdy pojawią 

się takie zagrożenia jak ekshalacje gazów, wycieki płynów, drastyczne zmiany warunków pracy sąsiadujących urządzeń lub zmiany 
kierunków wiatru powodujące napływ oparów w rejon robót.. Każdy pracownik ma prawo zatrzymać pracę jeżeli ma uzasadnione powody 
uważać, że praca jest, lub może się stać, niebezpieczna. Prace nie zostaną podjęte do czasu uzyskania nowego pozwolenia 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYMAGANE INSTRUKCJE I WYPOSAŻENIE 
Procedury Wyposażenie/narzędzia Wyposażenie ochrony osobistej 

 Sprawdzić miejsce prac  Kable uziemiające i łączące  Ochrona głowy 
 Omówić sposoby wykonania  Wyposażenie przeciwpożarowe  Obranie ochronne 
 Omówić zadanie z kierownikiem/personelem  Detektory H2S  Długie rękawy 
 Narzędzia potrzebne/zebranie nt. bezpieczeństwa   Miernik zawartości H2S  Osłony twarzy, gogle 
 Ustalenie procedur awaryjnych  Wentylatory/dmuchawy  Gogle bezpieczeństwa  
 Poinformowanie klienta  Ogrodzenie rejonu. Znaki wywieszone  Okulary ochronne 
 Grupa przeciwpożarowa i ratunkowa  Uziemienia urządzeń elektrycznych  Maska spawalnicza, gogle spawalnicze 
 Postępowanie przy udzielaniu pierwszej pomocy  Typ uziemienia wyposażenia elektrycznego   Rękawice ochronne 
 Omówienie wytycznych postępowania  Przewody elektryczne iskrobezpieczne  Zabezpieczenie uszu 
 Izolacja mechaniczna terenu  Światła wodoszczelne i iskrobezpieczne  Oznakowanie ochronne pracowników 
 Izolacja urządzeń elektrycznych  Konstrukcje  Ubranie strażackie 
 Pracownik w odwodzie/monitorowanie gazu  Drabiny  Wyposażenie oddechowe SCBA 
 Testowanie na obecność gazów wybuch. i toksycznych  Kosze - koje  Wyposażenie do regeneracji powietrza 
 Badanie czy nie ma niedoboru tlenu  Narzędzia z napędem  „Uprząż” i linka bezpieczeństwa  
 „Przedmuchiwanie” przewodów i zbiorników  Przyrządy elektryczne  Pas bezpieczeństwa i linka 
 Przykrycie odprowadzeń/ścieki przykryte i 

uszczelnione 
 Elektrody  Ogranicznik upadku 

 Nie pobierać próbek do laboratoryjnych w tym miejscu  Taśmy  Kombinezon „chemiczny” 
 Przewody elektryczne napowietrzne, zachowanie 

odległości 
 Gwizdek alarmowy ręczny  Fartuch „chemiczny” 

 Przewody podziemne, lokalizacja i oznaczanie  Znaki ostrzegawcze  Rękawice „chemiczne” 
 Wyposażenie chłodzone/wentylowane/izolowane  Przyrządy spawalnicze  Rękawice „elektryczne” 
 Urządz. elektr/rączki przełącznika zablokowane i 

oznakowane 
 Koc spawalniczy  Fartuch skórzany 

 Wymagane łączenie/uziemianie  Dźwig  Kamizelka ratunkowa 
 Usunięcie materiałów palnych  Pojazdy  Oznakowanie ubioru roboczego 
 Usunięcie zwarć przewodów  Wózek widłowy  Inne 
 Zaślepki założone/odpowietrzniki otwarte  Elektryczne wyposażenie ratunkowe  Inne 
 Odpowietrzanie zbiorników i pomp  Radionadajnik EX  Inne 
 Oznakowanie wyjść z rejonu prac  Przyrządy do ograniczenia rozprzestrzeniania 

wycieków 
 Inne 

 Inne  Inne  Inne 
Komentarze/wymagania dodatkowe: 
 

Personel wykonujący prace lub czynności: 

Nazwisko     

Funkcja (stanowisko)     

Firma     

Aprobata kierownika technicznego  Nazwisko ___________________________ Podpis ______________ Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ 

Aprobata osoby nadzorującej z PNiG                       Nazwisko ___________________________ Podpis ______________ Dzień______ Miesiąc _______ 
Rok _______ 

Aprobata przedstawiciela klienta-operatora Nazwisko ___________________________ Podpis ______________ Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ 

Należy zwrócić ten dokument osobie, która go wydała przed datą najwcześniejszą z niżej podanych 
1. Gdy minie okres ważności pozwolenia 
2. Po zakończeniu prac 
3. Przy zmianie kontraktora 

Kierownik odpowiedzialny Osoba sprawująca nadzór Do podpisania jeżeli praca zakończona 
 Praca zakończona Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ 

Kierownik odpowiedzialny Osoba sprawująca nadzór Do podpisania jeżeli pracy nie zakończono 
 Praca niezakończona Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ Dzień______ Miesiąc _______ Rok _______ 

Rys. 2. Formularz pozwolenia na pracę – PNiG Kraków Sp. z o.o.
Fig. 2. Permit to Work Form – PNIG Kraków Ltd.
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Rys. 3. Sito zmniejszające ryzyko
Fig. 3. Screen to reduce the risk  

2.4. Warunki utraty ważności pozwoleń na pracę

Pozwolenie na pracę ważne jest tak długo, jak długo utrzymują 
się warunki panujące w momencie jego wydania. Traci ono 
ważność, gdy pojawią się takie zagrożenia, jak ekshalacje gazów, 
wycieki płynów, drastyczne zmiany warunków pracy sąsiadujących 
urządzeń lub zmiany kierunków wiatru powodujące napływ oparów 
w rejon robót.

Każdy pracownik ma prawo zatrzymać roboty, jeżeli ma 
uzasadnione powody uważać, że praca jest lub może się stać 
niebezpieczna. Prace zatrzymane nie mogą być wznowione do 
czasu uzyskania nowego pozwolenia.

2.5. Podsumowanie warunków wydawania PNP

– Przed rozpoczęciem pracy teren pracy musi być sprawdzany.
– Przedmiot pracy winien być omówiony przez wydającego 

pozwolenie z wykonującym pracę.
– W szczególności omawiane są procedury, używane wyposażenie, 

czyli narzędzia oraz środki ochrony osobistej.
– Formularz pozwolenia na pracę (PNP) winien być sporządzony 

przez wydającego pozwolenie i akceptowany przez 
wykonującego.

– Określana jest końcowa godzina ważności pozwolenia oraz 
warunki zmuszające do przerwania pracy.

– Pozwolenie na pracę jest zatwierdzane przez przedstawiciela 
inwestora.

3. Opis przyjętej metody rozwiązywania problemu
 
Pomimo stosowania od wielu lat pozwoleń na pracę obser-

wowano w wiertnictwie występowanie niebezpiecznych zdarzeń 
bądź zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pracy, rozpoczęto dodatkowe przeprowadzanie 
analiz stopnia zagrożenia poszczególnych operacji poprzez 
„rozbicie” poszczególnych operacji na sekwencje i przedstawienie 
prawidłowych metod ich wykonania oraz przedstawienie zagrożeń 
występujących podczas wykonywania tych prac. Nazwano tę 
procedurę analizą bezpieczeństwa operacji (ABO), po angielsku 
Job Safety Analysis (JSA). W niektórych, bardziej skomplikowanych 
przypadkach zaleca się określenie stopnia ryzyka metodą tabeli 
oceny ryzyka.

3.1.Definicja analizy bezpieczeństwa operacji (ABO)

Analiza bezpieczeństwa operacji (ABO) jest systematyczną 
oceną wszystkich czynników ryzyka, dokonywaną przed 
rozpoczęciem danej operacji i wprowadzającą w poszczególne 
sekwencje operacji takie działania, które dodatkowo eliminują bądź 
ograniczają rozpoznane czynniki ryzyka występujące w czasie 
przygotowania i wykonywania danej operacji. 

Jako czynniki ryzyka określa się wszystkie aspekty, które w spo-
sób bezpośredni bądź pośredni mogą mieć wpływ na możliwość 
spowodowania uszczerbku na zdrowiu wśród załogi, zniszczeń 
w środowisku naturalnym bądź w wyposażeniu firmy.

3.2. Osoby zaangażowane w sporządzanie i wykonanie 
operacji

Poszczególne urządzenia wiertnicze PNIG Kraków mogą 
różnić się pod względem wyposażenia technicznego, jednak 
we wszystkich jednostkach muszą być zaangażowane osoby 
spełniające określone role w sporządzaniu dokumentu ABO 
i wykonywaniu pracy zgodnie z analizą bezpieczeństwa operacji. 
Osoby te wymienione są poniżej.

3.2.1. Osoba nadzorująca ABO
Zawsze musi być wyznaczona osoba nadzorująca ABO. 

Zwykle jest to osoba odpowiedzialna za wykonywanie aktualnie 
prowadzonych prac, np. kierownik rejonu, bądź ktoś inny, specjalnie 
wyznaczony do tej roli. Nadzorujący ABO winien zwołać wybranych 
pracowników i prowadzić spotkanie. Osoba nadzorująca jest 
odpowiedzialna za prawidłowe sporządzenie dokumentu ABO, 
wpisanie nazwisk uczestników spotkania na listę grupy ABO.  
Poszczególni pracownicy mają prawo zgłosić swoje uwagi, a po 
dyskusji winni potwierdzić zrozumienie zastosowanych metod 
i sposobu użycia sprzętu i narzędzi służących do przeprowadzenia 

pracy. Osoba nadzorująca winna gwarantować, że zadanie zostało 
zaplanowane i zrealizowane zgodnie z uzgodnionym i podpisanym 
dokumentem ABO, co powinna odnotować w dokumencie.

3.2.2. Osoba odpowiedzialna za wykonanie pracy
Jest to osoba odpowiedzialna za wykonanie aktualnej operacji 

technologicznej.

3.2.3 Grupa robocza
Do grupy roboczej zaliczono każdego pracownika zmianowego 

i serwisów zaangażowanych w realizację aktualnej pracy.
3.2.4. Grupa ABO

Są to wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w realizacji ABO, 
czyli:

– nadzorujący ABO,
– odpowiedzialny za wykonanie pracy,
– kierownik rejonu / operacji,
– kierownik wiertni,
– specjalista ds. BHP,
– grupa robocza.

3.3. Metody i wymagania przy planowaniu i wykonywaniu ABO

3.3.1. Określenie konieczności sporządzenia ABO
Ocena potrzeby sporządzenia ABO winna być wykonywana na 

wszystkich etapach pracy; od etapu planowania aż po wykonanie. 
Każdy kto jest zaangażowany w planowanie, zatwierdzanie 
i wykonanie pracy bądź sporządza pozwolenia na pracę powinien 
ocenić konieczność sporządzenia analizy bezpieczeństwa operacji 
(ABO). Gdy potwierdzona zostanie konieczność sporządzenia ABO, 
należy wyznaczyć osobę nadzorującą.

3.3.2. Wymagania sporządzenia ABO
Analiza bezpieczeństwa operacji (ABO) jest wymagana 

wtedy, gdy są obecne czynniki ryzyka, a nie są one w sposób 
wystarczający określone i kontrolowane poprzez odpowiednią 
procedurę lub pozwolenie na pracę (PNP). Można to zilustrować 
w sposób pokazany na rys. 3.

Przy ocenie konieczności sporządzania analizy bezpieczeństwa 
operacji (ABO) należy wziąć pod uwagę typowe czynniki ryzyka 
wymienione poniżej.
– Czy występują odstępstwa w projektowanej pracy w stosunku 

do posiadanej procedury?
– Czy wszystkie czynniki ryzyka są określone i kontrolowane 

poprzez pozwolenie na pracę?
– Czy przy tym rodzaju pracy zdarzały się zdarzenia niebezpieczne 

/ wypadki?
– Czy praca jest uważana za ryzykowną, złożoną bądź 

wykonywana będzie przez wielu podwykonawców?
– Czy do nowego rodzaju sprzętu są dostępne procedury bądź 

instrukcje?
– Czy pracownicy mają doświadczenie w wykonywaniu 

projektowanej pracy? 

3.3.3. Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa operacji
Metodę analizy bezpieczeństwa operacji (ABO) stosuje się 

po to, by rozpoznać i kontrolować występujące czynniki ryzyka.  
Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa operacji jest wykonywane 
w następującej  kolejności:
– dokonaj fizycznej inspekcji terenu operacji,
– zwołaj zebranie grupy ABO i wpisz nazwiska na listę obecności,
– podziel planowaną operację na sekwencje kolejnych czynności,
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3.7. Ocena ryzyka – prawdopodobieństwo i szkodliwość

W niektórych przypadkach może się okazać wskazane, 
by grupa ABO użyła matrycy ryzyka w celu oceny ryzyka 
związanego z prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia 
i szkodliwością zdarzenia. Prace niosące duże i  średnie ryzyko 
winne być szczegółowo przeanalizowane pod względem eliminacji 
niebezpieczeństw i metod zmniejszenia ryzyka.

3.8. Stosowanie matrycy ryzyka

Matryca ryzyka jest używana w celu określenia ryzyka poprzez 
wykreślenie na jednej osi prawdopodobieństwa wystąpienia 
zdarzenia, a na drugiej osi szkodliwości zdarzenia. Dokonuje się 
tego dla każdej sekwencji pracy wyszczególnionej w dokumencie 
ABO. W przypadku wystąpienia średniego bądź dużego stopnia 
ryzyka konieczne jest podjęcie dodatkowych działań zwiększających 
bezpieczeństwo operacji. 

W tabeli 1. przedstawiono prostą, trójstopniową matrycę 
prawdopodobieństwa i szkodliwości, która może być użyteczna 
w ocenie ryzyka przy przygotowywaniu dokumentów ABO.

– określ czynniki ryzyka oraz niebezpieczeństwa dla każdej 
z czynności,

– określ i zapisz dla każdej czynności – środki i metody eliminujące 
niebezpieczeństwo / zmniejszające ryzyko,

– włącz w proces analizy wszystkich uczestników grupy ABO,
– weź pod uwagę poprzednie doświadczenia, zastosuj matrycę 

oceny ryzyka,
– oceń poziom aktualnego (po ograniczeniu) ryzyka i zdecyduj, 

czy możesz go zaakceptować,
– sporządź dokument ABO, podając: typ urządzenia, opis operacji, 

datę operacji, numer ABO, numer NP (jeżeli jest wydane),
– wpisz osobę nadzorującą albo odpowiedzialnego za wykonanie 

pracy, grupę roboczą,
– określ sprzęt ochrony osobistej wymagany podczas operacji,
– zdecyduj o odgrodzeniu terenu operacji, odłączeniu i oznako-

waniu urządzeń,
– uzyskaj zatwierdzenie dokumentu ABO przez przedstawiciela 

inwestora.

3.3.4. Wykonanie pracy zgodnie z ABO
3.3.4.1. Przeprowadź zebranie instruktażowe

Pomimo że spotkanie grupy ABO odbyło się, przed samym 
rozpoczęciem pracy przeprowadź zebranie instruktażowe.
3.3.4.2. Sprawdź warunki pracy

Osoba odpowiedzialna za wykonanie pracy musi upewnić się, 
czy wszystkie wymagania bezpieczeństwa dotyczące warunków 
pracy zostały spełnione.
3.3.4.3. Zastosuj wszystkie środki i metody eliminacji    
             niebezpieczeństwa

Osoba odpowiedzialna za wykonanie pracy musi być pewna, 
że wszystkie wymienione w ABO środki i metody eliminujące 
niebezpieczeństwo oraz zmniejszające ryzyko będą zastosowane.
3.3.4.4. Niespodziewane sytuacje lub zmiany w czasie pracy

W przypadku wystąpienia niezgodności z ABO praca musi 
zostać zatrzymana, warunki pracy ponownie przeanalizowane, 
a następnie powinien  zostać sporządzony nowy dokument  ABO.
3.3.4.5. Zmiana pracowników

Jeżeli osoba odpowiedzialna za wykonanie pracy opuszcza rejon 
pracy, musi wyznaczyć nową osobę odpowiedzialną i poinformować 
o tym pracowników. Wówczas dokonuje się ponownej analizy 
bezpieczeństwa operacji z nowymi pracownikami, jeżeli nie brali oni 
udziału w pierwszym zebraniu grupy ABO i wpisuje ich nazwiska na 
listę obecności.
3.3.4.6. Ocena wykonania pracy zgodnie z ABO

Po zakończeniu pracy nadzorujący ABO powinien krótko 
podsumować zebrane doświadczenia, a przede wszystkim ujawnić, 
czy nie pojawiły się niespodziewane dodatkowe czynniki ryzyka 
oraz czy miało to wpływ na pracę wykonywaną zgodnie z ABO.

3.4. Przechowywanie dokumentów ABO

Dokumentacja ABO winna być przechowywana w Sekcji BHP na 
urządzeniu wiertniczym, kopie ABO winny być dostarczane inwe-
storom.

3.5. Nauka i wymiana doświadczeń

Doświadczenia z prac, które wymagają sporządzania ABO 
mogą być wykorzystywane podczas przygotowywania następnych 

Tabela 1. Ryzyko, szkodliwość, prawdopodobieństwo
Table 1. Risk, mischievousness, probability

Ryzyko Prawdopodobieństwo
Szkodliwość Małe Średnie Duże
Mała M M Ś
 Średnia M Ś D
Duża Ś D D
Szkodliwość

Duża Wypadek śmiertelny, poważne zranienie lub choroba, znaczne skażenie, znaczne zniszczenie sprzętu, znaczne zmniejszenie 
produkcji, znaczny wyciek ropy/gazu, zniszczenie bezpieczeństwa całości urządzenia lub jego części.

Średnia Wypadek powodujący absencję, wypadek lekki, lekkie zanieczyszczenie, lekkie zniszczenie sprzętu, małe zmniejszenie 
produkcji, mały wyciek ropy/gazu, zniszczenie bezpieczeństwa części urządzenia (modułu).

Mała Brak wypadku, powierzchowne uszkodzenie sprzętu i zanieczyszczenie, nieznaczące zmniejszenie produkcji, nieznaczący 
wyciek ropy/gazu, lokalne bądź pomijalne osłabienie bezpieczeństwa urządzenia.

Prawdopodobieństwo
Duże Prawdopodobne, może wystąpić kilka razy w ciągu roku.
Średnie Możliwe, może wystąpić czasami, takie zdarzenie już wydarzyło się na urządzeniu.

Małe Odlegle prawdopodobieństwo, mało prawdopodobne – chociaż wyobrażalne. Wypadek taki wystąpił już 
w przemyśle.

dokumentów ABO. Za każdym razem winny być uwzględniane 
specyficzne wymagania inwestora.

3.6. Schemat planowania i wykonania ABO 

Analiza bezpieczeństwa operacji (ABO) jest planowana i wyko-
nywana zgodnie z etapami przedstawionymi na rys. 4.

Rys. 4. Schemat planowania i wykonania ABO
Fig. 4. Scheme of plan and executing of  JSA
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3.9. Schemat analizy bezpieczeństwa operacji

Rys. 5. Schemat analizy bezpieczeństwa operacji
Fig. 5. Scheme of Job Safety Analysis Process
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3.10. Lista kontrolna analizy bezpieczeństwa operacji

Tabela 2. Lista kontrolna ABO
Table 2. Control List of JSA

No
Lista kontrolna dla ABO nr.: 
Nazwa ABO:

Czy sprawdziłeś?

  KomentarzTak Nie Nie dotyczy

A Dokumentacja i doświadczenie 
1 Czy ten rodzaj pracy jest znany członkom załogi?
2 Czy jest dostępna właściwa procedura / instrukcja / zestaw zaleceń?
3 Czy załoga posiada wiedzę o niebezpiecznych zdarzeniach powstałych podczas podobnych prac?
B Kompetencje
1 Czy są dostępni członkowie załogi o właściwych uzdolnieniach do wykonania pracy?
2 Czy są inni podwykonawcy, którzy winni wziąć udział w spotkaniu grupy ABO?
C Komunikacja i koordynacja
1 Czy ta praca wymaga współpracy kilku jednostek / praca załóg wymaga koordynacji?
2 Czy istnieje dobra komunikacja i czy są odpowiednie środki komunikacji?
3 Czy istnieje potencjalny konfl ikt równoległych prac (w systemie / obszarze/ rejonie)?
4 Czy jest wiadomym, kto jest odpowiedzialny za wykonanie pracy?
5 Czy jest wystarczająco dużo czasu do zaplanowania działalności?

6 Czy zespół zapoznał się z systemem alarmów / sytuacją awaryjną i został poinformowany o nie-
bezpieczeństwach / czynnikach zmniejszających ryzyko?

D Podstawowe systemy bezpieczeństwa

1 Czy istnieją środki zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia niekontrolowanych wyrzutów  
/ niedopuszczenia do wycieków (zawór bezpieczeństwa, systemy kontrolne itp.)?

2 Czy istnieją środki zmniejszające prawdopodobieństwo zapalenia węglowodorów, które wyciekły   
(systemy detekcji, ochrona nadciśnieniowa, izolowanie źródeł zapłonu itp.)?

3
Czy istnieją środki do izolowania wycieków /odprowadzenia węglowodorów w bezpieczne miej-
sce, tak by utrzymać lokalizację nie skażoną (procedura / alarmowy system zamykania / system 
usuwania, głowica eksploatacyjna, drenaże itp.)?

4 Czy są środki, by ugasić lub ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru / eksplozji (środki detekcji  / 
alarm, pompa pożarowa, systemy gaszące/ sprzęt p.poż. itp.)?

5 Czy są środki, by przeprowadzić bezpieczną ewakuację pracowników (awaryjny system oświetle-
niowy / system alarmowy / aparaty ucieczkowe itp.)?

6 Czy są środki, by zapewnić bezpieczeństwo urządzenia wiertniczego (systemy dławienia, zapaso-
wa płuczka wiertnicza, dodatkowe materiały płuczkowe itp.)?

E Urządzenia, na których odbywa się praca / użyte do pracy
1 Czy istnieje wystarczające odizolowanie od energii (obrotowej, ciśnienia, elektrycznej itp.)?
2 Czy wysoka temperatura może okazać się niebezpieczna?
3 Czy są zamontowane odpowiednie osłony na urządzeniach?
F Urządzenia użyte do pracy 

1 Czy sprzęt do podnoszenia, specjalne narzędzia / sprzęt / materiały używane do pracy są znane 
pracownikom i są w dobrym stanie?

2 Czy zaangażowani pracownicy mają właściwy i odpowiedni sprzęt ochrony osobistej?
3 Czy istnieje niebezpieczeństwo niekontrolowanego ruchu / obrotu sprzętu / narzędzi?
G Obszar 

1 Czy jest konieczne, by dokonać inspekcji obszaru pracy, by zweryfi kować dostęp, wiedzę o obsza-
rze pracy, warunki pracy itp.?

2 Czy praca na wysokości / praca na kilku poziomach, jeden nad drugim, lub spadające przedmioty 
zostały wzięte pod uwagę?

3 Czy wzięto pod uwagę występowanie w obszarze palnych gazów / płynów / materiałów?

4 Czy wzięto pod uwagę narażenie pracowników na hałas, wibrację, trujące gazy / płyny, dym, pył, 
opary, chemikalia, rozpuszczalniki lub substancje radioaktywne?

H Obszar pracy
1 Czy miejsce pracy jest czyste i schludne?
2 Czy konieczność użycia zawieszek / znaków / barier została wzięta pod uwagę?
3 Czy konieczność transportu do / z miejsca pracy została wzięta pod uwagę?
4 Czy konieczność zatrudnienia dodatkowych ochroniarzy / stróży została wzięta pod uwagę?
5 Czy pogoda, wiatr, zapiaszczenie, widoczność i oświetlenie  zostały wzięte pod uwagę?
6 Czy dostępność / możliwość ucieczki została oceniona?

7 Czy trudne pozycje przy pracy, potencjalnie prowadzące do chorób zawodowych zostały wzięte 
pod uwagę?

I Dodatkowe pytania
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4. Rozwiązanie problemu – przykład

4.1. Opis analizowanej operacji

W czerwcu 2006 roku w związku przystąpieniem do przetargu na  
prace wiertnicze w Mozambiku, przedstawiono materiały z zakresu 
HSE firmie południowoafrykańskiej „Sasol”.

W trakcie sprawdzania dostarczonych dokumentów stwierdzono 
brak analiz bezpieczeństwa operacji (Job Safety Analysis), 
dlatego też w Poszukiwaniach Nafty i Gazu Sp. z o.o. w Krakowie 
przystąpiono do opracowania w języku angielskim tych analiz. 
W sumie opracowano ponad 200 JSA w zakresie prowadzenia prac 
wiertniczych na lądzie. Dokumenty te zostały zweryfikowane podczas 
pracy urządzenia wiertniczego Ideco 750 dla 
firmy „Tethys Oil” w Danii. Obecnie są one 
wykorzystywane przy pracy trzech urządzeń 
wiertniczych pracujących w Mozambiku dla 
firmy naftowej „Sasol”. Poniżej przedstawiono 
listę analiz bezpieczeństwa operacji 
wykonanych w ramach opracowania.

4.2. Lista podgrup analiz bezpieczeństwa 
operacji opracowanych dla potrzeb 
wiertni

4.2.1. A. Montaż, demontaż urządzenia   
 – 11 ABO

4.2.2. B. Prace szybowe – 7 ABO
4.2.3. C. Wiercenie i dodawanie przewodu  

 – 9 ABO
4.2.4. D. Zapuszczanie zestawu przewodu  

 – 10 ABO
4.2.5. E. Zapuszczanie rur okładzinowych,   

      cementowanie – 14 ABO
4.2.6. F. Pomiary geofizyczne,  

      zapuszczanie syfonówek, próby  
      – 10 ABO

4.2.7. G. Sprzęt wiertniczy – obsługa i ba-
      danie – 17 ABO

4.2.8. H. System płuczkowy – 8 ABO
Rys. 6. Podnoszenie masztu urządzenia wiertniczego Ideco 1200

Fig. 6. Raising of the mast of Drilling Rig Ideco 1200

4.2.9.  I. Sprzęt mechaniczny – 9 ABO
4.2.10. J. Sprzęt elektryczny – 12 ABO
4.2.11. K. Top driver – 5 ABO
4.2.12. L. Środki transportu, dźwig, wózek widłowy – 5 ABO
4.2.13. M. Załadunek, rozładunek, różne – 19 ABO
4.2.14. N. Spawanie i cięcie – 9 ABO
4.2.15. O. Kamp i katering – 14 ABO

4.3. Przykłady opracowanych analiz bezpieczeństwa operacji 
dla urządzeń wiertniczych Poszukiwań Nafty i Gazu Kraków 
Sp. z o.o.

4.3.1. ABO nr A05 Podnoszenie / opuszczanie masztu
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4.3.2. ABO nr A08 Podnoszenie wyciągu
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Rys. 7. Montaż leżni wyciągu urządzenia wiertniczego Ideco 1200

Fig. 7. Rig up of the support of the drawworks of Drilling Rig Ideco 1200
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5. Stwierdzenia końcowe i wnioski

5.1. Zastosowanie analiz bezpieczeństwa operacji (ABO) pozwo-
liło na podniesienie poziomu BHP  podczas wykonywania prac na 
urządzeniach wiertniczych do poziomu osiąganego w międzyna-
rodowego firmach.

5.2. Załogi urządzeń wiertniczych Poszukiwań Nafty i Gazu w Kra-
kowie, pracując w Mozambiku dla firmy „Sasol” z Republiki Po-
łudniowej Afryki, stosują Job Safety Analysis i potwierdzają ich 
przydatność.

5.3. Obecnie wprowadza się ABO w wersji rosyjskojęzycznej na 
wiertniach pracujących w Kazachstanie.

5.4. Aktualnie prowadzi się modyfikację opracowanych ABO, 
a w szczególności przygotowuje się do wprowadzenia elektronicznych 
wersji zarządzania pozwoleniami na pracę oraz analizami bezpieczeństwa 
operacji na poszczególnych urządzeniach wiertniczych, jak i w zagra-
nicznych oddziałach PNiG Kraków Sp. z o.o.
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Job Safety Analysis in International Oil and Gas Exploration Companies
PNIG Krakow Ltd. taking work for International Oil Companies had been forced to implement Job Safety Analysis,what was one of the 

conditions to get Award of “SASOL” Contract in Mozambique and have future possibilities to perform a Drilling Jobs at International Oil 
& Gas Industry market. 

The Author of the paper had elaborated more than (200) two hundred JOB SAFETY ANALYSIS and implemented it at PNIG Kraków Rigs 
performing drilling and workover operations for South African Oil Company “SASOL”, who’s has concession block at Pande and Inhassaro 
Gas Fields in Mozambique. 

Actually the JSA’s are translated to Russian language and will be used during PNIG Kraków activity in Kazakhstan.

Zygmunt GOLDSTEIN
emerytowany pracownik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego SA w Bytomiu

Specjalistyczne wyposażenie 
podstawą nowoczesnego i bezpiecznego 

polskiego ratownictwa górniczego
STRESZCZENIE

Polskie ratownictwo górnicze wysoki poziom bezpie-
czeństwa prowadzonych akcji ratowniczych, a także ich 
wysoką skuteczność zawdzięcza zarówno wyszkoleniu 
ratowników górniczych jak i nowoczesnemu, często unika-
towemu specjalistycznemu wyposażeniu. Organizacja 
naszego ratownictwa górniczego zakłada dwustopniowy 
system działania ratownictwa: ratownictwo w zakładach 
górniczych i ratownictwo w jednostkach ratownictwa gór-
niczego, w tym największej i najnowocześniej wyposa-
żonej jednostce jaką jest Centralna Stacja Ratownictwa 
Górniczego SA w Bytomiu. Urządzenia i sprzęt ratowniczy 
polskich służb ratownictwa górniczego rozlokowane są 
w poszczególnych zakładach górniczych, okręgowych 
stacjach ratownictwa górniczego w Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego oraz innych jednostkach 
ratownictwa. Mobilność naszego ratownictwa górniczego, 
sieć okręgowych stacji ratownictwa górniczego i położenie 
CSRG SA zapewniają, że specjalistyczne pogotowia 
ratownicze mogą w możliwie najkrótszym czasie dotrzeć 
do wyrobisk podziemnych każdego zakładu górniczego.

1. Wstęp

Zadaniem służb ratownictwa górniczego jest niesienie nie-
zwłocznej pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowni-
ków zakładu górniczego, a także w razie zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu zakładu górniczego, powstałych wskutek zagrożeń górni-
czych, a w szczególności pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowe-
go, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, 
tąpnięcia, awarii energomechanicznej itp. Wynikający z tego zróżni-
cowania zakres działalności specjalistycznych służb i górniczych 
pogotowii ratowniczych wymaga utrzymywania odpowiedniego wy-
posażenia w różnego rodzaju sprzęt i urządzenia.

Ratownictwo górnicze powinno ciągle udoskonalać metody i śro-
dki działania, tak aby w sposób skuteczny można było prowadzić 
akcje ratownicze w celu likwidacji zagrożeń górniczych oraz niebez-
pieczeństwa dla ludzi i ruchu kopalń. Wymaga to doskonalenia, 
zarówno organizacji, jak i metod działań ratowniczych, a także 
wyposażania specjalistycznych służb ratownictwa górniczego 
w takie środki techniczne, jakie muszą być stosowane w aktualnych 
warunkach akcji ratowniczej.

Część sprzętu ratowniczego przystosowana jest wyłącznie do 
prac ratowniczych, natomiast inne urządzenia służące na co dzień 
produkcji mogą być wykorzystane w akcjach ratowniczych, kiedy 
zajdzie taka potrzeba.

Współczesne polskie ratownictwo górnicze dysponuje szerokim 
asortymentem urządzeń, sprzętu i materiałów do zwalczania za-
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Rys. 1. Sala aparatowa w jednej z kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego

Fig. 1. Apparatus room in a coalmine rescue station

grożeń i prowadzenia wszystkich akcji ratowniczych w zakładach 
górniczych.

2. Sprzęt ratownictwa górniczego w zakładach    
    górniczych

Urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz materiały niezbędne 
do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku 
zaistnienia jakiegokolwiek zagrożenia w zakładach górniczych 
utrzymywane są zarówno na dole, jak i na powierzchni tych 
zakładów, a zlokalizowane są w następujących miejscach:
– przodkach wybierkowych i wyrobiskach chodnikowych, są to 

np.: gaśnice, rurociągi przeciwpożarowe, sygnalizacja i łączność 
alarmowa, środki ratownictwa indywidualnego i inne stanowiące 
wyposażenie osobiste górników (pochłaniacze CO, tlenowe 
aparaty ucieczkowe, nadajnik GON lub GLON),

– podziemnych składach awaryjnych (przeciwpożarowe komory 
poziomowe lub oddziałowe),

– składach (magazynach) awaryjnych na powierzchni kopalń,
– kopalnianych stacjach (punktach) ratownictwa górniczego.

Środki magazynowane w podziemnych i powierzchniowych 
składach lub magazynach awaryjnych to przede wszystkim 
materiały do budowy tam, materiały i sprzęt do gaszenia pożarów, 
urządzenia do przewietrzania wyrobisk, rury do odwadniania 
wyrobisk, narzędzia górnicze i inne.

Sprzęt i urządzenia składowane w kopalnianej stacji ratownictwa 
górniczego to między innymi:
– aparaty regeneracyjne,
– przyrządy kontrolne oraz środki konserwujące do aparatów,
– ruchowy sprzęt pomiarowy do wykrywania gazów (CO, CO2, 

NO2, H2S, O2, H2),
– sprzęt łączności ratowniczej i oświetleniowy,
– narzędzia i urządzenia do prac ratowniczych w przypadku 

zawałów i zatopienia wyrobisk,
– sprzęt zabezpieczający (linki ratownicze, pasy bezpieczeń-

stwa),
– narzędzia do konserwacji aparatury ratowniczej,
– rezerwowa odzież robocza dla ratowników,
– środki do zwalczania pożarów (prądownice, hydranty nawiertowe, 

elementy tam przeciwpożarowych, urządzenia i środki do 
pobierania próbek powietrza i gazów oraz inny sprzęt),

– podstawowy sprzęt medyczny.

W wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywa-
jących kopaliny palne, utrzymywane są zastępy ratownicze dyżu-
rujące stale na wszystkich zmianach w dniach pracy i w dniach wol-
nych od pracy. Zadaniem tych zastępów jest jak najszybsze przystą-
pienie do prac ratowniczych, w przypadku wystąpienia zagrożenia 
załogi lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Zastęp 
taki, oprócz wyposażenia osobistego i urządzeń potrzebnych do 
wykonywania zleconych prac, musi posiadać sprzęt ratowniczy 
określony w planie ratownictwa. 
W szczególności są to: 
– aparaty regeneracyjne,
– przyrządy kontrolno-pomiarowe (tlenomierz o pomiarze ciągłym 

i sygnalizacji zadanego progu zawartości tlenu, przyrządy do 

ciągłego pomiaru zawartości gazów takich jak: CO, CO2, CH4, 
przyrządy do pomiaru wilgotności i temperatury),

– zapasowa butla 2-litrowa z tlenem,
– urządzenie do podawania tlenu z butli pod maskę ratowniczą,
– telefon ratowniczy,
– aparat oddechowy ewakuacyjny.

Wyposażenie to musi być składowane jak najbliżej miejsca 
pracy zastępu. Jeżeli dyżurujące zastępy ratownicze są zatrudnione 
w tym samym rejonie zakładu górniczego, ww. wyposażenie 
zastępu może być przekazywane pomiędzy poszczególnymi 
zastępami i pozostawać pod ziemią. Aparaty oddechowe muszą być 
jednak wywożone na powierzchnię co najmniej raz na 24 godziny, 
a pozostały sprzęt ratowniczy w okresach zgodnych z zasadami 
kontroli i konserwacji tego sprzętu.

3. Urządzenia i sprzęt ratowniczy w jednostkach 
    ratownictwa

Szczegóły wyposażenia jednostki ratownictwa w urządzenia, 
sprzęt i materiały, w zależności od rodzaju zagrożeń występujących 
w zakładach górniczych, określa kierownik tej jednostki.

Każda jednostka ratownictwa powinna być wyposażona w:
– sprzęt ochrony układu oddechowego,
– przyrządy pomiarowe i kontrolne,
– sprzęt ratowniczy, specjalistyczny i pomocniczy, w tym lampy 

osobiste dla ratowników,
– sprzęt medyczny,
– sprzęt ochrony indywidualnej i odzież ochronną,
– wóz bojowy dyżurujących zastępów ratowniczych (pogotowie 

specjalistyczne).
W jednostkach ratownictwa utrzymywany jest sprzęt i urządzenia 

ratownicze znacznie przewyższający wymagania i zakres jaki 
określony jest dla służb ratownictwa zakładów górniczych.

Specjalistycznym sprzętem dysponują zawodowe służby 
ratownicze Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Sprzęt ten 
zebrany jest w 6 podstawowych pogotowiach specjalistycznych:
– pomiarowym – do pomiaru parametrów fizykochemicznych 

powietrza i gazów pożarowych oraz oceny stopnia wybuchowości 
mieszanin gazowych,

– do inertyzacji powietrza kopalnianego,
– przeciwpożarowym – do wykonywania prac ratowniczych, przy 

zwalczaniu pożarów podziemnych, wymagających zastosowania 
sprzętu i urządzeń do podawania pian gaśniczych oraz izolacji 
wyrobisk, górotworu i zrobów,

– górniczo-technicznym – do prowadzenia prac ratowniczych 
związanych z ratowaniem ludzi uwięzionych pod zawałem lub 
odciętych od czynnych wyrobisk wskutek tąpnięcia lub zawału,

– wodnym  –  do usuwania skutków wdarcia się lub niekontrolowa-
nego dopływu do wyrobisk wody albo wody z luźnym materiałem,

– przewoźnych wyciągów ratowniczych – do ewakuacji 
pracowników lub prowadzenia innych prac ratowniczych 
w szybach lub otworach wiertniczych wielkośrednicowych oraz 
prowadzenia prac awaryjno-rewizyjnych i kontrolnych, zarówno 
w szybach, jak i w otworach wielkośrednicowych.
Pogotowia te gwarantują zarówno obsługę unikalnego sprzętu 

ratowniczego, jak i realizację prac wymagających wyjątkowych 
kwalifikacji ratowników.

W ramach pogotowia specjalistycznego utrzymywany jest 
następujący sprzęt:
 1. W pogotowiu pomiarowym:
– zestawy chromatografów gazowych, przystosowane do pracy 

na dole kopalni,
– zestawy analizatorów gazowych, przystosowanych do pracy na 

dole kopalni,
– zestawy urządzeń do zdalnego pobierania prób do analizy che-

micznej powietrza i gazów pożarowych,
– przenośne zestawy komputerowe do oceny stopnia 

wybuchowości mieszanin gazowych,
– zestawy urządzeń do zdalnego pomiaru temperatury gazów po-

żarowych,
– indywidualne przyrządy do pomiaru temperatury powietrza 

kopalnianego,
– przyrządy do określania wilgotności względnej powietrza,
– eksplozymetry,
– indywidualne metanomierze, tlenomierze, analizatory CO2 i CO,
– analizatory do oznaczania następujących gazów: NO, NO2, H2S, 

SO2,
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   Rys. 2. Stanowisko chromatograficzne na dole kopalni
Fig. 2. Chromatograph unit used in fire extinguishing

 operation

 2. W pogotowiu do inertyzacji powietrza kopalnianego:
– urządzenia do pozyskiwania azotu bezpośrednio z powietrza 

atmosferycznego,
– parownice służące do zgazowania ciekłego azotu na powierzchni 

kopalni.

Rys. 3. Urządzenie membranowe do pozyskiwania azotu 
z powietrza atmosferycznego

Fig. 3. Membrane nitrogen generator HPLC

3. W pogotowiu przeciwpożarowym – urządzenia, środki i sprzęt 
służący do aktywnego i pasywnego zwalczania pożarów 
podziemnych, w tym agregaty, wytwornice i prądownice do wy-
twarzania pian gaśniczych oraz pompy i agregaty wraz z nie-
zbędnym osprzętem do wykonywania tam izolacyjnych 
pożarowych.

Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń zaliczyć należy 
pompy do zapraw wiążących typu MONO i agregaty do pian che-
micznych typu MONARK.

Rys. 4. Uszczelnianie ociosów pianą szybkoutwardzalną 
przy pomocy pompy Monark

Fig. 4.  Rescue miners sealing workings gobs using 
Monark pump

 4. W pogotowiu górniczo-technicznnym: 
–  narzędzia i sprzęt do kruszenia, tj. elektronarzędzia, 

wiertarki obrotowo-udarowe, młoty, młotki pneumatyczne, 
narzędzia nieiskrzące, ciągarki, podnośniki, urządzenia do 
bezdetonacyjnego rozsadzania skał,

– sprzęt i narzędzia do podnoszenia, tj. stojaki hydrauliczne, 
podnośniki hydrauliczne, poduszki powietrzne, zestawy 
rozpieraków hydraulicznych, zestawy obudowy ratowniczej,

– sprzęt i narzędzia do cięcia, tj. piły (tarczowe, łańcuchowe, 
taśmowe, posuwisto-zwrotne), zestaw nożyc hydraulicznych, 
palniki acetylenowo-tlenowe i benzynowo-tlenowe,

– sprzęt do transportu, tj. przenośniki ratownicze PZR-10,
– urządzenia do lokalizacji ludzi pod zawałem,

Rys. 5. Bezdetonacyjny rozsadzacz skał
Fig. 5. Darda equipment for mechanical rock bursting

Rys. 6. Narzędzia hydrauliczne ręczne w pracach 
zawałowych

Fig. 6. Application of hydraulic equipment 
in a rescue operation

– anemometry i przyrządy do pomiaru ciśnienia bezwzględnego 
powietrza na dole kopalni.
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Rys 7. Lokalizacja ludzi objętych zawałem skał przy 
pomocy systemy GLON – GLOP

Fig. 7. GLON – GLOP system for location of people buried 
under a rock fall

– sprzęt i osprzęt medyczny: nosze (podbierające, usztywniające, 
zwijane), urządzenie do podawania tlenu,

– sprzęt technik wiertniczych umożliwiający wykonywanie otworów 
ratowniczych o różnym przeznaczeniu, tj. poszukiwawczym, 
komunikacyjnym lub zaopatrzeniowym, wykorzystywany 
w przypadku konieczności ratowania ludzi odciętych od 
wyrobisk.

 5. W pogotowiu wodnym – przenośne pompy zatapialne o róż-
norakich parametrach i zastosowaniach

Ponadto przy KWK „Borynia” działają zastępy specjalistyczne 
ratowników górniczych – nurków do prac podwodnych dla wyko-
nywania prac polegających na:
– poszukiwaniu w zatopionych wyrobiskach ludzi i nawiązywaniu 

z nimi kontaktu,
– wyprowadzeniu ludzi z rejonu zagrożenia z zastosowaniem 

ewakuacji podwodnej,
– dostarczeniu w drodze transportu podwodnego osobom odciętym 

środków niezbędnych do życia do czasu ich ewakuowania.
6. W pogotowiu przewoźnych wyciągów ratowniczych 

– samojezdne wyciągi ratownicze – maszyny wyciągowe wraz 
z urządzeniami zasilającymi, zabudowane na podwoziach 
samochodowych. Nadają się one do prowadzenia prac ra-
towniczych, awaryjnych, rewizyjnych, kontrolnych i innych w szy-
bach, zarówno uzbrojonych jak i nieuzbrojonych oraz w ratowniczych 
otworach wielkośrednicowych. Wyciągi posiadają zestawy naczyń 
wyciągowych – ratowniczych przystosowanych do różnych 
wariantów pracy, nośności i rodzajów prowadzeń w szybach oraz 
bez prowadzenia. Urządzenia wyposażone są w systemy łączności 
między stanowiskiem maszynisty znajdującym się w kabinie 
kierowcy a naczyniem wyciągowym ratowniczym.

Rys. 8. Pompy pogotowia wodnego
Fig. 8. High efficiency drowned rescue pumps

Rys. 9. Samojezdne wyciągi ratownicze
Fig. 9. Application of mobile cage hoist in a rescue 

operation
4. Wyposażenie w sprzęt osobisty ochrony dróg 
   oddechowych pracowników dołowych zakładów 
      górniczych

Katastrofalne zdarzenie w kopalni jest z reguły zdarzeniem 
występującym w sposób nagły i zaskakującym ludzi zatrudnionych 
w rejonie jego wystąpienia.

Każda kopalnia musi się liczyć z możliwością wystąpienia 
katastrofalnego zdarzenia, w tym również wystąpienia atmosfery nie 

nadającej się do oddychania. 
Wszyscy jej pracownicy dołowi 
muszą być wyposażeni na 
tę okoliczność w odpowiedni 
sprzęt do indywidualnej ochro-
ny dróg oddechowych, dosto-
sowany do warunków dołowych 
i rodzajów występujących za-
grożeń, pozwalający na bez-
pieczne wycofanie się ze strefy 
zagrożonej do prądu świeżego 
powietrza. W kopalniach sto-
suje się dwa rodzaje sprzętu 
do indywidualnej ochrony dróg 
oddechowych: sprzęt filtrujący 
i sprzęt izolujący.

Sprzęt filtrujący charakte-
ryzuje się małym ciężarem 
i gabarytami, prostotą konstru-
kcji i łatwością obsługi, a także 

niskim kosztem produkcji i eksploatacji. Niemniej jednak jego 
skuteczne działanie i poprawne właściwości ochronne uzależnione 
są od procentowego udziału zawartości poszczególnych gazów 
w atmosferze kopalnianej. Dlatego też stanowi on wyposażenie 
załóg górniczych zatrudnionych w kopalniach bądź w rejonach 
kopalni, w których w przypadku wystąpienia zagrożenia gwarantuje 
on wystarczającą ochronę dróg oddechowych górników. Sprzętem 
tym są pochłaniacze ochronne górnicze.

Natomiast sprzęt izolujący w stosunku do filtrującego 
charakteryzuje się większym ciężarem i gabarytami, posiada 
bardziej złożoną konstrukcję, w związku z czym jego wytwarzanie 
jest droższe, co ma istotny wpływ na jego wyższą cenę 
jednostkową. Jest jednak sprzętem całkowicie uniezależniającym 
jego użytkownika od otaczającej atmosfery i jest stosowany we 
wszystkich tych wyrobiskach dołowych kopalni, gdzie sprzęt 
filtrujący nie zdaje egzaminu. Sprzętem izolującym stosowanym 
w kopalniach są tlenowe aparaty ucieczkowe.

Stosowane obecnie środki ochronne to:
1) pochłaniacze ochronne górnicze POG-8 i POG-8M o 60 
minutowym czasie ochronnego działania, przy czym ilość tlenu 
w powietrzu nie może być niższa niż 17%, zawartość tlenku węgla 
nie powinna przekraczać 1% (1,5% dla POG-8M), dwutlenku węgla 
2%, aerozoli (dymów) z palących się taśm przenośnikowych nie 
więcej niż 2 g/m3, powietrza oraz chlorowodoru, siarkowodoru, 
dwutlenku siarki i tlenku azotu nie więcej niż 0,05%,
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Rys. 10. Pochłaniacz ochronny górniczy
Fig. 10. Filter self-rescuer POB-8M

2) aparaty regeneracyjne ucieczkowe produkcji polskiej: wielo-
krotnego użycia (stosowany jeszcze AU 9 o 60-minutowym czasie 
ochronnego działania) i aparaty regeneracyjne ucieczkowe 
typu SR-60 z tlenem chemicznie związanym (czas ochronnego 
działania tego aparatu wynosi ok. 60 minut).

Rys. 11. Aparat SR 60
Fig. 11. Self-contained closed circuit breathing chemical 

oxygen escape apparatus SR 60 type

3) aparat regeneracyjny ucieczkowy typu OXY K50S produkcji 
firmy DRÄGER o czasie ochronnego działania około. 50 minut.

Rys. 12. Aparat ucieczkowy OXY K 50S
Fig. 12. Self-contained closed circuit breathing chemical 

oxygen escape apparatus  OXY K50 S type

4) aparat regeneracyjny ucieczkowy typu SzSs-1PV produkcji 
ukraińskiej o czasie ochronnego działania wynoszącym ok. 50 minut.

Rys. 13. Aparat ucieczkowy SzSs1PV
Fig. 13. Self-contained closed circuit breathing chemical 

oxygen escape apparatus SzSs1PV type

5. Wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt ochrony
    układu oddechowego

Aparat regeneracyjny typu W-70 stanowi podstawowe 
wyposażenie polskich służb ratownictwa górniczego. Jest to aparat 
z tlenem sprężonym w stalowej butli, wyposażony w pochłaniacz 
CO2 jednokrotnego użycia. Czas ochronnego działania aparatu 
wynosi ok. 4 godzin (bądź 2 godziny w zależności od zastosowanego 
pochłaniacza oraz ciśnienia tlenu w butli tlenowej). Ciężar aparatu 
bez części twarzowej wynosi ok. 14 kg.

Rys. 14. Aparat regeneracyjny W 70
Fig. 14. Self-contained closed-circuit oxygen breathing 

apparatus W 70  type
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Aparat regeneracyjny typu BG 4EP (PSS BG4EP) jest 
nadciśnieniowym aparatem firmy DRÄGER z tlenem sprężonym 
w butli.  Aparat wyposażony jest w schładzacz powietrza 
oddechowego wypełniany wkładem lodowym.

Rys. 15.  Aparat regeneracyjny BG 4EP
Fig. 15. Self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus BG 4 EP type

Podobnie jak w przypadku aparatów ucieczkowych, podczas 
użytkowania aparatów regeneracyjnych z tlenem sprężonym w bu-
tli absorpcja dwutlenku węgla z wydychanego przez użytkownika 
aparatu powietrza powoduje wydzielenie dużej ilości ciepła, 
czego skutkiem jest sukcesywny wzrost temperatury powietrza 
wdychanego. 

Aparat powietrzny butlowy APS/3N-4080 – jest aparatem 
nadciśnieniowym wyposażonym w 2 lekkie butle kompozytowe 
o pojemności 6,8 dm3 i ciśnieniu roboczym powietrza w obydwu 
butlach 30 MPa (zgromadzony zapas powietrza w butlach to ok. 
4080 dm3). Czas ochronnego działania aparatu określony w CSRG 
podczas praktycznych ćwiczeń został określony na ok. 90 minut. 
Ciężar aparatu wynosi ok. 18–18,5 kg. Aparat charakteryzuje się 
niską temperaturą powietrza wdychanego.

Rys. 16. Aparat regeneracyjny powietrzny butlowy APS/3N-
4080

Fig. 16. Self-contained open-circuit compressed air 
breathing apparatus aps/3n-4080 type

Zakończenie

Przedstawiony jedynie w części, najważniejszy zestaw środków 
technicznych, jakimi dysponuje polskie ratownictwo górnicze 
świadczy zarówno o jego wysokim poziomie wyposażenia 
technicznego jak i skuteczności działania zastępów ratowniczych 
podczas prowadzonych akcji. Dowodami wysokiej oceny  polskiego 
ratownictwa górniczego były także przypadki współudziału 
ratowników polskich w wielu akcjach ratowniczych poza granicami 
kraju, gdzie mogli prezentować zarówno swój wysoki poziom 
wyszkolenia jak i unikatowy, nie stosowany w górnictwie innych 
krajów, sprzęt ratowniczy.

Special equipment as a basis of modern and safe Polish mining rescue service
Great efficiency and high level of safety of Polish mining rescue operations result from properly trained rescue teams and the application 

of modern, very specialized, sometime unique  equipment. Organization of our rescue service has two-stage structure, which is formed by 
rescue services of mine operators, the Central Mines Rescue Station and other units professionally dealing with mining rescue operations, 
referred to as “mining rescue units”. The rescue service equipment are located in mines rescue stations, district rescue stations, the Central 
Rescue Station and other mining rescue units. The mobility of our rescue brigades and their locations permitted to render immediate 
assistance in case of a hazard to live or health of the employees of the mine or any other people being in the mine and also in case of 
a danger to routine mining operations.
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Bogdan ĆWIĘK
były dyrektor Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu   

Ratownictwo górnicze
 we współczesnym przemyśle wydobywczym

STRESZCZENIE

Tematem opracowania jest charakterystyka pod-
stawowych zasad działania nowoczesnego rato-
wnictwa górniczego w strukturach, jakie zrodziły się 
w roku 1907. Określono wykładnię tych zasad w na-
wiązaniu do ratownictwa polskiego, wskazując 
jednocześnie wypracowane osiągnięcia. Zwró-
cono uwagę na zadania, jakie stoją przed pol-
skim ratownictwem górniczym aktualnie i w przy-
szłości, postulując rozszerzenie współpracy między-
narodowej, szczególnie w zakresie systematycznej 
i zorganizowanej wymiany doświadczeń o przebiegu 
charakterystycznych akcji ratowniczych.

1. Wstęp

Rok 2007 jest rokiem jubileuszu 100 lat działalności ratownictwa 
górniczego w nowoczesnych strukturach organizacyjnych, za-
początkowanych na kontynencie europejskim powołaniem 
Górnośląskiej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Byto-
miu. Wtedy Polska pozostawała jeszcze w administracji trzech 
mocarstw zaborczych i kopalnie czynne na jej ziemiach zostały 
podporządkowane różnym zasadom ustalanym w nich dla prze-
ciwdziałania zagrożeniom. Potężna tragiczna katastrofa w fran-
cuskiej kopalni  Courrieres w marcu 1906 r. (1099 zabitych w wy-
niku wybuchu pyłu węglowego i pożaru) unaoczniła górniczym 
decydentom, jak wiele braków istnieje w systemie zabezpieczenia 
robót górniczych, a także w organizacji specjalistycznych służb 
zdolnych do skutecznej interwencji, jak wiele trzeba wysiłków dla 
stworzenia bazy technicznej umożliwiającej ratownikom prace 
w zaburzonym środowisku kopalń głębinowych.

We wszystkich krajach świata, gdzie rozwinięto działalność 
górniczą, wiek XX charakteryzował się intensywnym rozwojem 
środków technicznych, metod działania i organizacji kopalnictwa 
minerałów, z czym ściśle wiązały się także sposoby zabezpieczenia 
tej działalności. Ale tak jak z różnych powodów zróżnicowany jest 
poziom przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach, 
zróżnicowany też jest poziom możliwości przeciwdziałania 
zagrożeniom.  

Organizacja  ratownictwa górniczego w Polsce odrodzonej 
w roku 1918 oparta została na wzorach ukształtowanych 
w Górnośląskiej Centralnej Stacji, natomiast w Polsce powstałej 
w roku 1945 placówka ta do lat dziewięćdziesiątych była główną 
bazą koordynującą całokształtem ratowniczej problematyki  we 
wszys-tkich gałęziach górnictwa. W niniejszym opracowaniu pragnę 
w ogólnych zarysach wskazać podstawowe elementy decydujące 
o ratowniczym zabezpieczeniu polskiego przemysłu wydobywczego 
na przestrzeni minionego wieku, elementy spełniające kryteria 
nowoczesności, zapewniające skuteczność działań w kraju, 
a także stanowiące w pełni akceptowane wzorce wśród partnerów 
zagranicznych na wszystkich kontynentach.  

2. Pojęcie nowoczesności w działaniach ratownictwa 
    górniczego

 Ratownictwo  jest związane z działalnością górniczą od jej 
zarania. Spontaniczne i wymuszone tragicznymi okolicznościami 

przeradzało się w formy zorganizowane w miarę rozwoju metod 
i środków  wykorzystywanych w kopalniach. Nasilenie liczby ofiar, 
jakie nastąpiło wraz ze wzrostem  potencjału wydobywczego kopalin, 
spowodowało potrzebę zarówno prawnych uregulowań w tym 
zakresie, jak i praktycznego ich wdrażania, chociaż początkowo 
wiele problemów pozostawiono do decyzji właścicieli kopalń. 
Różna ich świadomość, a także zróżnicowane nasilenie górniczych 
zagrożeń w różnych krajach, a nawet rejonach wydobywczych, 
powodowały, że systemy zabezpieczenia robót charakteryzowała 
dowolność przystosowana do lokalnych potrzeb, gdzie jakże często 
priorytetem był element kosztów i zysków. Po katastrofie w kopalni 
Courrieres uznano konieczność podjęcia działań nowatorskich, 
systematycznych, stąd nie mogły one opierać się na woli i wyobraźni 
jednostek, nawet  świadomych, ale prezentujących własne 
partykularne interesy. Zdecydowano o konieczności powołania 
ratowniczych instytucji specjalistycznych ukierunkowanych na: 
kształtowanie organizacji ratowniczych służb, dbałość o ich 
wyszkolenie, wyposażenie i gotowość do akcji, określających 
założenia dotyczące konstrukcji sprzętu specjalistycznego, 
dokonujących jego kontroli i napraw, koordynujących całokształtem 
działalności ratowniczej w rejonie górniczym czy kraju. Pierwsza 
tego rodzaju placówka na kontynencie europejskim została 
powołana dla kopalń Górnego Śląska w roku 1907 w Bytomiu. 
Następne w Niemczech ustanowiono: w roku 1907 w Akwizgranie, 
w 1909 w Wałbrzychu i w Clausthal Zellerfeld w Górach Harcu, 
w 1910 w Essen. W Austrii stację powołano w 1908 r. w Witkowickich 
Kopalniach Węgla Kamiennego i w Łazach, w Rosji w 1908 r. 
w Zagłębiu Donieckim w Makiejewce, a w roku 1911 w Zagłębiu 
Dąbrowskim w Sosnowcu. We Francji stacja powstała w roku 1913 
w Lievin. W Anglii koordynacją wyposażenia ratownictwa zajmowała 
się powołana w roku 1906 specjalna Komisja. W USA w roku 1907 
powołano ruchome stacje ratownicze przemieszczane transportem 
kolejowym.

Ta szeroka działalność uznana została za początek nowo-
czesnego ratownictwa górniczego, bowiem jego formy i założenia 
zostały dostosowane do potrzeb intensywnie rozwijającego się 
górnictwa, zapewniały mu możliwą do osiągnięcia ochronę, ale co 
najważniejsze, w generalnym ujęciu mogły być wykorzystywane 
w różnych gałęziach tego przemysłu, w rejonach wydobywczych 
o zróżnicowanych warunkach naturalnych, a także w kopalniach 
o różnym poziomie technicznym.

O możliwościach i sprawności ratownictwa górniczego we 
współczesnym górnictwie decydują następujące podstawowe ele-
menty: organizacja służb ratowniczych, poziom wyszkolenia ratow-
ników, metodyka działań,  wyposażenie techniczne,  zdyscypli-
nowanie.

2.1 Organizacja służb ratowniczych

Organizacja nowoczesnych służb ratownictwa górniczego 
w podstawowym ujęciu musi zapewniać: maksymalny wgląd 
w aktualny stan górniczych zagrożeń naturalnych, możliwość 
przeciwdziałania kumulacji niekorzystnych zjawisk, skuteczność 
w niesieniu pomocy zagrożonym ludziom i w likwidacji skutków 
niebezpiecznych zdarzeń, gotowość do interwencji w każdym 
zakładzie danej branży górnictwa, a także po niezbędnej szybkiej 
adaptacji – do działań w branżach pokrewnych.

Jakie warunki muszą być spełnione dla realizacji wymienionych 
zadań? Konieczne jest utrzymanie w kopalniach drużyn ratowniczych 
z ratownikami zatrudnionymi na zasadach dobrowolności, przy 
czym służbę tę powinni pełnić niezależnie od innych obowiązków 
wykonywanych w ramach procesu produkcyjnego. Możliwy jest 
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również inny system organizacji, np. drużyna kopalniana składa 
się z ratowników zawodowych, którzy mają przyporządkowane do 
kontroli poszczególne rejony zakładu. W tym przypadku, a także 
przy innych modyfikacjach organizacji drużyn możliwość wglądu 
ratowników w stan zagrożeń kopalni jest ograniczona.

Konieczne jest zapewnienie ratownikom drużyn kopalnianych 
zatrudnienia w ramach procesu produkcyjnego we wszystkich 
oddziałach na obszarze zakładu oraz okresowe powoływanie ich 
do pracy np. w kopalnianym pogotowiu ratowniczym wykonującym 
prace profilaktyczne o charakterze zbliżonym do robót w akcji.  
Pozwoli to ratownikom doskonalić kwalifikacje praktyczne.

Ważne jest zapewnienie ratownikom możliwości pracy przy 
wykonywaniu prac ratowniczych w stałych zespołach roboczych 
(zastępach), działających w składzie w zasadzie nie mniejszym 
niż 5 osób (ustalonym przepisami). Wszelkie odstępstwa od tej 
zasady powinny być jednoznacznie określone w aktach prawnych 
dotyczących wykonywania prac ratowniczych w akcji.

Wszelkie stany podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa 
w wyrobiskach górniczych na skutek kumulacji niekorzystnych 
warunków naturalnych powinny być likwidowane w sposób 
zorganizowany z udziałem ratowników górniczych. Zarówno w tych 
przypadkach, jak i w czasie akcji ratowniczych, w razie potrzeby do 
prac  powinni być wykorzystywani ratownicy z drużyn w zakładach 
sąsiednich czy z zewnętrznych instytucji koordynujących działalność 
ratowniczą w danej branży górnictwa.

W każdej gałęzi górnictwa powinna być powołana specjalistyczna 
jednostka o charakterze centralnym, zobowiązana do nadzoru nad 
stanem ratownictwa w zakładach, utrzymująca na swym terenie stałą 
gotowość akcyjną odpowiedniej grupy ratowników wyposażonych 
w sprzęt, w tym o charakterze unikatowym. Zgrupowanie tego 
rodzaju sprzętu w jednostce zapewnia jego optymalne, ekonomiczne 
wykorzystanie w szeregu zakładów w sytuacji, kiedy staje się 
niezbędny w razie wystąpienia szczególnych warunków.

W ramach ratowniczych drużyn kopalnianych, a także w scen-
tralizowanych jednostkach pozakopalnianych winny być zorga-
nizowane specjalistyczne zespoły ratowników przygotowanych 
do wykonywania prac wymagających szczególnych kwalifikacji, 
względnie wymagających wykorzystania sprzętu specjalistycznego. 
Dotyczyć to może np. zespołów do aktywnego zwalczania 
pożarów podziemnych, do inertyzacji  powietrza kopalnianego, do 
wykonywania pomiarów wentylacyjnych w strefie skażonej itp.

Ratownictwo górnicze powinno dysponować odpowiednio 
przygotowaną służbą medyczną zarówno dla wstępnych, jak 
i bieżących kontroli stanu zdrowia ratowników, ich wydolności, 
a także dla udzielania pomocy ludziom poszkodowanym w wy-
padkach w wyrobiskach górniczych.

Ratownictwo górnicze powinno dysponować grupami specja-
listów o wysokich kwalifikacjach teoretycznych i doświadczeniu pra-
ktycznym w zakresie zwalczania górniczych zagrożeń, którzy 
w razie potrzeby mogliby być wykorzystani jako doradcy kierownika 
akcji ratowniczej. W zakresie kierowania akcjami ratowniczymi 
optymalnym rozwiązaniem jest powierzanie obowiązków w tym 
zakresie kierownikowi ruchu zakładu, w którym zachodzi potrzeba 
podjęcia takiej akcji. 

Ratownictwo polskie w ciągu ostatnich 100 lat kształtowano 
zgodnie z wymienionymi zasadami, doskonaląc je  w oparciu 
o doświadczenia z tysięcy akcji ratowniczych, jakie musiały być 
prowadzone w kopalniach. Uwzględniając podstawowe założenia 
przyjęte przy tworzeniu pierwszych scentralizowanych jednostek 
ratowniczych, były one rozbudowywane i modernizowane w do-
stosowaniu do potrzeb przemysłu, zarówno w latach między-
wojennych, jak i w szczególności po roku 1945. Właśnie te 
praktyczne doświadczenia  wynikające z potrzeb  powodowanych 
złożonymi warunkami naturalnymi polskiego górnictwa pozwoliły 
na wypracowanie organizacji służb ratowniczych, zapewniającej 
skuteczność interwencji w likwidacji skutków niebezpiecznych 
zdarzeń, jak i możliwość adaptacji tych służb do zadań w odmiennych 
gałęziach przemysłu wydobywczego.

Potrzeby ratowniczych działań potwierdzają dane statystyczne 
dotyczące ilości zdarzeń, jakie wymagały podjęcia akcji 
ratowniczych, zgłoszonych do władz górniczych. W latach 1946–
1960 trzeba było prowadzić tylko 6.676 akcji przeciwpożarowych 
łącznie z wybuchowymi, tj. ponad 440 średnio rocznie. W latach 
1961–1970 liczba ta zmniejszyła się do wielkości około 94 średnio 
w ciągu roku, a w latach 1991–2003 odnotowano ich rocznie około 
11. Ilość odnotowanych tąpnięć w latach 1949–1960 to 2784, 

czyli średnio w roku 232, w latach 1961–1970 było ich 663, co 
stanowi rocznie około 66, a w latach 1991–2002  113, czyli średnio 
około 9 w roku [1]. Jest oczywiste, że ta radykalna poprawa to 
efekt złożonych, wielokierunkowych działań w przemyśle, ale nie 
może być kwestionowany przy tym  pozytywny wpływ świetnie 
zorganizowanych służb ratowniczych. 

O prawidłowościach w tym zakresie świadczy również właściwe 
zabezpieczenie ratownicze takich gałęzi polskiego górnictwa jak 
górnictwo siarki, miedzi czy ropy naftowej i gazu ziemnego. Siarka 
i miedź to dziedziny rozwinięte w Polsce po roku 1960 i ratownictwo 
w nich musiało być organizowane od podstaw. Ropa i gaz ziemny były 
wydobywane już w Polsce międzywojennej, ale służby ratownicze 
z prawdziwego zdarzenia zostały tam powołane dopiero na początku 
lat siedemdziesiątych. Wzorcem organizacyjnym ratownictwa 
w wymienionych gałęziach górnictwa były służby działające 
w kopalniach węgla kamiennego. Stąd rekrutowała się kadra 
kierownicza, stąd przejęto zasady działań, metodykę szkolenia 
i doskonalenia zawodowego. Chociaż zasady działania ratownictwa 
w kopalniach otworowych (siarka, ropa naftowa) są zupełnie inne 
niż w górnictwie węglowym, polscy specjaliści  potrafili w krótkim 
czasie opracować adaptację ratownictwa podziemnego w stopniu 
zapewniającym działania produkcyjne i bezpieczeństwo ludzi 
w przedmiotowych dziedzinach przemysłu.

Doświadczenia wypracowane w polskim ratownictwie służyły 
nie tylko rodzimemu górnictwu. W ramach szerokiej współpracy 
międzynarodowej, w latach osiemdziesiątych XX wieku Polska 
opracowała i wdrożyła założenia ratowniczego zabezpieczenia 
przemysłu węglowego Kolumbii, a także dostarczyła pełne 
wyposażenie   sprzętowe  dla tamtejszych służb, przekazała 
szereg opracowań dotyczących  ratownictwa do Chin, Argentyny, 
Meksyku, Australii, RPA  i wielu krajów na kontynencie europejskim 
[2]. Wypowiedzi wielu wybitnych polskich specjalistów górniczych, 
zarówno ze świata nauki, jak i praktyki, wskazują jednoznacznie,  
że polskie ratownictwo osiągnęło doskonałą organizację owocującą 
efektami, które zapewniają pełne zabezpieczenie przemysłu 
współczesnego, a także pozwalają na modyfikację niezbędną dla 
przemysłu lat przyszłych [1].

2.2  Poziom wyszkolenia ratowników górniczych

Szkolenie ratowników górniczych musi zapewnić: przygotowanie 
ich do wykonywania skomplikowanych prac w zaburzonym śro-
dowisku kopalni, doskonalenie ich kwalifikacji w dostosowaniu do 
zmieniających się metod działań i postępu w zakresie wyposażenia 
technicznego, znajomość psychiki ludzi objętych skutkami niebez-
piecznego  zdarzenia, a także angażowanych do likwidacji za-
istniałych skutków, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy 
ludziom  poszkodowanym w wypadkach.

System szkolenia ratowniczego musi zapewniać opanowanie 
i doskonalenie wiedzy teoretycznej dotyczącej zwalczania za-
grożeń, jak i nabycie umiejętności praktycznych wykonywania 
różnych prac w zaburzonym środowisku górniczym. Szkoleniem 
muszą być objęci kandydaci na ratowników, a następnie okresowo 
ratownicy, przez cały okres przynależności do drużyny. W ramach 
doskonalenia kwalifikacji należy zapewnić opanowanie wiedzy 
dotyczącej nowości metodycznych i technicznych, jakie powinny 
być wdrażane w działalności ratowniczej. Systemem doskonalenia 
wiedzy powinni być objęci również specjaliści ratownictwa, którzy 
mogą być zatrudniani jako doradcy kierownika akcji. Niezależnie od 
podstawowej wiedzy, jaką musi opanować każdy ratownik, służby 
specjalistyczne powinny doskonalić swe kwalifikacje w oparciu 
o odrębne programy nauczania. Wiele uwagi należy poświęcać 
na doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania prac 
ratowniczych. Tego rodzaju kwalifikacje są pogłębiane w czasie 
akcji ratowniczych. Obecnie znaczący spadek liczby prowadzonych 
w kopalniach akcji nie sprzyja szkoleniu, stąd należy szukać 
możliwości zastępczych. Poligonem w tym zakresie mogą być 
prace profilaktyczne, przy czym należy okresowo organizować ich 
wykonawstwo według zasad obowiązujących w akcjach.  

Szkolenia powinny być organizowane w atrakcyjnych formach, 
również z wykorzystaniem konkursów. Forma konkursowa sprawdza 
się szczególnie w zakresie doskonalenia sprawności ratowników 
dotyczącej realizacji zadań. Wieloszczeblowa organizacja zawodów 
sprawnościowych od drużyny do współzawodnictwa branżowego 
umożliwia zaangażowanie wszystkich ratowników, stwarzając 
bodziec do podnoszenia kwalifikacji osobistych. 
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Nie wszystkie osoby dozoru ruchu w kopalni, z różnych 
powodów, mogą być ratownikami, wszystkie jednak powinny mieć 
pełną orientację w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, 
a także w problemach dotyczących organizacji akcji ratowniczych. 
Stąd każdy pracownik dozoru zatrudniony na dole musi być 
objęty szkoleniem ratowniczym prowadzonym okresowo według 
odpowiedniego programu. 

Ustalając zakres i tematykę ratowniczego szkolenia, niezależnie 
od informacji podstawowych należy uwzględniać wiadomości  
ogólne odnoszące się do przemysłu rodzimego, jak i do sytuacji 
w górniczym świecie. W sposób szczególny musi być traktowana 
tematyka dotycząca specyfiki rejonu działania danej drużyny. 
Wiadomości ogólne powinny być ukierunkowane głównie na 
omawianie wniosków wynikających z przebiegu katastrofalnych 
zdarzeń zaistniałych w kopalniach i sposobów likwidacji ich 
skutków. 

Poszukując atrakcyjnych form szkolenia, w latach osiem-
dziesiątych XX wieku  w polskim ratownictwie podjęto działania 
umożliwiające konkursową ocenę poziomu drużyn kopalnianych, 
w oparciu o jednolite kryteria uwzględniające ich stan, zdys-
cyplinowanie, jak  i gotowość  do akcji. Dokonywano także oceny 
sprawności ratowników na specjalnym torze przeszkód, jaki 
pokonywali na powierzchni w czasie wieloszczeblowych zawodów. 
Celowość tego rodzaju zawodów uznana została wśród partnerów 
zagranicznych.

W roku 1990 po raz pierwszy, w oparciu o wzory polskie, 
zorganizowano zawody w ratownictwie chińskim w miejscowości 
Pingdinshan, określając je jako I  Chińska Olimpiada Ratownicza. 
W roku 2000 po raz pierwszy nadano im szerszy charakter 
międzynarodowy za sprawą organizacji podjętej w USA w Las 
Vegas. Zwycięzcami zostali ratownicy polscy z Kombinatu 
Miedziowego w Lubinie. W roku 2002 organizatorem była Okręgowa 
Stacja Ratownicza w Jaworznie, w roku 2004 odbyły się w Polsce 
w Głogowie, a w 2006 Chińczycy gościli w Pingdinshan ratowników 
z Polski, Ukrainy, Indii, USA, Australii, Peru i Rosji. Na 12 możliwych 
do zdobycia medali Polacy zdobyli 5. Kolejne spotkanie ma się 
odbyć w roku 2008 w Australii.

Jest satysfakcją polskiego ratownictwa, że tu zrodzone 
metody, także w zakresie szkolenia znalazły tak pozytywny odbiór 
w ratownictwie światowym, że stały się zalążkiem działań   nie tylko 
dla kształtowania umiejętności, ale i dla  pogłębiania  kontaktów tak 
cennych w ratowniczej działalności, wykraczających poza granice 
krajów.

2.3 Metodyka działań ratowniczych         

Skuteczność ratowniczych działań ukierunkowanych na 
likwi-dację skutków niebezpiecznych zdarzeń uzależniona jest 
w każdym przypadku od umiejętnego stosowania zdobyczy 
nauki dla zapobiegania narastaniu niekorzystnych warunków 
zaburzających środowisko górnicze, w powiązaniu z optymalnym 
wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego niezbędnego do prac 
w zaistniałej sytuacji.

Kształtowanie sposobów przeciwdziałania kumulacji 
niekorzystnych zjawisk spowodowanych górniczymi warunkami 
naturalnymi, jak również sposobów likwidacji skutków zaistniałych 
wypadków i katastrof, musi wykorzystywać osiągnięcia nauki 
górniczej (i nie tylko), odpowiednio dostosowane dla potrzeb tej 
działalności. Optymalne możliwości w tym zakresie będą osiągane 
w oparciu o współpracę naukowców z praktykami przemysłu, 
szczególnie znającymi problematykę ratownictwa. Metody działań 
zrodzone ze współpracy naukowców ze specjalistami ratownictwa 
górniczego mogą dotyczyć nie tylko ściśle rozumianych prac 
ratowniczych, ale także szerokiej działalności profilaktycznej, 
bowiem w nowoczesnym górnictwie te elementy bezpieczeństwa 
pracy są ze sobą powiązane i z siebie wynikają. Współpraca 
specjalistów ratownictwa z zakładami naukowymi nie powinna być 
zawężana tylko do danej branży, ale należy ją utrzymywać również 
z innymi instytucjami zajmującymi się działalnością, jaka może 
być wykorzystywana w górnictwie. Polskie ratownictwo górnicze 
wypracowało w tym zakresie szereg osiągnięć metodycznych 
wykorzystywanych w kraju, a także w szerokiej współpracy 
międzynarodowej. Przy ustalaniu metodyki ratowniczych działań 
niejednokrotnie muszą być również podejmowane prace dla 
skonstruowania odpowiedniego sprzętu specjalistycznego, 
umożliwiającego jej wykorzystanie w praktyce. Jednostki powołane 

dla koordynowania działalności ratowniczej, typu Centralna Stacja 
czy okręgowe stacje, w swej strukturze organizacyjnej powinny 
przewidywać utrzymanie komórki specjalistycznej dla inicjowania 
prac dotyczących rozwoju i doskonalenia metod działania, a także 
sprzętu dla ich wdrażania.

W polskim ratownictwie górniczym wypracowano szereg metod 
działania w oparciu o zdobycze nauki w zakresie wentylacji kopalń, 
charakterystyki pożarów podziemnych, wybuchów, wyrzutów gazów 
i skał czy tąpań. Ich istota wynika z osiągnięć prezentowanych 
przez takich uczonych, jak prof. prof. Henryk Czeczott, Witold 
Budryk, Stanisław Knothe, Jerzy Litwiniszyn, Wacław Trutwin, 
Stefan Barczyk, Henryk Bystroń, Andrzej Frycz, Wacław Cybulski 
i wielu innych. 

Trzeba podkreślić, że niezależnie od ustaleń, jakie określono dla 
prowadzenia prac ratowniczych w czasie akcji, zrodziło się szereg 
metod górniczej profilaktyki, które stanowią podstawę współczesnego 
ratownictwa i które decydują o jego dzisiejszej nowoczesności. 
Uznanie w ratownictwie  działań zapobiegawczych  za  priorytetowe  
w stosunku do interwencyjnych umożliwiło jego służbom skuteczne 
włączenie się do wysiłków podejmowanych przez przemysł, 
a uwieńczonych poziomem bezpieczeństwa  osiąganym w krajach 
o zdecydowanie korzystniejszych niż polskie warunkach natural-
nych. Chociaż ten sukces nie może być kwestionowany, polskie 
górnictwo okresowo  jest nękane zdarzeniami zaskakującymi, również 
o tragicznym wymiarze, co w całej rozciągłości potwierdza tezę 
o nieprzewidywalności górniczych warunków.

Obok wielu drobniejszych osiągnięć współpraca Centralnej 
Stacji Ratowniczej w Bytomiu z naukowcami zaowocowała m.in.: 
opracowaniem komputerowej metody określania wybuchowości 
mieszanin gazowych w wyrobiskach górniczych, określeniem metod 
kontroli przepływów powietrza przez nieszczelności tam izolacyjnych 
i górotworu, inertyzacji powietrza kopalnianego przy wykorzystaniu 
gazów spalinowych czy azotu, symulacji komputerowej rozwoju 
pożaru podziemnego i efektywności działań gaśniczych, sposobów 
budowy tam izolacyjnych o przeciwwybuchowej wytrzymałości, 
sposobów lokalizacji ludzi w gruzowisku skalnym, sposobów kontroli 
stanu naprężeń górotworu po zaistnieniu tąpnięcia, kiedy ratownicy 
muszą podejmować akcję udzielenia pomocy poszkodowanym 
ludziom i wiele innych. Jak szerokie możliwości tkwią w umiejętnym 
wykorzystaniu współpracy  praktyków  ratownictwa z nauką, świad-
czą osiągnięcia uzyskane przez specjalistów CSRG w kontaktach 
z wojskiem. Z nich zrodziły się między innymi wymienione wyżej  
urządzenia do lokalizacji ludzi w gruzowisku, agregaty gazowe do 
wytwarzania spalinowych gazów inertnych czy zasady budowy tam 
izolacyjnych przeciwwybuchowych.

2.4  Nowoczesność ratowniczego wyposażenia technicznego

Wyposażenie techniczne służb ratowniczych musi zapewnić 
maksymalne zabezpieczenie ratowników w różnych stanach za-
grożenia występującego w środowisku górniczym, bieżące obser-
wacje stopnia zagrożenia tego środowiska i zmian zachodzących 
w czasie akcji  likwidacji skutków zdarzenia, a także jak najszybsze 
uzyskanie efektów tych akcji.

W ciągu wieku XX, podobnie jak wszystkie dziedziny górnictwa, 
również ratownictwo wzbogacono w nowoczesny sprzęt. Dotyczy 
to szczególnie konstrukcji aparatów oddechowych wyposażonych 
w automaty płucne i inne urządzenia zapewniające prawidłowość 
działania podzespołów.  Obecnie, chociaż zasadnicze elementy 
tego sprzętu pozostają niezmienne, prace modernizacyjne 
aparatów oddechowych ciągle trwają, a ich celem jest: przedłużanie 
czasu ochronnego działania nie tylko bez konieczności zwiększania 
gabarytów, ale przy zmniejszonych wymiarach i masie, zapewnienie 
obudowie podzespołów odpowiedniej odporności  na uderzenia, 
zapewnienie odpowiedniego chłodzenia powietrza wydychanego 
przez ratownika, sygnalizacja prawidłowości działania podzespołów 
w czasie używania aparatu przez ratownika. Wyspecjalizowane firmy 
produkujące aparaty oddechowe w wielu krajach  świata uzyskują 
stały postęp i doskonalą swoje produkty, ale problem jest ciągle 
otwarty. Nowoczesne materiały i elektronika  będą i w przyszłości 
decydowały o coraz doskonalszych rozwiązaniach, w pełni 
przydatnych  ratownikom w zróżnicowanych warunkach skażonej 
atmosfery, zwłaszcza w wysokiej temperaturze otoczenia.   

Trudne warunki klimatyczne, w jakich niejednokrotnie mu-
szą być prowadzone prace ratownicze dla ratowania ludzi, 
powinny być podejmowane z wykorzystaniem odzieży ochronnej 
zabezpieczającej ratowników przed przegrzaniem organizmu. I w tej 
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dziedzinie współczesne ratownictwo odnotowało postęp w stosunku 
nawet do nieodległej przeszłości, ale dostępny sprzęt daleki jest od 
doskonałości. W większości przypadków wykorzystuje się ubrania 
ochronne chłodzone lodem, co odbiega od rozwiązań optymalnych 
zapewniających ratownikom izolację od temperatury otoczenia 
i możliwość dłuższego przebywania w strefie zagrożonej. Otwarty 
jest problem badań dotyczących wykorzystania odpowiednich 
materiałów izolujących, ale odbierających ciepło metaboliczne, 
aktualnych badań wydolności ludzi do prac w tych nienormalnych 
warunkach, a także odpowiednich ćwiczeń adaptacyjnych 
umożliwiających ludziom zachowanie nabytej odporności. 

Ratownictwo współczesne dysponuje szeregiem urządzeń i na-
rzędzi umożliwiających wykonywanie  różnych prac w zaburzonym 
środowisku. Postęp techniczny ostatnich lat i tu przejawił się 
pozytywnie, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia. Doskonalenia 
wymaga ciągle: transport materiałów do miejsca prowadzonych 
prac ratowniczych, aby oszczędzić wysiłek ratowników, możliwość 
zdalnego wykonywania prac izolacyjnych w rejonach zagrożonych 
wybuchem, konstrukcja urządzeń i narzędzi eliminująca 
możliwość iskrzenia mogącego stać się inicjałem wybuchu. Mimo 
skonstruowania lekkich stalowych obudów chodników ratunkowych 
i takich przenośników do transportu urobku niejednokrotnie wielkim 
problemem jest szybkie drążenie takiego wyrobiska w gruzowisku, 
z uwagi na występowanie wielu elementów stalowych wymieszanych 
z rozdrobnionymi skałami. 

W zakresie  monitoringu stanu naruszonego niebezpiecznym 
zdarzeniem  środowiska górniczego dostępne dziś urządzenia 
i aparatura zapewniają dobry wgląd dotyczący atmosfery gazowej, 
ale nie jest on pełny w przypadku tąpań, gdzie obserwuje się 
zagrożenie odprężeniami wtórnymi. Konieczność ratowania ludzi 
poszkodowanych w wyniku tąpnięcia zasadniczego  wymaga 
wejścia ratowników do rejonu jeszcze nie uspokojonego i określenie 
stopnia zagrożenia nowym groźnym  odprężeniem jest dla nich 
bardzo istotne. Dostępne do tych celów aparaty dają pewną 
orientację w problemie, ale wymagają jeszcze doskonalenia. W kra-
jach o rozwiniętym górnictwie w obecnym czasie podejmuje się 
działania  umożliwiające produkcję sprzętu ratowniczego, jeżeli 
nie w pełnym, to przynajmniej w częściowym zakresie. Podobnie 
stało się i w Polsce po roku 1945. Fabryka Sprzętu Ratowniczego 
w Tarnowskich Górach (FASER) została uruchomiona w roku 1954, 
a od roku 1963, kiedy została połączona z fabryką lamp górniczych, 
stała się zakładem o znacznym potencjale produkcyjnym. Obok 
drobnicy podjęto tu konstrukcję i produkcję aparatów oddechowych 
roboczych oraz ucieczkowych dla załóg kopalń, które ciągle 
modernizowane osiągnęły poziom umożliwiający konkurencję 
z czołowymi wytwórniami światowymi. Wystarczy wspomnieć, 
że już w latach osiemdziesiątych XX wieku fabryka wygrała 
międzynarodowy przetarg na pełne wyposażenie tworzącego się 
ratownictwa górniczego w Kolumbii, z takimi potentatami jak firmy 
niemieckie, francuskie czy amerykańskie. Ciągle jednak rozwiązania 
zagraniczne w niektórych szczegółach prezentują korzystniejsze 
walory.

Polska ze swym potężnym górnictwem i ratownictwem do 
roku 1939 korzystała tylko z importu w zakresie wyposażenia 
ratowniczego. Po roku 1945 usamodzielnienie było tylko częściowe 
i tak jest do dziś w zakresie wielu pozycji. Obecnie w gospodarce 
rynkowej import nie nastręcza żadnych trudności, oczywiście jeżeli 
dysponuje się odpowiednimi zasobami finansowymi (z tym jednak 
w ratownictwie ciągle nie jest dobrze). W przeszłości ograniczenia 
importu wymusiły na Centralnej Stacji Ratowniczej w Bytomiu 
konieczność podejmowania działań, jakie pozwoliłyby rozwiązywać 
potrzeby wyposażeniowe jak najbardziej efektywnie. Uruchamiano 
produkcję drobnego sprzętu, szczególnie przyrządów pomiarowych 
w własnym laboratorium technicznym, bardziej  złożone urządzenia 
produkował GIG czy inne branżowe zakłady górnictwa. Z tego 
okresu wynika dla działań współczesnych wniosek, że jeżeli 
nawet potrzeby własnej produkcji w Stacji są zdecydowanie 
ograniczone, to utrzymanie specjalistów w zakresie nowoczesnego 
sprzętu jest  niezbędne. Powinni oni określać potrzeby wobec 
firm zagranicznych i rodzimych, powinni inicjować produkcję 
urządzeń tzw. krótkich serii, jakie w ratownictwie ciągle będą niez-
będne, powinni dbać, aby zakupy były racjonalne, a urządzenia 
o charakterze unikatowym wykorzystywane w wielu zakładach. Tylko 
taki system zapewnia optymalne i ekonomiczne gospodarowanie 
sprzętem, niejednokrotnie kosztownym, który gdy będzie zalegał 
tylko w gotowości, może zostać zmarnotrawiony właśnie przez tą 
gotowość.   

2.5  Dyscyplina jako podstawowy element sprawności 
ratowniczych działań

Dyscyplina przestrzegania zasad  bezpieczeństwa w górnictwie 
jest podstawowym elementem decydującym zarówno o efektywności 
działań ratowników w czasie akcji, jak również o minimalizacji 
sytuacji grożących zdarzeniami o tragicznej wymowie w ramach 
szeroko rozumianego procesu produkcyjnego prowadzonego przez 
załogi kopalń.

Kopalnia jako zakład, gdzie obok całego szeregu złożonych 
czynników technicznych działają skomplikowane warunki naturalne, 
stwarza szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi oraz 
ruchu produkcyjnego, niespotykane w innych gałęziach przemysłu. 
Ten konglomerat czynników, ich zmienność w czasie i przestrzeni 
powodują powstawanie zaskakujących sytuacji zagrożeniowych,  
nie zawsze przewidywalnych, bardzo często powtarzalnych, mimo 
jednoznacznie określanych wniosków precyzowanych przy analizie 
zaszłości.

Dziesiątki lat wysiłków zmierzających do eliminowania 
katastrofalnych zdarzeń w kopalniach, ukierunkowanych zarówno 
na wyposażenie zakładów w potężne środki produkcji, jak i na 
kształtowanie świadomości ludzi górnictwa odnośnie specyfiki 
środowiska, w jakim pracują, pozwoliło znacząco ograniczyć  wypadki 
o tragicznych masowych następstwach. Jednak dotychczasowe 
doświadczenia wykazują, nie tylko w Polsce, że eliminacja takich 
zdarzeń  nie jest możliwa, że jeżeli zostają one zahamowane, to 
tylko okresowo. Powtarzalność tragedii ma różne podłoże, bywa, że 
zdecydowanie obiektywne, ale jakże często  decyduje o nich  czyn-
nik ludzki, a w nim element zdyscyplinowania.

Dyscyplina jest cechą charakteru człowieka w znaczącym 
wymiarze wrodzoną, ale niebagatelną rolę odgrywa tu jej umiejętne 
kształtowanie, zarówno w procesie wychowawczym, jak i później  
w latach dojrzałości zawodowej. Na pracowniku kopalni w tym 
zakresie spoczywa szczególna odpowiedzialność, bowiem trudne 
górnicze warunki wymagają przestrzegania szeregu zasad i pra-
wideł postępowania, ukształtowanych w oparciu o spostrzeżenia 
naukowe, jak i o wnioski ze zdarzeń zaistniałych w przeszłości. 
Odpowiedzialność tę pogłębia specyfika środowiska górniczego, 
gdzie skutki błędu w jednym rejonie kopalni mogą się przenieść 
błyskawicznie na znacznej przestrzeni i objąć ludzi, którzy nic z nim 
nie mieli wspólnego. Przyswojenie sobie wiedzy z tego zakresu, 
a następnie ścisłe  jej wykorzystanie  w codziennej działalności 
na stanowisku pracy to podstawowy warunek zapewnienia 
bezpieczeństwa własnego i otoczenia.

Mimo doskonalenia form szkolenia załóg górniczych, mimo 
szczególnych wysiłków w tym zakresie podejmowanych przez kie-
rownictwa zakładów, ciągle obserwuje się  uchybienia w zdys-
cyplinowaniu ludzi. Ciągle stwierdza się przypadki, że ryzyko, 
z jakim wykonują swoje zadania, wykracza poza dopuszczalne, 
nawet wtedy kiedy nie zachodzi żadna potrzeba jego podejmowania. 
Różne przyczyny o tym decydują, jednak główne tkwią w rutyniarskich 
nawykach, jakże  często uznawanych jako uproszczenie wysiłku 
niezbędnego w tej trudnej pracy. Tolerowanie takiego stanu 
przez osoby dozoru, chwilowy brak negatywnych skutków takich 
działań ugruntowują zainteresowanego w przeświadczeniu, że 
prawidłowości, jakie powinien stosować, to zbędna nadbudowa 
utrudniająca mu i tak ciężką pracę. Niestety, po miesiącach, 
a czasem latach spokoju dochodzi do tragedii, która dla wielu może 
stanowić ostatnie chwile życia.

Problem rzetelnego zdyscyplinowania pracowników górnictwa 
jest aktualny przez cały czas prowadzenia  działalności górniczej 
i takim pozostanie również w przyszłości, bowiem jest związany 
z naturą ludzką, przekorną i szukającą uproszczeń postępowania, 
nawet wbrew rozsądkowi i instynktowi samozachowawczemu. Musi 
być podejmowany wobec podwładnych przez przełożonych, ale 
chociaż wydawałoby się, że mają oni w tym zakresie największe 
możliwości, nie zawsze znajduje to potwierdzenie w rzeczywistości. 
Stąd włączenie  do działania na tym polu ratowników jest ze 
wszech miar celowe i pożądane. Zwrócenie pracownikowi uwagi 
dotyczącej popełnianych błędów, przekazanej przez kolegę ra-
townika cieszącego się wysokim autorytetem  wśród załogi, może 
zdecydowanie korzystniej oddziałać  niż głos osoby dozoru. Trzeba 
jednak, aby kierownictwa zakładów górniczych tak widziały  rolę 
współczesnego ratownictwa, aby traktowały go w problematyce 
bezpieczeństwa pracy  jako istotne ogniwo profilaktyki, a nie tylko 
sporadycznych interwencji.    
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W górnictwie polskim znaleźć można  szereg przykładów, 
kiedy naruszenie zasad postępowania  ludzi, wynikające z braku 
dyscypliny, skutkowało zdarzeniami o tragicznej wymowie. Fakty 
te powinny być ujawniane i komentowane, bowiem nic tak nie 
przemawia do wyobraźni ludzi, jak wykazanie im grozy następstw 
zaistniałych na skutek lekceważenia wypracowanych w ciągu wielu 
lat zasad. W roku 2006 Centralna Stacja Ratownicza w Bytomiu 
wydała książkę pt. „Sukcesy i klęski w działaniach ratownictwa 
górniczego”. Opisano w niej m.in. około 180 charakterystycznych 
zdarzeń, jakie spowodowały konieczność prowadzenia akcji 
ratowniczych w kopalniach (nie tylko polskich). Wskazano na ich 
przyczyny, przebieg i podstawowe  wnioski. Pragnę w tym miejscu 
zwrócić uwagę na kilka wybranych przypadków zaistniałych po roku 
1975, które potwierdzają wyżej omówione tezy dotyczące górniczej 
dyscypliny, a także wskazują na okresową powtarzalność tragedii.

W roku 1990 w kopalni Victoria w Wałbrzychu doprowadzono do 
wybuchu metanu na skutek rażącego niedbalstwa w przewietrzaniu 
drążonego wyrobiska korytarzowego, prowadzonego w polu me-
tanowym IV kat., po wzniosie 380, a także na skutek skandalicznego 
wykonywania robót strzałowych, na które Okręgowy Urząd Górniczy 
nie wyraził zgody. W przodku brak było wentylacji odrębnej, którą 
zastąpiono powietrzem sprężonym z rurociągu, zbyt krótka i źle 
zawieszona linia strzałowa została przedłużona drutem z zapalników 
elektrycznych, a jej złącza nie były izolowane, stwarzając 
niebezpieczeństwo iskrzenia zdolnego zapalić metan. Wybuch nie 
był silny, ale pozbawił życia 3 ludzi, a 9 doznało obrażeń ciała.

W roku 2002 w kopalni Jas-Mos wybuch pyłu węglowego 
w drążonym wyrobisku korytarzowym został zainicjowany źle 
wykonywanymi robotami strzałowymi. Roboty były prowadzone 
pod bezpośrednim nadzorem  sztygara, który zajmował się tylko 
tym przodkiem. Zginął wraz z 9 pracownikami brygady przodkowej, 
2 inni pracownicy doznali obrażeń ciała.

W roku 2006 w kopalni Halemba wybuch metanu spowodował 
śmierć 23 ludzi, w tym 6 osób dozoru.  Byli oni zatrudnieni przy 
likwidacji sprzętu w ścianie, która zakończyła bieg, a znajdowała 
się w polu metanowym IV kat. Komisja badająca okoliczności tej 
katastrofy stwierdziła rażące lekceważenie zagrożenia metanowego, 
sięgające nawet fałszowania wyników pomiarów stężenia gazu 
przez ludzi dokonujących kontroli zagrożenia.

Lekceważenie dyscypliny odnotowywano także wśród rato-
wników, którzy powinni być wzorem w tym zakresie, jako 
najbardziej świadomi skutków,  jakie mogą z tego wynikać. W roku 
1975 w kopalni Mysłowice sześcioosobowy zastęp ratowników 
oraz inżynier wentylacji dokonywali penetracji izolowanego pola 
pożarowego dla określenia możliwości zacieśnienia jego granic. 
Nie zapewniono odpowiedniej organizacji akcji, brak było w bazie 
ubezpieczenia ludzi będących w polu, inżynier wentylacji w czasie 
prowadzonego rekonesansu, bez potrzeby rozszerzył jego zakres, 
powodując wystąpienie udaru cieplnego u ratowników. Zginął wraz 
z czterema ratownikami, nie mając sił, aby wycofać się do przekopu 
ze świeżym powietrzem.

W roku 1998 w kopalni Niwka Modrzejów zastęp ratowników 
pod nadzorem nadsztygara wentylacji i osoby dozoru z tego 
działu miał dokonać penetracji izolowanej upadowej wodnej 
w celu określenia, w jakiej odległości od przekopu znajduje się w niej 
lustro wody. Po rozbiciu tamy izolacyjnej nadsztygar polecił trzem 
ratownikom i osobie dozoru wejść do nieprzewietrzanego wyrobiska 
i schodząc nim na upad, określić długość odcinka drożnego. Jako 
zabezpieczenie penetrujący zabrali aparaty tlenowe ucieczkowe, ale 
ich nie użyli. Po przejściu około 400 m od przekopu poziomowego 
ratownicy znaleźli się w atmosferze o wysokim stężeniu dwutlenku 
węgla i nagle stracili przytomność. Osoba dozoru, będąc 
w odległości od nich około 40 m, miała jeszcze czym oddychać, 
a widząc tragedię, mogła tylko wycofać się do przekopu i uruchomić 
akcję ratowniczą. Natychmiast na ratunek pospieszył nadsztygar 
z pozostałymi członkami zastępu, ale w tym składzie nie mieli żadnych 
szans udzielenia pomocy nieprzytomnym (a może już martwym) 
kolegom. Nadsztygar stracił przytomność w miejscu tragedii, a dwaj 
ratownicy nie byli w stanie wynieść go wyrobiskiem po wzniosie na 
odległość 400 m. Ledwie sami wycofali się do przekopu. W czasie 
akcji ratowniczej, podjętej dla wytransportowania z upadowej 
poszkodowanych, dwaj ratownicy zmarli na skutek udaru cieplnego, 
dwaj inni ulegli mu również, ale przeżyli.

Czy wymowa tych wypadków wymaga jakiegokolwiek 
komentarza ???

3. Aktualne podstawowe kierunki działalności     
ratownictwa górniczego w   zakresie    kształtowania 
bezpieczeństwa pracy w kopalniach

 3.1 Zadania dotyczące krajowego przemysłu wydobywczego

Sto lat działalności ratownictwa w nowoczesnych strukturach 
organizacyjnych, przy rozwoju potężnego potencjału wydobyw-
czego górnictwa we wszystkich jego gałęziach, górnictwa cha-
rakteryzującego się bardzo trudnymi warunkami naturalnymi, 
umożliwiło ukształtowanie jego służb na poziomie uznanym 
przez wszystkie górnicze kraje świata. To m.in. dzięki temu 
poziomowi górnictwo polskie mimo tragicznych wstrząsów, jakie 
okresowo przeżywa, doprowadziło bezpieczeństwo pracy do stanu 
notowanego w krajach prowadzących tę działalność w zdecydowanie 
korzystniejszych warunkach, a także dysponujących w pełni 
nowoczesnymi i doskonałymi środkami produkcji. Trzeba jednak 
zdawać sobie sprawę, że dla służb ratowniczych zdecydowane 
ograniczenie zdarzeń wymagających prowadzenia akcji może 
stanowić czynnik degradujący ich umiejętności, ograniczający 
możliwości praktycznego doskonalenia kwalifikacji ludzi, osłabiający 
czujność i szczegółowe kontrole środowiska górniczego. Nic tak 
nie kształtuje umiejętności ratownika  jak praktyczne wykonywanie 
prac w zagrożonym środowisku, gdzie nieuwaga, a czasem błąd 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych następstw. Stąd też wysoki 
poziom bezpieczeństwa nie może uspokajać i dawać argumenty, 
aby stan służb, jakie mają na niego wpływ, uznać za wystarczający, 
aby nie szukać sposobów ich ciągłego doskonalenia i utrzymania 
w gotowości. Zadania ratownictwa w tym zakresie muszą skupić się 
na niżej wymienionych problemach.

Należy podejmować  działania, o jakich wspomniano wyżej przy 
omawianiu elementów kształtujących nowoczesne ratownictwo, 
bowiem dotyczą one zasad decydujących o przygotowaniu służb 
i zapewnieniu im pełnej gotowości akcyjnej. Oczywiście przyszłość  
będzie wymagała modyfikacji szeregu problemów, co może być 
dokonywane bez konieczności naruszania zasad generalnych.

Konieczne jest utrzymanie pogotowia ratowniczego organi-
zowanego dla grupy kopalń w poszczególnych rejonach górniczych, 
przy czym należy zapewnić odpowiednią rotację ratowników 
dla stworzenia jak największej grupie możliwości uczestnictwa 
w akcjach. Prowadząc prace profilaktyczne z  udziałem ratowników, 
należy okresowo  organizować wykonawstwo tych prac w trybie 
akcji ratowniczych. Wizualne kontrole wyrobisk kopalnianych 
o wzmożonym zagrożeniu powinny być prowadzone przez 
ratowników, bowiem ich ocena sytuacji może być bardziej dogłębna 
niż innych członków załogi. Ratownicza drużyna kopalniana powinna 
być angażowana w większym zakresie do realizacji poszczególnych 
zadań określonych w planie poprawy bezpieczeństwa pracy, bowiem 
jej członkowie mają kompleksowe rozpoznanie przedmiotowej 
problematyki i ich wykorzystanie może  wpłynąć tylko korzystnie 
na efektywność działań. Jednostki koordynujące działalność 
ratowniczą powinny współpracować z placówkami i instytucjami 
naukowymi i konstrukcyjnymi dla odpowiedniego ukierunkowania 
ich prac w zakresie niezbędnym dla ratownictwa. Pracownicy takich 
placówek mający tylko ogólny pogląd o górnictwie, nie są w stanie 
tworzyć samodzielnie rozwiązań optymalnych dla potrzeb kopalń.

W dobie nowoczesnej techniki ciężar odpowiedzialności za stan 
bezpieczeństwa pracy przenosi się zdecydowanie na świadomość 
ludzi dysponujących sprawnymi urządzeniami. Stąd też problem 
zapewnienia tym ludziom doskonałego przekazu informacji musi być 
przedmiotem stałego zainteresowania kierownictw odpowiedzialnych 
za działalność zakładów, musi być ukierunkowany zarówno 
na atrakcyjność form szkolenia, jak i dostarczenie szkolonym 
zrozumiałych dla nich materiałów informacyjnych, wyczerpujących 
temat. Nie wymaga szczególnego rozwijania problem trudności 
w przyswajaniu  sobie przez szkolonych informacji przekazywanych 
w czasie prelekcji szkoleniowej, kiedy uczestniczą w takich 
prelekcjach sporadycznie. Zapewnienie im odpowiedniej literatury 
fachowej stwarza nadzieję jej wykorzystania przez zainteresowanego, 
również kiedy będzie potrzebował zaktualizować swoje wiadomości. 
Daje też prawo przełożonym pełnego egzekwowania wymagań 
w tym zakresie w stosunku do podwładnych.

W działalności ratownictwa i kształtowaniu bezpieczeństwa pracy 
nie można polegać tylko na wrodzonym poczuciu zdyscyplinowania 
u pracowników, ale nawyki z tym związane muszą być pogłębiane 
wszelkimi sposobami. Jednym z istotnych elementów jest tu 
konsekwentne rozliczanie podwładnych z wykonania zadań, przy 
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czym nie powinno dotyczyć tylko strony merytorycznej, ale także 
sposobów osiągania efektów. Umiejętne, w miarę możliwości do-
konywane w obecności kolegów, wykazanie uchybień i zagrożenia, 
jakie z tego wynikało, może dać pożądane efekty w eliminowaniu 
nawyków  mogących być zalążkiem  poważnego zagrożenia. 
Ratownicy zatrudnieni na swych stanowiskach pracy w ramach 
procesu produkcyjnego, jak również dokonujący kontroli stanu 
bezpieczeństwa w wyrobiskach górniczych, powinni być zobowiązani  
do zwracania uwagi pracownikom, jeżeli stwierdzą naruszenie przez 
nich zasad postępowania. Ich uwagi mogą bardziej przemawiać do 
wyobraźni  kolegi i mieć  głębszą wymowę niż słowa osób dozoru.

3.2 Zadania dotyczące międzynarodowych kontaktów  
      ratownictwa  górniczego 

Współczesne ratownictwo nie jest w stanie osiągnąć poziomu 
niezbędnego dla optymalnego zabezpieczenia działalności bez  
współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie wymiany 
doświadczeń wypracowanych w różnych krajach. Dotychczasowe 
doświadczenia polskiego ratownictwa dotyczące kontaktów 
międzynarodowych wskazują na wiele pozytywów. Współpraca była 
prowadzona w oparciu o umowy dwustronne, ale podejmowano 
także w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku próbę koordynacji 
tej działalności między górniczymi krajami  objętymi działalnością 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), z siedzibą 
w Moskwie. Koordynacja owocowała dorocznymi spotkaniami 
partnerów i chociaż nie przyniosła wielu efektów rzeczowych, 
wykazała celowość w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących  
charakterystycznych akcji, jakie musiały być podejmowane 
w kopalniach. W roku 1987, na Międzynarodowym Sympozjum 
poświęconym 80-leciu istnienia ratownictwa górniczego w nowo-
czesnych strukturach organizacyjnych, zorganizowanym w Szczyr-
ku przez Centralną Stację Ratowniczą w Bytomiu, w którym 
uczestniczyło 14 czołowych górniczych krajów świata z Europy, Azji, 
Australii i obydwu kontynentów amerykańskich, podjęto deklarację 
o nawiązaniu kontaktów również poza organizacją RWPG. Stacja 
bytomska miała być  wiodąca w zespole państw zaangażowanych 
w tę współpracę, przyjęła zgłoszenia z kilkunastu krajów świata, ale 

restrukturyzacja polskiego górnictwa w latach dziewięćdziesiątych 
zahamowała prace organizacyjne. Zostały one wznowione w roku 
2001 i obecnie owocują pewnymi efektami. Strona polska nie 
prowadzi w tym zakresie aktywnej działalności.

Pragnę przedłożyć Organizatorom obecnego Polskiego 
Kongresu Górniczego wnioski dotyczące: 

1. WSKAZANIA CELOWOŚCI AKTYWNEGO ZAANGAŻO-
WANIA SIĘ POLSKIEGO RATOWNICTWA W PRACE MIĘDZY-
NARODOWEGO ZESPOŁU. Wydaje się niezbędne podniesie-
nie na tym forum problemu zainteresowania się organizacją 
międzynarodowych zawodów ratowniczych. Dotychczasowe były  
podejmowane w oparciu o inicjatywę poszczególnych krajów, ale 
nie ma wątpliwości, że objęcie ich koordynacją może  udoskonalić   
organizację i wpłynąć korzystnie na efektywność poczynań. 

Jako szczególnie ważny powinien być podniesiony w ZESPOLE 
problem wydawania międzynarodowego biuletynu informacyjnego 
z zakresu ratownictwa (nawet z częstotliwością roczną),  gdzie 
mogłyby być zamieszczane informacje o nowościach wypracowanych 
w tym zakresie w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim  
wnioski dotyczące charakterystycznych zdarzeń, ich skutków  oraz 
okoliczności  zaistnienia.

2. UZNANIA TEZY, ŻE RATOWNICTWO GÓRNICZE POWINNO 
BYĆ WIODĄCE W KSZTAŁTOWANIU  BEZPIECZEŃSTWA 
PRACY W KOPALNIACH.

W związku z powyższym każdy z Międzynarodowych Kongresów 
Górniczych, począwszy od najbliższego, który ma się odbyć 
w Krakowie w roku 2008, powinien przewidywać omawianie również 
problemów ratownictwa górniczego.
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Mine rescue service in modern mining industry
 
A profile of modern mining rescue service operations principles are presented in the paper. The structure of Polish mining rescue service 

was formed in year 1907, from this time it has been working well without bigger changes. The principles and achievements of Polish mining 
rescue services are discussed. Goals and tasks of the mining rescue service at present and in the future are described, indicating the needs 
for international cooperation, especially for systematic and well organized exchange of experiences in distinguishing rescue operations.     
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Analiza stanu wypadkowości 
w jednostkach organizacyjnych

Państwowej Straży Pożarnej woj. małopolskiego
na tle poprawy warunków pełnienia służby

STRESZCZENIE

W przedstawionym artykule przeanalizowano wybrane 
wskaźniki charakteryzujące liczbę  wypadków powstałych 
w latach 2000–2006 podczas wykonywania zadań 
służbowych przez strażaków jednostek Państwowej Stra-
ży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu woje-

wództwa małopolskiego. W tabelarycznych zestawieniach 
ujęto również dane statystyczne wynikające z realizacji 
zadań doskonalenia zawodowego.
 Celem opracowania jest zbadanie, czy nakłady finan-
sowe na poprawę warunków służby i wyposażenia w środ-
ki ochrony osobistej oraz nowoczesny sprzęt pozytywnie 
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wpływają na spadek wypadkowości pomimo ciągłego 
wzrostu liczby interwencji oraz rozszerzania się różno-
rodności zagrożeń.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej, w której jednostkom 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oprócz prowa-
dzenia działań gaśniczych przypisano również działania 
związane z likwidacją miejscowych zagrożeń, nastąpił 
znaczny wzrost liczby interwencji prowadzonych przez 
te jednostki. Spowodowało to wzrost udziału strażaków 
w interwencjach, czego skutkiem było również zwiększenie 
liczby wypadków. 
Na podstawie opracowanego materiału sporządzono 
wnioski mające na celu optymalne zabezpieczenie 
strażaka podczas prowadzonych działań ratowniczych 
oraz prawidłową realizację systemu szkolenia.

1. Wstęp 

Postęp cywilizacyjny uczynił życie człowieka wygodniejszym, cie-
kawszym, radośniejszym. Każdemu takiemu osiągnięciu towarzyszy 
jednak zawsze element ryzyka. Na szczęście skala zagrożenia 
w większości przypadków w znacznym stopniu uzależniona jest od 
człowieka, który znając sposoby powstawania i likwidacji zagrożeń, 
może wielu nieszczęściom zapobiegać. 

Głównymi elementami decydującymi o zdolności do zmniejszania 
poziomu zagrożenia w odniesieniu do własnej osoby, jak i naj-
bliższego otoczenia (miejsca pracy, społeczności lokalnej) są:
− znajomość potencjalnych zagrożeń,
− znajomość negatywnych skutków, jakie mogą wywołać,
− znajomość sposobów unikania ich wywoływania,
− znajomość ograniczenia ich negatywnych skutków.

Pomimo ciągłego doskonalenia nowoczesnego sprzętu oraz 
systemów przeciwdziałania zagrożeniom kluczowym elementem 
nadal pozostaje człowiek. Jak wykazuje doświadczenie, nie jest on 
sprawcą większości wypadków, ale ich likwidacja w znacznej mierze 
zależy od niego.

Celem opracowania jest zbadanie, jak sukcesywna poprawa 
warunków służby i wyposażenia w środki ochrony osobistej i no-
woczesny sprzęt wpływają na obniżenie ryzyka ratowników pod-
czas prowadzonych interwencji. Zakres pracy obejmuje analizę 
wypadków strażaków podczas wykonywania zadań służbowych na 
terenie woj. małopolskiego w latach 2000–2006.

 W przekroju różnych danych statystycznych podjęto próbę udo-
wodnienia, że wzrost nakładów finansowych na poprawę warunków 
pełnienia służby, zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz 
środków ochrony indywidualnej jest opłacalną inwestycją w kon-
tekście konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków służby i zmniejszenia liczby wypadków a zwłaszcza przy 
akcjach ratowniczo-gaśniczych.

2. Stan obecny zagadnienia

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy to integralna część orga-
nizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mająca na celu ra-
towanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Obejmuje ona 
działania w zakresie prognozowania, rozpoznawania i zwalczania 
pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; 
system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, 
inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w 
drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach 
ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

– walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
– ratownictwo techniczne,
– ratownictwo chemiczne,
– ratownictwo ekologiczne,
– ratownictwo medyczne,
– współpracę z jednostkami systemu Państwowego Rato-

wnictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub 

starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu 

określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ko-
ordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynika-
jących stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, 
zdrowia lub środowiska kierują tym systemem.

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy jest zorganizowany na 
trzech poziomach:
– powiatowym,
– wojewódzkim,
– krajowym.

Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe 
zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Jest to tzw. po-
ziom interwencyjny. Poziomy wojewódzki i krajowy spełniają rolę 
wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia 
sił i środków spoza obszaru danego powiatu lub województwa.

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty 
systemu:
– komenda powiatowa (miejska) Państwowej Straży Pożarnej,
– jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obsza-

rze powiatu włączone do systemu,
– powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, jako organ 

opiniodawczo-doradczy w sprawach inicjowania i koordynowania 
działań podejmowanych w zakresie reagowania kryzysowego,

– włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
– specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty, włączeni do 

systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.
Dobrowolne wspomaganie systemu przez instytucje, jednostki 

organizacyjne, osoby fizyczne i prawne odbywa się na każdym 
z trzech poziomów. Wspomaganie to może być poprzedzone 
uzgodnieniem współdziałania na danym obszarze ze starostą, 
wojewodą lub Komendantem Głównym Państwowej Straży Po-
żarnej.

Na terenie województwa małopolskiego zatrudnionych jest 
obecnie 2219 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zawód 
strażaka ze względu na charakter wykonywanej pracy zaliczany 
jest do grupy o dużym stopniu ryzyka i uciążliwości. Szczególnie 
zaznaczyło się to po wejściu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań-
stwowej Straży Pożarnej, która nałożyła na jednostki krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego, oprócz obowiązków prowadzenia 
działań gaśniczych, również działania związane z likwidacją szeroko 
pojętych miejscowych zagrożeń. 

Sytuacja taka spowodowała znaczący wzrost interwencji, wzrost 
liczby strażaków uczestniczących w akcjach oraz automatycznie 
wzrost liczby wypadków. Przy takiej tendencji liczba wypadków rosła 
do 2003 roku. Później jednak, przy ciągłym wzroście interwencji 
sukcesywnie liczba ta malała. Zauważalne to było zwłaszcza 
podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażak wyposażony w co-
raz nowocześniejszy sprzęt, mogący zregenerować siły w coraz 
bardziej komfortowych warunkach, realizował swoje zadania w spo-
sób bardziej bezpieczny i efektywny. 

3. Opis przyjętej metody rozwiązywania problemu

Materiały do pracy gromadzono, korzystając z zestawień sta-
tystycznych komend powiatowych oraz miejskich PSP, które 
wewnętrznymi przepisami są zobligowane do opracowywania kwar-
talnych zestawień i przesyłania ich do jednostki nadrzędnej, 
tj. Komendy Wojewódzkiej PSP. W jednostce nadrzędnej analizowane 
są szczególne przypadki, sporządzane są wnioski i przesyłane 
z powrotem dla celów szkoleniowych oraz profilaktycznych.

Zebrany materiał został uporządkowany według wybranych 
kryteriów w taki sposób, aby pokazać kierunki zmian w zakresie 
objętym tematem artykułu. Analizą objęto lata 2000 do 2006.   

4. Rozwiązanie problemu

Województwo małopolskie należy do jednych z najbardziej 
zagrożonych województw w Polsce, o czym świadczą dane 
statystyczne występujących zdarzeń. Jednocześnie zwrócić należy 
uwagę na fakt, że liczba strażaków w województwie małopolskim 
liczona na 1000 mieszkańców jest jedną z najniższych w kraju. 
Mając zatem na uwadze powyższe liczby, stwierdzić należy, że 
małopolski strażak jest coraz bardziej obciążony pracą, co wiąże 
się bezpośrednio z jego większym zagrożeniem. Zestawienia 
liczby interwencji oraz liczby wypadków w Polsce i w województwie 
małopolskim zostały przedstawione w tabelach 4.1 oraz 4.2, 
a także na rys. 4.1.
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Tabela 4.1. Zestawienie liczbowe interwencji oraz  wypadków w skali woj. małopolskiego
Table 4.1. Number of fire service interventions and accidents in Little Poland province

Rok
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w akcjach ratowniczych Wypadki Poszkodowani 

w wypadkach

L
ic

zb
a 

in
te

rw
en

cj
i

%
 p

rz
yr

os
tu

 
do

 r
ok

u 
po

pr
ze

dn
ie

go

L
ic

zb
a 

ra
to

w
ni

kó
w

%
 p

rz
yr

os
tu

 
 d

o 
ro

ku
 p

op
rz

ed
-

ni
eg

o

L
ic

zb
a 

w
yp

ad
kó

w

%
  p

rz
yr

os
tu

 d
o 

ro
ku

 p
op

rz
ed

-
ni

eg
o

L
ic

zb
a 

po
sz

ko
do

w
a-

ny
ch

%
  p

rz
yr

os
tu

 d
o 

ro
ku

 p
op

rz
ed

-
ni

eg
o

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2000 20 881 - 138 612 - 121 - 124 -

2001 26 691 30,2 181 843 31,2 133 9,9 140 12,9

2002 26 151 -2,8 178 514 -1, 8 147 10,5 148 5,7

2003 30 408 16,3 211 036 18,2 127 -13,6 127 -14,2

2004 28 129 -7,50 178 429 -15,45 124 -2,36 125 -1,57

2005 28 810 2,2 186 302 1,14 103 -16,9 103 -17,6

2006 34 880 18,36 205 762 10,44 104 0,97 106 3,88

Tabela 4.2. Zestawienie liczbowe interwencji oraz  wypadków w skali całego kraju
Table 4.2. Number of fire service interventions in relation to accidents  in Poland

Rok Liczba akcji ratowniczych Liczba ratowników PSP i OSP uczestniczących 
w akcjach ratowniczych Liczba wypadków

1 2 3 4
2000 253 632 1 785 126 1983
2001 293 763 1 865 563 1939
2002 360 294 2 215 110 1936
2003 402 883 2 610 016 1979
2004 359 406 2 143 455 1844
2005 399 982 2 405 275 1684
2006 442 966 2 509 563 1376

Rys. 4.1. Liczba interwencji w stosunku do liczby wypadków 
– woj. małopolskie na tle całego kraju

Fig. 4.1. Number of fire service interventions in relation to numbers of accidents – 
Little Poland province in relation to entire Poland
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Spadek liczby wypadków oraz liczby poszkodowanych 
w wypadkach następuje sukcesywnie mimo wzrostu liczby 
prowadzonych akcji ratowniczych, a także liczby uczestniczących 
w nich ratowników. Od 2003 roku widać wyraźny spadek liczby 
zdarzeń wypadkowych oraz osób w nich poszkodowanych, chociaż 
w roku 2006 w stosunku do 2005 roku nastąpił nieznaczny wzrost 
liczby wypadków o 0,97% oraz wzrost liczby poszkodowanych 
w wypadkach o 3,88%. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że 
w 2006 roku nastąpił wzrost liczby prowadzonych akcji ratowniczych 
aż o 18,36% oraz wzrost liczby uczestniczących strażaków PSP 
i OSP w tych działaniach o 10,44 %.

Tabela 4.3 przedstawia dane dotyczące liczby wypadków 
powstałych na służbie, liczbę poszkodowanych w tych wypadkach, 
wskaźnik ciężkości wypadków oraz wskaźnik częstotliwości 
wypadków w odniesieniu do strażaków PSP i OSP biorących udział 
w akcjach ratowniczych.

Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że:
1) sukcesywnie spada liczba dni niezdolności do służby i pracy 

osób poszkodowanych w wypadkach,
2) powstające wypadki mają coraz lżejszy charakter, co przedsta-

wia wskaźnik ciężkości wypadków (liczba dni niezdolności do 
służby lub pracy podzielona przez liczbę poszkodowanych),

3) następuje dalszy spadek częstotliwości powstawania wypadków 
wśród strażaków PSP, co przedstawia wskaźnik częstotliwości 
wypadków (liczba poszkodowanych x 1000 podzielona przez 
liczbę strażaków PSP biorących udział w akcjach ratowniczych). 
Spadek ten najlepiej jest widoczny na rys. 4.2. 
Analizując dane zawarte w tabelach 4.4., 4.5. oraz na rys. 4.3, 

można stwierdzić, że liczba występujących wypadków w posz-
czególnych korpusach odpowiada ich liczebności, tzn. że najwięcej 
wypadków powstaje w najbardziej liczebnych korpusach.

Tabela 4.3. Rodzaje wypadków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych w woj. małopolskim
Table 4.3. Type of accidents which happened during firefighting and rescue operations in Little Poland province
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2000 121 120 1 4047 124 0 1 123 36,7 138612 0,89

2001 133 131 2 3666 140 2 0 138 26,2 181843 0,76

2002 147 146 1 4048 148 1 0 147 27,35 178514 0,82

2003 127 127 0 3665 127 0 0 127 28,86 211036 0,60

2004 124 123 1 4577 125 3 0 122 36,62 178429 0,70

2005 103 103 0 2375 103 0 0 103 23,05 186302 0,55

2006 104 103 1 2793 107 0 1 106 26,10 205762 0,52

Rys. 4.2. Liczba interwencji w stosunku do wskaźnika częstotliwości wypadków
Fig. 4.2.  Number of fire service interventions in relation to accidents frequency rate
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Tabela 4.4. Poszkodowani w wypadkach podczas akcji ratowniczo-gaśniczych  w woj. małopolskim
Table 4.4. Rate of firemen injured during firefighting and rescue operations in Little Poland province
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2000 124 24 63 29 6 2 23 20 66 13 2 21 54 23 6 19 1

2001 140 19 52 58 10 1 27 22 59 27 5 11 67 29 7 25 1

2002 148 18 82 41 7 0 28 31 59 28 2 14 76 31 6 20 1

2003 127 17 64 44 2 0 21 28 58 19 1 12 51 34 15 15 0

2004 125 22 57 40 5 1 29 22 50 17 4 17 56 27 10 13 1

2005 103 19 42 39 3 0 17 26 42 16 0 9 42 30 12 8 2

2006 107 21 44 33 7 2 34 18 31 21 3 23 23 32 17 11 1

Tabela 4.5. Procentowy udział w wypadkach strażaków z poszczególnych korpusów PSP 
w woj. małopolskim 

Table 4.5. Percentage rate of firemen accidents in relation to different corps in Little Poland province

Rok Ofi cerowie Aspiranci Podofi cerowie Szeregowi

1 2 3 4 5

% % % %

2004 6,18 6,40 4,79 3,11

2005 3,01 5,18 5,12 3,50

2006 4,50 3,08 5,45 4,82

Rys. 4.3. Procentowy udział w wypadkach strażaków z poszczególnych korpusów PSP w woj. małopolskim 
Fig. 4.3. Percentage rate of firemen accidents in relation to different corps in Little Poland province
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Tabela 4.6. Procentowy udział w wypadkach strażaków wg stażu służby w PSP w woj. małopolskim 
Table 4.6. Percentage rate  of firemen accidents in relation to work experience in Little Poland

province during 2004–2006 period

Rok Do 3 lat 4-7 lat 8-15 lat 16-25 lat Ponad 25 lat
1 2 3 4 5 6

% % % % %
2004 10,43 6,69 13,89 2,03 1,74
2005 5,23 7,69 12,28 1,95 0,00
2006 6,63 4,99 9,04 2,69 1,55

Rys. 4.4. Procentowy udział w wypadkach strażaków wg stażu służby  PSP w woj. małopolskim 
w latach 2004–2006

Fig. 4.4. Percentage rate  of firemen accidents in relation to work experience in Little Poland province 
during 2004–2006 period

Tabela 4.7. Wypadki w odniesieniu do czasu ich zaistnienia
Table 4.7. Accidents in relation to time when these accidents happened

Rok

Wypadki wg godz. doby Wypadki wg dni tygodnia Wypadki wg pory roku

O
gó
łe

m

2 –
6

6–
10

10
–1

4

14
–1

8

18
–2

2

22
–2 PN W
T

ŚR C
Z PT S

N
–Ś

W
io

sn
a 

L
at

o 

Je
si

eń
 

Z
im

a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2000 4 23 28 32 28 6 12 15 21 20 19 14 20 44 28 23 26 121
2001 5 23 36 36 37 3 25 17 24 24 17 12 21 47 39 30 24 140
2002 6 30 35 37 25 14 24 21 18 21 19 22 22 44 39 34 30 147
2003 5 17 26 34 36 9 23 10 22 15 17 20 20 41 45 19 22 127
2004 2 24 25 37 24 12 11 19 18 22 23 11 20 41 37 29 17 124
2005 5 20 27 17 30 4 23 10 26 8 8 20 8 38 27 17 21 103

2006 0 14 29 36 18 7 12 12 17 17 11 18 10 37 34 22 13 104

Jak można zauważyć w tabeli 4.6 oraz na rys. 4.4, największą li-
czbę poszkodowanych w wypadkach stanowią strażacy ze stażem 
pracy 8–15 lat, z korpusów podoficerskiego i aspiranckiego. Są to 
strażacy, którzy najczęściej biorą udział w akcjach ratowniczych, 
ćwiczeniach i szkoleniach. 

Zjawisko wpływu toku służby na ilość powstałych wypadków 
z podziałem na godziny w ciągu doby, dni tygodnia i pory roku 
przedstawiają tabele 4.7, 4,8, 4.9 oraz rysunki 4.5 i 4.6.
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Rys. 4.5. Wskaźnik udziału strażaków w wypadkach w poszczególnych porach roku
Fig. 4.5. Firemen accidents in relation to different seasons of the year

Tabela 4.9. Wskaźnik udziału strażaków w wypadkach w poszczególne dni tygodnia 
liczony jako liczba wypadków w danym dniu x 1000/ liczbę interwencji w tym dniu

Table 4.9. Rate of firemen accidents in different days of a week, calculate as numbers 
of accidents in  different days of a week x 1000/ numbers of fire service intervention in this day

Rok Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
1 2 3 4 5 6 7 8

2000 4,01 4,80 7,16 6,88 6,40 4,32 7,39
2001 6,15 4,23 5,88 6,26 4,03 3,27 7,49
2002 5,59 5,28 4,64 5,14 5,30 6,25 7,79
2003 4,76 1,96 4,76 3,53 4,14 4,82 5,63
2004 2,93 5,14 4,98 5,37 4,02 2,42 7,43
2005 5,59 2,47 6,80 1,88 1,75 4,24 2,45
2006 2,30 2,49 3,50 3,30 2,13 3,32 2,35

Rys. 4.6. Wskaźnik udziału strażaków w wypadkach w poszczególne dni tygodnia
Fig. 4.6. Firemen accidents in relation to different days of a week

Tabela 4.8. Wskaźnik udziału strażaków w wypadkach w poszczególnych porach roku 
liczony jako liczba wypadków w danej porze roku x 1000/liczbę interwencji w tej porze roku

Table 4.8. Rate of firemen accidents in relation to different seasons of the year, calculate 
as numbers of accidents x 1000/ numbers of fire service intervention in this season
Rok Wiosna Lato Jesień Zima

1 2 3 4 5
2000 7,14 4,57 5,58 5,82
2001 7,00 3,37 7,58 5,42
2002 7,39 5,38 6,37 3,94
2003 4,38 4,87 4,38 2,95
2004 6,40 3,74 4,10 3,57
2005 4,15 3,53 3,19 3,15
2006 3,82 2,76 3,87 1,81
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Analizując zestawienia w tabelach 4.8, 4.9 oraz na rysunkach 4.5 
i 4.6, można stwierdzić, że najwięcej wypadków powstaje niezmien-
nie w okresie wiosennym i jesiennym. Statystycznie najniebez-
pieczniejszymi dniami dla strażaków pozostają środa, czwartek 
i niedziela.

Tabela 4.10 pokazuje przyrost wielkości majątku PSP w woje-
wództwie małopolskim, obejmujący inwestycje w nieruchomości, 
sprzęt oraz odzież ochronną  w latach 2003 do 2006. Na rys. 4.7 
zamieszczono dwa wykresy. Pierwszy z nich pokazuje zamieszczony 
w tabeli 4.10 przyrost wielkości majątku PSP w województwie 

małopolskim, drugi wykres pokazuje zmiany w liczbie wypadków 
w tym samym okresie na podstawie danych z tabeli 4.1. Porównanie 
obu wykresów jednoznacznie wskazuje na pozytywny wpływ 
finansowania poprawy wyposażenia strażaków i warunków służby 
na poziom bezpieczeństwa ich pracy

Na fotografiach (rys. 4.8, 4.9 oraz 4.10) przedstawiono przykłady 
nowoczesnych rozwiązań architektonicznych strażnicy PSP oraz 
przykłady specjalistycznego sprzętu, o który zwiększył się stan 
posiadania PSP woj. małopolskiego w analizowanych latach.

Tabela 4.10. Zakupy sprzętu, odzieży specjalnej i inwestycje  w PSP woj. małopolskiego
Table 4.10.  Amount of buying equipments, specialist clothes and investments in Little Poland province

Rok Sprzęt Odzież Inwestycje Razem Narastająco

mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł

1 2 3 4 5 6

2003 6,5 0,05 19,5 26,5 26,5

2004 9,0 0,05 11,5 20,55 47,05

2005 9,0 0,55 2,3 11,85 58.90

2006 5,8 0,14 7,2 13,14 72,04

Rys. 4.7. Wielkość środków finansowych przeznaczanych na inwestycje i zakupy w stosunku 
do liczby wypadków 

Fig. 4.7. Amount of financial funds used for investments and buying in relation to number of accidents

Rys. 4.8. Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krynicy Zdroju nocą 
Fig. 4.8. Fire station of fire fighting and rescue unit in Krynica–Zdrój by night
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Rys. 4.9. Samochód specjalny ciężki ratownictwa drogowego 
Fig. 4.9. Rescue tender

Rys. 4.10. Hełm strażacki 
Fig. 4.10. Firefighter’s helmet

Tabela 4.11. Wydarzenia powodujące wypadki – w ujęciu procentowym do liczby wszystkich wypadków w roku
Table 4.11. Events which cause accidents – in percentage rate  in relation to all accidents during 1 year
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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

% % % % % % % % % % %

2000 121 5,8 14,0 18,1 48,0 1,7 0 0 0 2,5 2,5 7,4

2001 133 5,3 9,0 11,3 60,1 3,0 2,3 0 0 2,3 0,7 6,0

2002 147 6,8 9,5 10,8 55,1 1,4 1,4 0 0,7 3,4 4,1 6,8

2003 127 4,7 8,7 11,0 60,6 0,8 0,8 0 0 5,5 1,6 6,3

2004 124 4,0 4,0 7,1 62,7 1,6 0,8 0 0 4,0 8,7 7,1

2005 103 3,9 10,7 15,5 44,6 1,0 3,9 0 0 0 10,7 9,7

2006 104 4,8 3,9 10,6 61,6 0 1,8 0 0,9 0,9 9,7 5,8

Rys. 4.11. Wydarzenia powodujące wypadki
Fig. 4.11. Events which cause accidents
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W tabeli 4.11 oraz na rys. 4.11 został pokazany udział procentowy 
niektórych wyróżnionych niebezpiecznych zdarzeń w powstawaniu 
wypadków przy pracy w analizowanym okresie. 

Należy podkreślić, że od kilku lat utrzymuje się niezmienna 
tendencja w kolejności występowania wydarzeń powodujących 
wypadki podczas służby. Największą liczbę wypadków spowodowały 
wymienione poniżej kolejno niebezpieczne zdarzenia: 
1) potknięcie się, poślizgnięcie, utrata równowagi, upadek, w tym 

z wysokości do zagłębień i otworów, 
2) zetknięcie się, uderzenie, pochwycenie, przygniecenie przez 

czynniki materialne będące w ruchu,
3) zetknięcie się lub uderzenie o nieruchome czynniki materialne,
4) fizyczne obciążenie dynamiczne.

5. Stwierdzenia końcowe i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że 
z roku na rok poprawia się stan bezpieczeństwa i świadomość 
strażaków, co pozytywnie wpływa na stan ich bezpieczeństwa i sku-
teczność prowadzonej przez nich działalności ratowniczej, w tym 
także na zmniejszanie się liczby wypadków podczas pełnienia 
służby. Niemniej jednak, w celu optymalnego zabezpieczenia 
strażaka podczas prowadzonych działań ratowniczych i realizacji 
systemu szkolenia sporządzone zostały następujące wnioski do 
wykorzystania w pracy zawodowej strażaków: 
1. Podstawą właściwego funkcjonowania służb ratowniczych jest 

zapewnienie im ciągłości i stabilizacji finansowej.
2. Wzrost działań nietypowych wywołanych anomaliami pogo-

dowymi wymaga ciągłego doskonalenia dodatkowych procedur 
i zasad bezpiecznego postępowania strażaków Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Zasadne jest wprowadzenie określonych, wąskich specja-
lizacji w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w dziedzinie 
przygotowania do współdziałania z Państwową Strażą Pożarną 

w likwidacji zagrożeń lokalnych, w tym przygotowanie planów 
wyszkolenia i normatywu sprzętowego do właściwego zabez-
pieczenia pracy.

4. Należy wzmóc system szkolenia doskonalącego dla grupy stra-
żaków ze stażem 8–15 lat, gdzie najprawdopodobniej rutyna 
powoduje wzrost wypadków.

5. Należy wzmóc nadzór nad właściwym przygotowaniem się stra-
żaków do ćwiczeń i szkoleń z zakresu wychowania fizycznego.

6. W dalszym ciągu należy kontynuować budowy i modernizacje 
obiektów strażnic w celu poprawy warunków pracy, z wy-
posażeniem ich w sale gimnastyczne oraz siłownie niezbędne 
do przygotowania strażaka do obciążeń fizycznych.

7. Na bieżąco należy uzupełniać wyposażenie w sprzęt ochronny 
do odpowiednich normatywów i potrzeb w tym zakresie.

8. Wskazana jest sukcesywna wymiana sprzętu silnikowego w ce-
lu obniżenia wiekowości i zastosowania odpowiednich zabez-
pieczeń zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami UE.
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Analysis of the level of accident rate in organizational unit
of the State Fire Service in Little Poland province 

in connection with improvement conditions of performing duty

In this paper accidents at work are analyzed which happened in period 2000–2006 during performing duty by volunteer firefighters and 
professional  firefighters. 

The purpose of Authors is to show that financial funds used for improvement conditions of performing duty, buying  personal protective 
equipment, respiratory protection equipment, and modern rescue equipment, has a beneficial influence for decrease in accident rate, 
despite increase in number of fire service interventions.

When Act on The State Fire Service (from 24 August 1991) came into force, new duties linked with local threat were addend to duties 
of units of the National Firefighting and Rescue System. It brought about that these units have more fire service interventions. It caused 
increase in number of participated firemen in these interventions, and increase in number of accidents. 

Thanks to this paper Authors have made some conclusions, which can help to secure fireman during firefighting and rescue operations, 
and which can help to improve their training system.
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Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Porównanie wybranych metod oceny ryzyka 
zawodowego dla zagrożenia klimatycznego 

w rejonie ściany kopalni węgla 
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono próbę oceny ryzyka 
zawodowego dla zagrożenia temperaturowego w kopalni 
węgla kamiennego. Wzrost głębokości eksploatacji ma 
szczególne znaczenie w przypadku zmian parametrów 
geotermicznych złóż, co ma bezpośredni wpływ na wa-
runki mikroklimatu środowiska panujące w wyrobiskach 
podziemnych. Ze względu na środowisko mikroklimatu 
najtrudniejsze warunki w kopalniach węgla występują 
w wyrobiskach eksploatacyjnych, a w szczególności 
w ścianach. Jest to ściśle związane ze zwiększonym 
dopływem ciepła do przepływającego wyrobiskiem 
powietrza od górotworu jak również dużą koncentracją 
dodatkowych źródeł mocy cieplnej.
Celem referatu jest określenie sposobu szacowania ryzyka 
zawodowego dla pracowników pracujących w trudnych wa-
runkach klimatycznych. Na podstawie wyników prze-
prowadzonych w dwóch ścianach eksploatacyjnych 
podjęto próbę oceny ryzyka zawodowego wg 
zaproponowanych metod.

1. Wstęp

Surowce naturalne pozyskiwane są z coraz głębiej zalegających 
pokładów, a dynamiczny rozwój techniki pozwala na bezpieczną 
ich eksploatację. Wzrost głębokości ma szczególne znaczenie 
w przypadku zmian parametrów geotermicznych złóż, co ma 
bezpośredni wpływ na warunki mikroklimatu środowiska panujące 
w wyrobiskach podziemnych. Tendencja eksploatacji węgla 
z coraz głębiej zalegających pokładów jest obserwowana również 
w Polsce. Wynikiem tego są nieustannie pogarszające się warunki 
mikroklimatu pracujących tam ludzi.

Ze względu na środowisko mikroklimatu najtrudniejsze warunki 
w kopalniach węgla występują w wyrobiskach eksploatacyjnych, 
a w szczególności w ścianach. Jest to ściśle związane ze 
zwiększeniem dopływu ciepła do przepływającego wyrobiskiem 
powietrza od górotworu jak również dużą koncentracją dodatkowych 
źródeł mocy cieplnej. Z punktu widzenia pracującej w takich 
warunkach załogi są to najbardziej newralgiczne miejsca pracy, 
w których jednym z wielu zagrożeń jest wysoka temperatura. Wzrost 
temperatury na całej długości ściany (średnio 200–300 m) może 
osiągnąć nawet kilkanaście stopni. Narażenie na takie warunki 
sprawia, że nawet osoby zaaklimatyzowane mogą odczuwać 
dyskomfort pracy [2]. Decydującymi czynnikami wpływającymi na 
taki stan jest czas ekspozycji narażonego pracownika, wielkość 
wytwarzanego metabolizmu związana z aktywnością zawodową 
oraz wartość oporności cieplnej odzieży.

Skutkiem narażenia pracownika na zmiany warunków mikro-
klimatu może być omdlenie cieplne, kurcze cieplne, udar, a nawet 
śmierć. Wzrost temperatury otoczenia jest ściśle związany ze 
zmianą dróg oddawania ciepła przez organizm ludzki. Zmniejsza 
się udział termoregulacji przez promieniowanie, przewodzenie 
i konwekcje, a następuje wzrost przez parowanie (pocenie się). 
Duża utrata wody z organizmu powoduje zmniejszenie się w nim 
zawartości m.in. sodu i potasu, co powoduje zaburzenie gospodarki 
energetycznej pracownika [10]. Praca wykonywana pod ziemią 

nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki związane z za-
pewnieniem pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów 
o odpowiedniej wartości kalorycznej [7].

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem pracodawcy 
jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku 
pracy [9]. Przepisy nie wskazują jednak metody, wg której należy 
dokonać oszacowania ryzyka. Duża ilość zaproponowanych 
metod daje swobodę interpretacji ryzyka i w dużym stopniu jest 
ukształtowana indywidualnym doświadczeniem osoby wykonującej 
ocenę. Również zagrożenie temperaturowe jako jeden z czynników 
szkodliwych należy ocenić na podstawie wybranych metod oceny 
ryzyka zawodowego.

Celem referatu jest określenie sposobu szacowania ryzyka 
zawodowego dla pracowników pracujących w trudnych warunkach 
klimatycznych. Na podstawie wyników przeprowadzonych 
w dwóch ścianach eksploatacyjnych podjęto próbę oceny ryzyka 
zawodowego wg zaproponowanych metod.

2. Ocena ryzyka zawodowego

Przez ryzyko zawodowe określamy możliwość wystąpienia 
niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, 
powodującą straty, a w szczególności niekorzystnych skutków 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Ryzyko 
zawodowe określa więc prawdopodobieństwo wystąpienia nie-
korzystnych następstw zagrożeń związanych z procesem pra-
cy, uwzględniając jednocześnie ciężkość tych następstw. Do 
wyznaczenia poziomu ryzyka można stosować różne miary. Jedną 
z nich jest prawdopodobieństwo wystąpienia ofiar śmiertelnych 
lub wypadków o określonych następstwach. Jest ono dobrą miarą 
wówczas, gdy prawdopodobieństwo wystąpienia mniej groźnych 
następstw zagrożenia jest dużo mniejsze niż prawdopodobieństwo 
ofiar śmiertelnych [8].

Celem analizy ryzyka jest identyfikacja wszystkich występujących 
w procesie pracy zagrożeń i wyznaczenie poziomu związanego 
z nimi ryzyka (oszacowanie ryzyka). 

Ocena ryzyka polega na porównaniu poziomu ryzyka, 
wyznaczonego w wyniku analizy, z poziomem uznanym za akce-
ptowalny. Wyniki oceny ryzyka zawodowego są wykorzystywane 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyjęcia ryzyka lub 
konieczności jego redukcji [3].

Pierwszym etapem analizy ryzyka jest opis stanowiska (obiektu 
lub procesu) w którym należy określić jej zakres i zebrać wszystkie 
niezbędne informacje. Źródłem tych informacji mogą być:
– dane techniczne o obiekcie lub procesie,
– procedury technologiczne i instrukcje obsługi,
– obserwacje zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
– wywiady z pracownikami,
– wyniki pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych na 

stanowisku pracy,
– obserwacja czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na 

zachowanie pracownika na stanowisku pracy,
– analiza czynników psychologicznych, społecznych i fizycznych, 

które mogą wywołać stresy,
– analiza organizacji działań, których celem jest zapewnienie 

właściwych warunków pracy.
Określając zakres analizy, należy ustalić, czy dotyczy ona 

stanowiska, procesu, obiektu, czy też ich części, które będą anali-
zowane oddzielnie.

Identyfikacja zagrożeń występujących w procesie pracy, która 
stanowi najistotniejszy etap ryzyka zawodowego, powinna być pro-
wadzona w sposób usystematyzowany. Umożliwia to wykrycie 
największej liczby zagrożeń lub warunków, które mogą prowadzić do 
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Rys. 1. Ocena ryzyka zawodowego oraz wynikające 
z niej działania

Fig. 1. The risk assessment professional and prophylaxis

2.2. Metoda Risk Score

Metoda Risk Score jest oparta na wskaźnikach (współczynnikach) 
ryzyka związanych z potencjalnymi zagrożeniami występującymi 
w określonych miejscach pracy. Wskaźniki określają: skutki, 
ekspozycję i prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (każde-
go oddzielnie). Na podstawie wskaźników wyliczany jest współ-
czynnik oceny ryzyka. Z każdą kategorią związany jest zakres 
współczynników oceny ryzyka i na tej podstawie ustalana jest 
kategoria oceny ryzyka dla konkretnego miejsca pracy. Jest 
jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane 
w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest 
uszczegółowione i przedstawione przez trzy parametry ryzyka, 
tj. skutki, ekspozycję na zagrożenie i prawdopodobieństwo wy-
stąpienia zdarzenia.

3. Charakterystyka stanowiska pracy w ścianach 
    eksploatacyjnych

W celu dokonania oceny ryzyka zawodowego w pierwszej 
kolejności należy zapoznać się z miejscem pracy pracownika. Dla 
górników pracujących w ścianach będzie to rejon eksploatacyjny. 
W skład załogi, której stanowiskiem pracy jest front ściany, 
wchodzą:

– górnicy kombajniści,
– pomocnicy,
– operatorzy obudów zmechanizowanych,
– rabunkarze,
– osoby obsługi przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
– obsługa napędów.  
Ponadto w rejonie tym sporadycznie mogą przebywać inne 

osoby takie jak ślusarze, elektrycy jak również osoby dozoru. 
Ryzyko zawodowe będzie określane dla załogi oddziału pracującej 
w rejonach ścian 1 i 2. Ze względu na analizę tylko jednego 
czynnika szkodliwego – temperatury – nie dokonujemy podziału na 
stanowiska pracy. Przedmiotem analizy jest front ściany na całej 
długości i zmieniające się parametry mikroklimatu. Do zakresu 
czynności pracowników znajdujących się w rejonie ściany może 
należeć:
– obsługa kombajnu, jego konserwacja oraz usuwanie usterek,
– utrzymanie w ruchu i konserwacja przenośnika ścianowego,
– obsługa obudowy zmechanizowanej,
– obsługa napędów,
– obsługa i konserwacja przenośników w chodnikach,
– inne czynności (np. odwadnianie rejonu, wiercenie i strzelanie, 

wykonanie podsadzki).
Jak widać, wykonanie oceny ryzyka związanej z pracą górnika 

w ścianie wiąże się z identyfikacją i określeniem szeregu zagrożeń. 
Z uwagi na ciągły wzrost głębokości eksploatacji do analizy  wybrano 
zagrożenie klimatyczne (temperaturowe), które związane jest z wy-
mianą ciepła pomiędzy przepływającym w wyrobisku powietrzem 
a górotworem i lokalnymi źródłami ciepła.

Proponowany algorytm oszacowania ryzyka zawodowego 
związanego z pracą w podziemnym zakładzie górniczym został 
oparty w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów 
górniczych. Dlatego przyjęto, że w przypadku, gdy temperatura 
powietrza mierzona termometrem suchym jest wyższa od 33°C, 
wówczas ryzyko zawodowe spowodowane pracą w środowisku 
gorącym jest duże. Gdy temperatura powietrza jest w przedziale 
od 28°C do 33°C, wówczas ryzyko zawodowe jest średnie. Drugim 
parametrem charakteryzującym warunki cieplne w podziemnych 
zakładach górniczych jest intensywność chłodzenia mierzona 
katatermometrem wilgotnym, która powinna być większa od 11 
katastopni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest mniejsza 
od 28°C, a intensywność chłodzenia większa od 11 katastopni, 
przyjęto ryzyko zawodowe jako małe [5]. Proponowany model 
szacowania ryzyka zawodowego przedstawia tabela 1.

ich powstania. Aby ułatwić takie jej przeprowadzenie, opracowano 
szereg metod, nazywanych metodami analizy ryzyka, które 
określają sposób postępowania podczas dokonywania identyfikacji 
zagrożeń.

Ostatnim etapem analizy jest oszacowanie ryzyka. Polega ono 
na przypisaniu zagrożeniom określonego poziomu ryzyka, zgodnie 
z przyjętą miarą. Zasady ustalania poziomu ryzyka w zależności 
od przewidywanego prawdopodobieństwa wystąpienia i ciężkości 
następstw zagrożeń są określone dla poszczególnych metod [4].

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać okresowo 
i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jej oceny informacje 
straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących 
sytuacjach:
– przy tworzeniu nowych stanowisk,
– przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy,
– po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do 

ocenianych stanowisk pracy,
– po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochrony.

W kopalni pracownik narażony jest na działanie wielu czynników 
szkodliwych m.in. hałasu, wibracji, gazów szkodliwych, pyłów, 
metanu i innych [6]. Wśród zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych 
najczęściej pracownik narażony jest na upadek, potknięcie, oberwa-
nie skał ze stropów lub ociosów jak również kontakt z maszynami 
i urządzeniami mechanicznymi.

Istnieje szereg metod różniących się poziomem szczegółowości 
analiz, a przepisy nie określają jednoznacznie, według której z nich 
należy dokonać oszacowania ryzyka. Wśród metod najczęściej 
stosowanych wymienić można PN-N-18002, Risk Score, Pięciu 
Kroków czy PHA (Preliminary Hazard Analisis). Obecnie najczęściej 
stosowane są metody wg PN-N-18002 i Risk Score. Szacowanie 
ryzyka wg tych metod polega na przeprowadzeniu analizy każdego 
z możliwych zagrożeń, które może spowodować określone skutki.

2.1. Metoda PN-N-18002

Metoda zgodna z PN-N-18002 zawiera ogólne wytyczne do 
postępowania przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracy w skali trój- lub pięciostopniowej). Ocena ryzyka 
jest procesem wielostopniowym, a norma podaje ogólne zasady 
postępowania w każdym etapie oceny. Oparta jest na określeniu 
ciężkości możliwych następstw zagrożenia i prawdopodobieństwa 
tych następstw. Kategoria oceny ryzyka (poziom ryzyka) 
odczytywana jest z matrycy ryzyka odpowiedniej dla skali trój 
lub pięciostopniowej. W zaproponowanym modelu oceny ryzyka 
dokonano wyboru w skali trójstopniowej [3].
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Tabela 1. Proponowany algorytm szacowania ryzyka zawodowego związany 
z cieplnymi warunkami pracy wg PN-N-18002

Table 1. The of valuation of occupational hazard connected 
with working thermal conditions according to PN- N-18002

< 28 > 11 małe
< 28

28 - 33
>33 duże niedopuszczalne

średnie
dopuszczalne

Temperatura        
[°C]

Intensyw ność 
chłodzenia 

[katastopnie]

oszacow anie ryzyka 
zaw odow ego

dopuszczalność ryzyka 
zaw odow ego

< 11

W zależności od wartości wielkości ryzyka zawodowego należy 
podjąć następujące działania. Gdy ryzyko zawodowe oszacowano 
jako:
– małe – działania korygujące są zbędne, należy raz w miesiącu 

wykonać kontrolę pomiaru prędkości, temperatury oraz 
intensywności chłodzenia powietrza,

– średnie – należy skrócić czas pracy do 6 godzin lub zabudować 
w wyrobisku urządzenia chłodnicze w celu obniżenia temperatury, 
zwiększyć intensywność przewietrzania wyrobiska, należy raz 
w tygodniu wykonać kontrolę pomiaru prędkości, temperatury 
i intensywności chłodzenia,

– duże – należy wycofać ludzi do wyrobisk o dopuszczalnym 
ryzyku zawodowym, a wejście do wyrobisk zagrodzić. W takich 
wyrobiskach mogą być wykonywane tylko prace w ramach 
akcji ratowniczej. Aby obniżyć temperaturę poniżej 33°C, 
należy zastosować urządzenia chłodnicze lub zmienić system 
przewietrzania rejonu [1].
Innym możliwym sposobem oceny warunków cieplnych 

w rejonie ściany i związanego z tym ryzyka zawodowego może 
być algorytm oparty na metodzie Risk Score. Aby wyznaczyć  
wskaźnik ryzyka zawodowego R i określić jego wartość, należy 
określić prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia P, czas 
ekspozycji E oraz potencjalny skutek P. W przypadku zagrożenia 
klimatycznego temperatura powietrza w  ścianie ulega znacznym 
wahaniom. Czas oddziaływania temperatury na pracownika 
jest częsty, gdyż jest on codziennie narażony na jego działanie. 
Również prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia jest duże, 
ale potencjalny skutek jest określony jako mały lub co najwyżej 
średni. Na kształtowanie parametrów mikroklimatu w wyrobisku 
istotny wpływ ma strumień ciepła przepływający pomiędzy góro-
tworem i wyrobiskiem. Wahania wielkości strumienia ciepła są 
stosunkowo niewielkie i wynikają głównie z parametrów powietrza 
na wlocie do wyrobiska. Również temperatura górotworu wynikająca 
z głębokości zalegania złoża ulega niewielkim wahaniom. 
Istotny wpływ może tu mieć zmiana mocy cieplnych pochodząca 
z dodatkowych źródeł ciepła, np. zabudowa chłodnic, moce 
kompleksu ścianowego i urządzeń elektrycznych.

Tabela 2.  Algorytm szacowania ryzyka wg Risk Score
Table 2. The method of risk assessment according to Risk Score

< 26 pomijalne w skazana kontrola

26 -28 > 11 małe potrzebna kontrola

26 - 28 < 11 średnie potrzebna kontrola

28 - 33 duże natychmiastow a popraw a

>33 bardzo duże w strzymanie pracy

Temperatura        
[°C]

Intensyw ność 
chłodzenia 

[katastopnie]

oszacow anie ryzyka 
zaw odow ego

działania zapobiegaw cze

Ryzyko zawodowe określone zostało dla stanowisk pracy 
charakteryzujących się najtrudniejszymi warunkami klimatycznymi. 
W przypadku eksploatacji systemami ścianowymi takimi miejscami 
są wyloty ze ściany. Front ściany charakteryzuje się stosunkowo 
małymi przekrojami poprzecznymi wyrobiska. Ponadto, intensywność 
przepływu ciepła miedzy górotworem a płynącym powietrzem jest 
kilka razy większa niż w wyrobiskach korytarzowych. Również 
koncentracja lokalnych źródeł ciepła jest bardzo duża. Wszystkie 
te czynniki sprawiają, że najgorsze warunki pracy ze względu na 
temperaturę panują na wylocie ze ściany.

4. Ocena ryzyka na wybranych przykładach

W celu oszacowania wielkości ryzyka zawodowego związanego 
z zagrożeniem temperaturowym przeprowadzono badania 
w dwóch ścianach KWK „Pniówek” charakteryzujących się dużą 
koncentracją wydobycia i trudnymi warunkami klimatycznymi. Ze 
względu na wysoką temperaturę pierwotną górotworu w chodnikach 
przyścianowych w prądach świeżego powietrza zabudowane 
były urządzenia chłodnicze typu DV-290. Pomiar temperatury 
w wyrobisku obejmował odczyt temperatury suchej i wilgotnej 
za pomocą psychrometru Assmana. Ciśnienie barometryczne 
wyznaczono z aneroidu elektronicznego typu PAE-03, natomiast 
wydatki powietrza w ścianie wyznaczono ze średniej prędkości 
przepływu powietrza przy pomocy anemometru Lambrechta.  
Odczyt temperatur następował wzdłuż osi ściany w odległościach 
co 20 sekcji (30 m). Ze względu na długi okres pomiarów parametry 
termodynamiczne powietrza ulegały znacznym zmianom. 
Czynnikami decydującymi były:
– ilość powietrza,
– temperatura na wlocie,
– wielkość wydobycia,
– wilgotność powietrza.

Istota badań polegała na pomiarze temperatur i ilości powietrza 
w szerokim zakresie czasu tak aby można było obserwować 
również zmiany warunków cieplnych.
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Rys. 2. Schemat poglądowy rejonu ściany S-3
Fig. 2. The patern of region of wall S -3

Tabela 3. Wyniki pomiarów i wartości wskaźników ryzyka w ścianie S-3
Table 3. The results of measurements and value of coefficients risk in wall S -3

Tabela 4. Wyniki pomiarów i wartości wskaźników ryzyka w ścianie B-1
Table 4. The results of measurements and value of risk coefficients in wall B-1

Data Ilość powietrza Wlot Wylot Inten. 
chł.

PN-
18002

Risc 
Score Dopuszczalność Działania

m3/min ts ts katas.

8 cze 740 23.6 28.4 11.22 średnie duże dop. pop.

29 cze 770 23.8 27.0 12.01 małe małe dop. kontr.

5 lip 740 24.6 27.6 14.86 małe małe dop. kontr.

12 lip 840 22.0 27.8 12.01 małe małe dop. kontr.

18 lip 900 24.0 27.8 13.62 małe małe dop. kontr.

1 sie 900 23.2 28.8 13.69 średnie duże dop. pop.

8 sie 730 23.4 29.0 11.87 średnie duże dop. pop.

17 sie 810 22.4 30.0 9.85 średnie duże dop. pop.

25 sie 800 23.4 29.4 9.17 średnie duże dop. pop.

1 wrz 730 22.6 29.6 10.55 średnie duże dop. pop.

12 wrz 570 22.6 27.6 9.85 średnie średnie dop. kontr.

26 wrz 620 22.2 27.4 13.37 małe małe dop. kontr.

13 paź 600 21.8 28.8 11.72 średnie duże dop. pop.

27 paź 550 23.0 29.2 10.92 średnie duże dop. pop.

24 lis 560 22.8 29.4 10.71 średnie duże dop. pop.

Data Ilość powietrza Wlot Wylot Inten. 
chł.

PN-
18002

Risc 
Score Dopuszczalność Działania

m3/min ts ts katas.

3 sie 640 24.4 28.2 13.50 średnie duże dop. pop.

8 sie 940 23.2 27.6 23.30 małe małe dop. kontr.

20 sie 860 21.6 26.8 19.10 małe małe dop. kontr.

5 wrz 820 22 26.8 19.60 małe małe dop. kontr.

12 wrz 850 22 27 20.00 małe małe dop. kontr.

26 wrz 630 21 28 14.20 średnie duże dop. pop.

10 paź 780 20.2 26.2 18.80 małe małe dop. kontr.

24 paź 790 19 24.6 21.90 małe pomijalne dop. kontr.

14 lis 820 19.4 24.2 23.60 małe pomijalne dop. kontr.

28 lis 780 20 25.2 22.10 małe pomijalne dop. kontr.

12 gru 800 19.8 25.2 24.30 małe pomijalne dop. kontr.

22 gru 560 19.2 28.2 12.10 średnie duże dop. pop.

4 sty 560 19.8 28.4 11.80 średnie duże dop. pop.

9 sty 600 21.4 27 13.30 małe małe dop. kontr.

23 sty 580 19.8 28.4 12.10 średnie duże dop. pop.
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Z przeprowadzonej analizy pomiaru temperatur rzeczywistych 
w ścianach wynika, że zgodnie z PN-N-18002 wartość ryzyka 
zawodowego została oszacowana jako średnia i mała, natomiast wg 
metody Risc Score od pomijalnego do dużego. Zgodnie z przyjętym 
algorytmem można stwierdzić, że we wszystkich przypadkach 
poziom ryzyka był na poziomie dopuszczalnym. W chwili gdy 
wskaźnik ryzyka był wg PN mały, podjęcie działań korygujących 
nie było konieczne. Również w przypadku metody Risk Score, 
gdy wartość wskaźnika jest  pomijalna, mała lub średnia, istnieje 
tylko potrzeba kontolowania warunków mikroklimatu. Natomiast 
w pozostałych przypadkach należało podjąć natychmiastowe 
działania w celu obniżenia zagrożenia i poprawy warunków pracy 
w wyrobisku. Działania takie zostały podjęte poprzez zastosowanie 
chłodnic wyparnych DV-290 w chodnikach podścianowych jak 
również skrócono okres narażenia pracownika na to zagrożenie, 
skracając czas pracy do 6 godzin. 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe

W artykule dokonano próby oceny wpływu zagrożenia 
temperaturowego na pracowników pracujących w ścianach eks-
ploatacyjnych. Do analizy wybrano dwie metody szacowania 
ryzyka zawodowego. Dla wybranych wyrobisk za pomocą obu 
metod oszacowano wielkość ryzyka spowodowanego zagrożeniem 
temperaturowym na poziomie dopuszczalnym. Szacowana metodą 
Risc Score kategoria ryzyka zawodowego została określona 
od wartości pomijalnej do dużej, natomiast wg PN-18002 na 
małą lub średnią.  W przypadku oszacowania ryzyka wg PN 
jako kategorii „małe”, a wg metody RS „pomijalne”, „małe” lub 
„średnie” działania zapobiegawcze ograniczają się do  kontroli 
parametrów klimatycznych. Natomiast w tych przypadkach, gdzie 
kategoria ryzyka jest określona jako średnia wg PN lub duża wg 
RS sygnalizowana już jest potrzeba poprawy warunków pracy 
poprzez wprowadzenie działań zapobiegawczych. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami takim działaniem będzie skrócenie 
czasu pracy do 6 godzin.

Warto zaznaczyć, iż w wyrobiskach tych stosowana jest już 
aktywna profilaktyka zwalczania zagrożenia temperaturowego. 
Zastosowanie chłodnic wyparnych DV-290 powoduje znaczące 
obniżenie temperatur w tych ścianach. Tym niemniej wielkość 
dopływu ciepła od górotworu jak i innych dodatkowych źródeł 
lokalnych znajdujących się w wyrobisku powoduje, że nie jest 
możliwe utrzymanie wartości wskaźnika ryzyka na poziomie 
małym. 

Alternatywnym rozwiązaniem mogło być zastosowanie 
chłodzenia wzdłuż całego frontu wyrobiska ścianowego w celu 
obniżenia kategorii ryzyka zawodowego. Brak takich rozwiązań 
technicznych spowodował, iż kierownictwo zakładu zdecydowało 
się na pozostawienie wielkości wskaźnika ryzyka w kategorii średnie 
lub istotne, a tym samym skrócenie czasu pracy do 6 godzin.
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The comparison of chosen methods of professional risk assessment for climatic 
hazard in region of wall of coal mine

In this article the test of professional risk assessment for temperature threat in hard coal mine has been presented. The growth 
of depth of exploitation matters in case of changes of geothermal parameters of coal deposits, and this has a direct influence on microclimate 
conditions of environment in excavations. With regard on environment of microclimate the most difficult conditions in coal-pits occure 
in exploitative excavations and in particular in walls. It is closely connected with enlarged inflow of heat to air in excavation from the rock 
mass and also with large concentration of additional sources of thermal power.

The way of estimation of occupational hazard for working in  difficult climatic conditions is the aim of paper. The test of professional risk 
assessment according to proposed methods was executed on the basis of the results from two exploitative walls.

Referat wykonany w ramach pracy statutowej 11.11.100.127
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Metody izotopowe w identyfikacji 
pochodzenia wód w kopalniach soli

Marek DULIŃSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Andrzej ZUBER
Oddział Karpacki PIG, Kraków

STRESZCZENIE

Metody izotopowe, stosowane w badaniach zjawisk 
wodnych w polskich kopalniach soli od 1973 r. okazały 
się bardzo użytecznymi w identyfikacji pochodzenia 
tych zjawisk. W kopalni Wapno, usytuowanej w cech-
sztyńskim wysadzie solnym, wykazały one wbrew danym 
chemicznym obecność wód współczesnych, które 
wkrótce zalały kopalnię. W kopalni Kłodawa, również 
usytuowanej w wysadzie, metody te wykazały obecność 
licznych przejawów solanek i ługów syngenetycznych. 
Stwierdzono także dwa dopływy reliktowych solanek 
z utworów mezozoicznych okalających wysad i kilka 
przejawów dopływu wód z opadów w okresie klimatów 
plejstocenu oraz szereg drobnych zjawisk związanych 
z wodami technologicznymi i wodami niewiadomego 
pochodzenia. W Wieliczce sól eksploatowana jest ze 
złoża mioceńskiego. Dane izotopowe wykazują dopływy 
wód infiltracyjnych różnego wieku, stanowiących 
zwiększone zagrożenie w przypadku prób ich 
zatamowania.

1. Wstęp

Metody izotopowe stosowane są z powodzeniem w badaniach 
wód podziemnych Polski od 1973 r., a ich podstawy fizyczne 
i przykłady zastosowań zostały szczegółowo opisane przez 
Zubera i in. (2007). Jednym z ważnych zastosowań są badania 
dotyczące genezy zjawisk wodnych w kopalniach soli, gdzie woda 
stanowi szczególne zagrożenie wskutek wysokiej rozpuszczalności 
minerałów solnych. Wody występujące w kopalniach soli można 
klasyfikować na różne sposoby. Pomijając drobne inkluzje 
i wykroplenia pary wodnej z doprowadzanego powietrza, ze 
względu na genezę można wprowadzić podział na trzy zasadnicze 
typy: wody reliktowe, wody infiltracyjne i wody technologiczne. 
Wody reliktowe można podzielić na syngenetyczne, czyli 
sedymentacyjne, i wody epigenetyczne, które dostały się do 
złoża np. razem z pozazłożowym materiałem skalnym w czasie 
ruchów tektonicznych. Wody infiltracyjne pochodzą spoza złoża, 
a ich dopływy spowodowane istnieniem wyrobisk kopalnianych 
mogą być bardzo różnego wieku, od wód paleoinfiltracyjnych, 
czyli również będących reliktem przeszłości geologicznej, do 
wód współczesnych, tzn. pochodzących z opadów w ostatnich 
kilkudziesięciu latach. Wody technologiczne są zazwyczaj wodami 
współczesnymi doprowadzanymi do kopalni z różnych względów 
technicznych. Do tej kategorii zalicza się także wodę powstałą 
z kondensacji pary wodnej z atmosfery kopalnianej.

Rozróżnianie poszczególnych typów wód było w przeszłości 
zazwyczaj bardzo trudne, gdyż skład chemiczny wód kopalnianych, 
zależny głównie od rozpuszczalności soli w obszarze złoża, nie 
dostarczał zadawalających możliwości identyfikacji pochodzenia 

wody. Dopiero zastosowanie metod izotopowych, polegających 
na analizach składu izotopowego tlenu i wodoru w cząsteczkach 
wody, pozwoliło na identyfikację genetyczną, najczęściej całkowicie 
jednoznaczną. Prowadzone od 1973 r. analizy składu izotopowego 
wód (δ18O, δ2H i stężenia trytu) oraz sporadyczne analizy składu 
izotopowego węgla w rozpuszczonych węglanach (14C, δ13C) 
pozwoliły na zebranie szerokiego materiału doświadczalnego, 
dotyczącego pochodzenia wody w różnych zjawiskach 
wodnych obserwowanych w polskich kopalniach soli. Najlepiej 
udokumentowany materiał doświadczalny dotyczy nieistniejącej 
już kopalni w wysadzie solnym w Wapnie, kopalni Kłodawa 
– również usytuowanej w cechsztyńskim wysadzie solnym oraz 
kopalni Wieliczka w złożu soli mioceńskiej. Obecnie prowadzony 
jest monitoring izotopowy wycieków uważanych za potencjalnie 
niebezpieczne przez personel geologiczny kopalń w Kłodawie 
i Wieliczce. Częstotliwość poboru próbek wody do analizy leży 
również w gestii personelu tych kopalń. 

2. Kopalnia soli w Wapnie

 Kopalnia soli w Wapnie eksploatowała sól cechsztyńską 
z najmniejszego w Polsce wysadu, przykrytego czapą iłowo-gipsową, 
z której wcześniej eksploatowano gips. Wskutek różnych błędnych 
decyzji zaistniały trzy znaczne dopływy wody na najwyższym 
poziomie eksploatacyjnym soli. Woda w tych dopływach, według 
danych hydrochemicznych uważana była za wodę reliktową. 
Jednak skład izotopowy wody, obecność trytu i 14C wykazały jej 
współczesne pochodzenie (Zuber i in., 1979, 2000). Ługujące 
działanie tej wody wkrótce doprowadziło do katastrofalnego zalania 
kopalni, przyśpieszonego przez nierozsądne próby uszczelnienia 
wycieków od strony wyrobisk górniczych. 

3. Kopalnia soli w Kłodawie

Kopalnia soli w Kłodawie znajduje się w centralnej części wysadu 
cechsztyńskiej soli, który przebija utwory mezozoiku. Na głębokości 
40–500 m wysad jest przykryty czapą iłowo-gipsową, której grubość 
dochodzi do 250 m. Na kontakcie z czapą znajdują się wodonośne 
utwory czwarto- i trzeciorzędowe. Sól jest eksploatowana głównie 
z czterech poziomów: 450, 525, 600, 750 m oraz – w mniejszym 
stopniu – z kilku poziomów pośrednich.

W przeważającej większości wody występujące w kopalni 
mają charakter lokalnych zawilgoceń lub pojawiają się w postaci 
pojedynczych kropli. Tylko ok. 25% zjawisk wodnych ma ciągły 
charakter, w tym tylko kilka jest wyraźnymi dopływami do kopalni. 
Całkowity wydatek wód wynosi ok. 21 dm3/h, z czego tylko 3 dm3/h 
wypływa w obrębie wyrobisk, a reszta pochodzi z szybów. 

Począwszy od 1974 r. zarówno główne dopływy jak i inne zjawiska 
wodne zostały objęte monitoringiem izotopowym. Dotychczasowe 
rezultaty badań składu izotopowego zjawisk wodnych pokazane 
są na rys. 3.1, a składu chemicznego na rys. 3.2, według metody 
zaproponowanej przez Grabczaka i Zubera (1986). Na podstawie 
uzyskanych danych zjawiska te można podzielić na cztery grupy: 
ługi i solanki syngenetyczne, solanki powstałe z wód opadowych 
w ciepłych klimatach przedczwartorzędowych, solanki powstałe 
z wód opadowych w plejstocenie i wody technologiczne.
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Rys. 3.1. Składy izotopowe zjawiskach wodnych w Kopalni Soli w Kłodawie w odniesieniu do standardu SMOW (średnia 
standardowa woda oceaniczna); a/b oznacza: a – numer zjawiska, b – poziom kopalni

Fig. 3.1. Isotope composition of water occurrences in the Kłodawa Salt Mine in relation to SMOW standard (Standard Mean 
Ocean Water); a/b means: a – identification number, b – mine level

Rys. 3.2. Zależność między sumą dwuwartościowych (Ca2+ + Mg2+) oraz jednowartościowych (K+ + Na+) kationów w wybranych 
wyciekach w kopalni soli w Kłodawie: a – w solankach zawierających wodę infiltracji przedplejstoceńskiej i plejstoceńskiej oraz 
wodach technologicznych, b – w solankach syngenetycznych. Linia ciągła reprezentuje proporcje pomiędzy sumą stężeń jedno- 

oraz dwuwartościowych kationów przy założeniu równowagi w systemie NaCl + KCl + MgCl2 + H2O w temperaturze 250C
Fig. 3.2. Sum of bivalent (Ca2+ + Mg2+) versus monovalent (K+ + Na+) cations in selected brines: a – brines containing water 

of pre-Quaternary and Quaternary infiltration as well as technologic waters,
b – syngenetic brines. Solid line represents proportion between sums of Ca2+ + Mg2+ and K+ + Na+ in equilibrium with 

NaCl + KCl + MgCl2 + H2O system at 250C
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3.1. Solanki i ługi syngenetyczne

Wody syngenetyczne identyfikowane są według składów izoto-
powych (δ18O i δ2H), układających się z pewnym rozrzutem wzdłuż 
linii parowania charakterystycznej dla wody oceanicznej z typową 
pętlą o kształcie agrafki w końcowych etapach parowania (rys. 3.1), 
która wynika z tworzenia się hydratów i wytrącania uwodnionych 
soli (Sofer, Gat 1975). Tylko trzy zjawiska: 14/680, 4/630 i 75/600 
reprezentowały wodę z początkowego stadium parowania wody mor-
skiej. Pozostałe wycieki zawierały bądź zawierają wodę z końcowych 
etapów parowania. W kilku przypadkach stwierdzono dominujący 
udział NaCl w ich mineralizacji, sugerujący ich przynależność do 
początkowego stadium parowania wód morskich, co jest oczywiście 
sprzeczne z danymi izotopowymi. 

Część analizowanych prób z tego zakresu, leżąca w lewej, 
dolnej części trajektorii zawiera wodę o składzie izotopowym 
dodatkowo zmodyfikowanym procesem wymiany izotopowej z parą 
wodną pochodzenia atmosferycznego doprowadzaną w procesie 
wentylacji (Grabczak i Zuber, 1986). Zjawisko 88/600 jest typowym 
reprezentantem takiej wody. Występowanie procesu wymiany 
izotopowej (zwłaszcza dla wycieków o małej wydajności i co za tym 
idzie długim czasie zbierania próbki) zostało potwierdzone w 1977 r. 
poprzez wykazanie obecności trytu, będącego rezultatem wymiany 
izotopowej wody badanego zjawiska z parą wodną atmosfery 
kopalnianej, która zawierała znaczne stężenia trytu z testów bomb 
termojądrowych prowadzonych głównie w latach 1954–1963. 

Z rys. 3.2.b wynika, że wszystkie wody syngenetyczne są 
w pełni nasycone pod względem chemicznym,  przy  czym im 
większy  udział  kationów  dwuwartościowych,  tym  wyższa  ich 
mineralizacja i gęstość. Udział poszczególnych jonów w wodzie 
zależy od jej kontaktu z minerałami solnymi. Solanki i ługi pocho-
dzenia syngenetycznego nie zagrażają kopalni, a ich dopływy za-
zwyczaj wyczerpują się stosunkowo szybko. 

3.2. Solanki infiltracji przedczwartorzędowej  
       (paleoinfiltracyjne)

Przedstawicielami tej grupy wód są zjawiska 7/450 oraz 14/550, 
zawierające wody zasilane w ciepłych klimatach przedczwarto-
rzędowych, których skład izotopowy został odsunięty od światowej 
linii opadów (WMWL) wskutek wymiany izotopowej z wodą krysta-
lizacyjną zawartą w uwodnionych solach podczas migracji w obrębie 
wysadu (Zuber i in., 1979). Wyciek 7/450 zanikł, ale ciągłość istnienia 
wycieku 14/550 jest potwierdzeniem interpretacji izotopowej. Solanki 
paleoinfiltracyjne dochodzą do stanów nasycenia pokazanych na 
rys. 3.2.a przypuszczalnie dopiero w czasie migracji wewnątrz 
wysadu, ale można przypuszczać, że ich działalność ługująca jest 
stosunkowo niewielka i kompensowana w znacznym stopniu przez 
plastyczne ruchy górotworu solnego. 

3.3. Solanki infiltracji czwartorzędowej

Wysad w Kłodawie przy-
kryty jest czapą iłową o zna-
cznej miąższości i dlatego 
trudno zrozumieć, w jaki 
sposób dotarły do wnętrza 
wysadu wody pochodze-
nia opadowego z okresu 
czwartorzędu. Jednak skła-
dy izotopowe kilku opisa-
nych poniżej zjawisk jedno-
znacznie wskazują na 
ich związek z opadami w kli-
matach typowych dla 
plejstocenu. 

Zjawisko 93/525 poja-
wiło się w 1985 r. wskutek 
otworzenia dużej kawer-
ny w jednej z komór ekslo-
atacyjnych. Skład izoto-
powy dopływającej wody 
był zbliżony do typowego 
składu współczesnych wód 
infiltracyjnych na obszarze 
centralnej Polski. Z tego 
względu wyciek ten został 

uznany za pochodzący z infiltracji w czwartorzędzie, chociaż pogląd 
ten nie uzyskał szerokiego poparcia hydrogeologów. Szybkie 
zmniejszenie się wydatku dopływu z 30 dm3/h do obecnych ok. 10 
cm3/h oraz jego charakter (dopływ ze szczeliny w stropie komory) nie 
pozwoliły na pobranie reprezentatywnej próby do analizy na zawartość 
14C. Pokazany na rys. 3.1 skład izotopowy tej wody, i wszystkich 
innych występujących w tej kopalni i dyskutowanych dalej, wykazuje 
zmiany charakterystyczne zarówno dla procesu parowania, jak 
i wspomnianej wyżej wymiany izotopowej z uwodnionymi solami. 

Wyciek 106/600 zauważono w 1991 r. w środkowej części kopalni, 
w pobliżu poziomego otworu, przecinającego wysad. Początkowo 
jego wydatek sięgał 3 dm3/h, a skład izotopowy, znacznie niższy 
od składów wód współczesnych, wskazywał na pochodzenie wody 
z okresu glacjalnego. Na przestrzeni lat wydatek wody spadł do ok. 
2 ml/h, natomiast skład izotopowy zaczął również wykazywać 
zmiany charakterystyczne dla procesu parowania i wymiany 
izotopowej z uwodnionymi solami.

Zjawisko 17/680 z wodą pochodzenia glacjalnego zaobser-
wowano w poziomym otworze przecinającym granice wysadu. 
Obecnie otwór ten jest całkowicie uszczelniony.

We wszystkich zjawiskach z przypisaną genezą czwartorzędową 
dominujący udział mają sole jednowartościowe. Jednak skład 
chemiczny syngenetycznego zjawiska 4/630 jest praktycznie 
identyczny ze składem zjawiska 106/600, co potwierdza wyrażony 
wyżej pogląd o braku możliwości identyfikacji pochodzenia solanek 
na podstawie analiz chemicznych.

3.4. Wody technologiczne

Wody technologiczne są najtrudniejsze do identyfikacji. 
Najczęściej są to wycieki z instalacji lub wody będące produktem 
kondensacji pary wodnej. Najczęściej występują w spągu korytarzy 
i komór. Ich skład izotopowy zawiera się w szerokich granicach: od 
typowych składów wód infiltracji czwartorzędowej (zjawiska: 26/660, 
30/750) po składy silnie, wtórnie zmodyfikowane, np. w zjawiskach 
27/600, 28/600 i 125/600. Niektóre krótkotrwałe zjawiska leżące na 
rys. 3.1 w obrębie punktów 31/483, 28/600, 60/600, 96/525 i 7/525 
są szczególnie trudne do jednoznacznej identyfikacji. Przykładem 
może tu służyć zlokalizowany w 2005 r. wyciek 63/600, którego 
skład izotopowy sugerował obecność wody syngenetycznej. 
Rok później skład izotopowy uległ przesunięciu w kierunku wód 
technologicznych przy nieznacznym wzroście stężenia kationów 
dwuwartościowych. Przyczyna tego przesunięcia do chwili obecnej 
nie została jednoznacznie wyjaśniona.

4. Kopalnia soli w Wieliczce

W kopalni soli w Wieliczce sól eksploatowana jest z mio-
ceńskiego złoża pokładowego i bryłowego, powstałego na granicy 
nasunięcia karpackiego (rys. 4.1 i 4.2). Od początku istnienia kopalni 
występowały w niej dopływy wody pozazłożowej, rozpoznawanej 

Rys. 4.1. Przekrój geologiczny przez północną granicę złoża w Wieliczce w rejonie poprzeczni 
Mina (Garlicki, Wilk 1993)

Fig. 4.1. Geological cross-section through the northern boundary of the Wieliczka deposit in the 
region of Mina gallery (Garlicki, Wilk 1993)
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przez stan daleki od nasy-
cenia. Jednak wielkość do-
pływów w ostatnich kilku 
dziesiątkach lat znacznie 
wzrosła, stanowiąc powa-
żne zagrożenie. Na przy-
kład w latach 1381–1819 
dopływy wynosiły 6 m3/d, 
w okresie 1925–1960 – 50 
m3/d, a w 1992 r. – 900 m3/d 
(Garlicki i Wilk, 1993). 
Głównym zbiornikiem wo-
dy podziemnej dostar-
czającym wodę do ko-
palni jest kompleks trze-
ciorzędowych warstw cho-
denickich, znajdujących się 
na północnym przedpolu 
kopalni (rys. 4.1 i 4.2). 
Nadległe przepuszczalne 
osady czwartorzędowe nie 
mają w tym względzie isto-
tnego znaczenia, chociaż 
dostarczają one wodę do 
szeregu drobnych dopły-
wów na najwyższym pozio-
mie kopalni.

W okresie od 1973 r. 
przeprowadzono ok. 800 
analiz izotopowych wielu wycieków kopalnianych. Na rys. 4.3 
pokazane są schematycznie składy izotopowe identyfikujące różne 
wody, których obecność stwierdzono w kopalni. W odróżnieniu od 
kopalń w wysadach soli cechsztyńskich w Wieliczce nie stwierdzono 
obecności wycieków z wodą syngenetyczną. Takie wody występują 
jedynie jako bardzo drobne inkluzje w kryształach soli. Skład 
izotopowy tych wód również różni się od syngenetycznych 
wód cechsztyńskich, gdyż wskazuje na wytrącanie się soli 
z parującej wody morskiej zmieszanej z dopływającą wodą rzeczną 
w niekompletnych cyklach ewaporacyjnych, tzn. zakończonych 
na wytrącaniu NaCl. Ze względu na brak w złożu uwodnionych 
soli przesunięcia składów izotopowych pokazane na rys. 4.3 są 
wynikiem jedynie parowania wody. Takie parowanie szczególnie 
silnie zaznacza się w przypadku wód wędrujących w kopalni 

Rys. 4.2. Uproszczona mapa geologiczna zachodniej części złoża wielickiego z zaznaczonymi 
głównymi dopływami wód (Zuber i in. 2000)

Fig. 4.2. Simplified geological map of the western part of the Wieliczka deposit with the position 
of main inflows (Zuber i in. 2000)

z wyższych poziomów do niższych, czyli często jest typowe dla 
wtórnych wycieków.

Skład izotopowy wody, niskie stężenia 14C i brak trytu w wię-
kszości wycieków wskazuje na wodę zasilaną w końcowych 
okresach ostatniego zlodowacenia, pochodzącą z warstw chode-
nickich. Najbardziej niebezpiecznym wyciekiem jest przypuszczalnie 
wyciek w komorze Z-32, który powstał w 1960 r. z wydatkiem 85 
m3/h i początkowo zawierał wodę wieku glacjalnego, ale następnie 
pojawiła domieszka wody współczesnej, zawierającej tryt 
i zmieniającej skład izotopowy w kierunku wartości typowych dla 
wód współczesnych (rys. 4.4). Model matematyczny dopasowany do 
danych trytowych przy pomocy programu PCFLOW (Małoszewski 
i Zuber, 1996) sugeruje 40% udział wody współczesnej (1 – β = 
0,40) i średni wiek tej wody wynoszący ok. 34 lat.

Rys. 4.3. Schematyczna reprezentacja składów izotopowych wód stwierdzonych w kopalni soli w Wieliczce
Fig. 4.3. Schematic representation of stable isotope composition of waters investigated in the Wieliczka Salt Mine
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Rys. 4.4. Ewolucja czasowa składu izotopowego tlenu oraz stężenia trytu w wodzie z wycieku w komorze Z-32 w kopalni soli 
w Wieliczce

Fig. 4.4.  Temporal evolution of 18O and tritium content observed in water inflow in Z-32 chamber in the Wieliczka Salt Mine

Rys. 4.5. Ewolucja czasowa składu izotopowego tlenu oraz stężenia trytu w wodzie z wycieku w poprzeczni Mina 
w kopalni soli w Wieliczce

Fig. 4.5.  Temporal evolution of 18O and tritium content observed in water inflow in the region of Mina gallery 
in the Wieliczka Salt Mine

Ostatni katastrofalny dopływ wody z warstw chodenickich 
wystąpił w 1991 r. w poprzeczni Mina (p. rys. 4.1 i 4.5). Skład 
izotopowy pokazuje, że początkowo była to woda wieku glacjalnego, 
a następnie woda holoceńska o umiarkowanych stężeniach 14C 
i domieszka wody współczesnej (rys. 4.5). Model matematyczny 
dopasowany do danych trytowych sugeruje ok. 10% udział wody 
współczesnej o średnim czasie dopływu ok. 40 lat. Ta woda 
współczesna pochodzi z bezpośredniej infiltracji na obszarze 
zapadliska spowodowanego przez katastrofalny dopływ (rys. 4.1).

Analiza danych izotopowych wycieku w Minie oraz szeregu innych 
ważnych wycieków (np. w komorze F-2 czy w poprzeczni Kloski) 
wskazuje, że większość dopływów doprowadza wody stosunkowo 
stare zmagazynowane w warstwach chodenickich. Warstwy te 
stanowią szereg systemów słabo połączonych hydraulicznie i słabo 
odnawialnych, wskutek czego drenująca działalność wycieków 
usunęła już znaczną część zmagazynowanych wód, zmniejszając 
niebezpieczeństwo katastrofalnych dopływów, co widoczne jest 

w zmniejszonych wydatkach poszczególnych wycieków. Jednak 
wszelkie próby zatamowania tych wycieków spowodują spiętrzenie 
wody w warstwach chodenickich i zwiększenie dopływów na 
wyższych poziomach oraz zagrożenie katastrofalnego dopływu 
poprzez przerwanie tamy lub zaistnienie nowego dopływu w innym 
miejscu wskutek zwiększonego naporu zmagazynowanej wody.
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Isotope methods for the identification of origin of water in salt mines
Isotope methods have been used in investigations of water occurrences in Polish salt mines since 1973. In the Wapno mine situated 

in a Zechstein salt dome they indicated the presence of modern water which soon catastrophically flooded the mine. In the Kłodawa mine 
situated in another salt dome, the majority if water occurrences is of syngenetic origin. Two continuous inflows contain paleowater from 
surrounding Mesozoic formations, and several small inflows contain water of Pleistocene age. There are also small occurrences difficult 
for identification. In the Wieliczka mine situated in Miocene deposit, all water occurrences are related to infiltration waters of different ages, 
which endanger the mine especially if attempts are taken to stop them by dams.
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Określenie pojęcia 
oraz metody analizy zdarzeń 

prawie wypadkowych
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono stosowane w piśmien-
nictwie sposoby określania zdarzenia prawie wy-
padkowego, a następnie na podstawie modelu sy-
tuacji wypadkowej zaproponowano własną defi-
nicję. W oparciu o przegląd możliwych rodzajów 
związków przyczynowych pomiędzy zdarzeniami 
w łańcuchu zdarzeń prowadzącym do szkody na 
zdrowiu zaproponowano metodę analizy przyczyn 
i struktury sytuacji wypadkowej dla zdarzenia pra-
wie wypadkowego. W artykule przedstawiono rów-
nież przykład zastosowania analizy do zareje-
strowanego w kopalni węgla kamiennego zdarzenia 
prawie wypadkowego.

1. Wrowadzenie

Od czasu ukazania się sławnej książki Heinricha (Heinrich 1931) 
wśród osób zajmujących się wypadkami, a szczególnie wypadkami 
przy pracy, dyskutuje się koncepcję „trójkąta wypadkowości”. 
Zgodnie z tą koncepcją, na każdy 1 poważny wypadek (skutkujący 
śmiercią lub inwalidztwem) przypada 29 wypadków powodujących 
czasową niezdolność do pracy oraz 300 niebezpiecznych zdarzeń, 
które nie spowodowały urazów. Te dane są czasem interpretowane 
w ten sposób, że 300 niebezpiecznych zdarzeń powoduje 29 
mniejszych urazów oraz 1 wypadek śmiertelny lub ciężki. Heinrich 
uważał, że zapobiegając zdarzeniom niebezpiecznym, można 
zapobiec występowaniu zdarzeń powodujących urazy, ponieważ 
jedne i drugie spowodowane są podobnymi przyczynami. Niewielu 
autorów powtórzyło badania Heinricha, ponieważ brakowało i bra-
kuje informacji o okolicznościach występowania lżejszych urazów 
i niebezpiecznych zdarzeń nie powodujących urazów. Jednym z nich 
był  Bird (Bird 1975), który ocenił, że na każdy 1 poważny wypadek 
(powodujący śmierć lub inwalidztwo) przypada 100 wypadków 
z urazami oraz 500 wypadków bez urazów, ale powodujących straty 
materialne. W ostatnich latach zespół IPRU (2005) przedstawił 
wyniki badań ogółu wypadków w Nowej Zelandii za lata 2000–

2001, z których między innymi wynika, że dla ruchu kołowego 
w tym czasie liczba śmiertelnych wypadków wyniosła 861, wypad-
ków ciężkich było 3110, a wypadki lżejsze sięgnęły liczby 8549 
– co daje stosunek 1 do 3,61 oraz 1 do  9,93. W Unii Europejskiej, 
zgodnie ze statystykami za lata 2002–2004 w odniesieniu do 
liczby wypadków ogółem, na 1 wypadek śmiertelny przypada 15 
wypadków inwalidzkich, 30 urazów wymagających hospitalizacji, 
160 urazów leczonych w przyszpitalnych przychodniach oraz 220 
dalszych zarejestrowanych urazów (Zimmermann, Bauer 2006). 
Niezależnie od wielkości liczbowych związanych z koncepcją 
Heinricha, sam pomysł eliminacji przyczyn niebezpiecznych zdarzeń  
w ramach działalności zapobiegania wypadkom przy pracy wydaje 
się słuszny i zgodny z zasadą eliminacji zagrożeń jak najbliżej 
ich źródła. Dlatego też coraz większą uwagę  w nowoczesnych 
działaniach mających na celu poprawę  bezpieczeństwa pracy 
poświęca się zdarzeniom prawie wypadkowym. Głównym celem 
ich rejestrowania oraz analizowania jest zastosowanie skutecznych 
działań dla wykluczenia powtórzenia się niebezpiecznego 
zdarzenia. Aby zrealizować ten cel, należy wyjaśnić, co się zdarzyło 
oraz dlaczego to się zdarzyło, a także zaproponować prawidłowe 
środki zaradcze.

W artykule przedstawiono stosowane w piśmiennictwie sposo-
by określania zdarzenia prawie wypadkowego, a następnie na pod-
stawie modelu sytuacji wypadkowej zaproponowano własną de-
finicję. W oparciu o przegląd możliwych rodzajów związków przy-
czynowych pomiędzy zdarzeniami w łańcuchu zdarzeń prowadzącym 
do szkody na zdrowiu zaproponowano metodę analizy przyczyn 
i struktury sytuacji wypadkowej dla zdarzenia prawie wypadkowego. 
W artykule przedstawiono również przykład zastosowania analizy 
do zarejestrowanego w kopalni węgla kamiennego zdarzenia 
prawie wypadkowego.

2. Zdarzenie prawie wypadkowe w piśmiennictwie

Podstawowym pojęciem będącym przedmiotem analizy 
w niniejszej pracy jest „zdarzenie potencjalnie wypadkowe”, 
niejednokrotnie zwane także „zdarzeniem prawie wypadkowym”. 
Pojęcia te funkcjonują w piśmiennictwie, które jest adresowane 
głównie do praktyków, rzadko temat ten jest poruszany w wy-
dawnictwach naukowych.
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Przegląd piśmiennictwa w aspekcie tematyki obejmującej 
swym zakresem zdarzenia potencjalnie wypadkowe wykazuje, 
że w ostatnich kilku latach wielu autorów podejmowało próby 
zdefiniowania sytuacji mających właśnie charakter zdarzeń po-
tencjalnie wypadkowych. Definicje te znaleźć można zarówno 
w Polskiej Normie (PN-N-18001:2004), zarządzeniu Głównego 
Inspektora Pracy (nr 30/05 z dnia 29 lipca 2005 r.), jak i innych 
publikacjach ukazujących się na łamach czasopism zajmujących się 
tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy (np. Atest, Bezpieczeństwo 
Pracy).

Do czasu pojawienia się w roku 2004 drugiej wersji Pol-
skiej Normy PN-N-18001 nie było w niej definicji zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego. Zgodnie z definicją wprowadzoną do 
znowelizowanej Polskiej Normy PN-N-18001:2004 zdarzeniem 
potencjalnie wypadkowym jest: „niebezpieczne zdarzenie, związane 
z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów 
lub pogorszenia stanu zdrowia”. Przegląd aktów normatywnych 
wykazuje, że pojęcie zbliżone do interesującego nas znajdziemy 
także w normie OHSAS 18001:1999, gdzie definiowane jest 
znacznie szersze pojęcie „zdarzenie wypadkowe”. Norma ta 
za zdarzenie wypadkowe uważa sytuację, „która spowodowała 
wypadek lub mogła potencjalnie go spowodować”. W tym miejscu 
należy podkreślić, iż wskazane tu „zdarzenie wypadkowe” obejmuje 
znacznie szerszy zakres, zawierając w swej treści zarówno 
„wypadki”, jak i „zdarzenia potencjalnie wypadkowe”. Na uwagę 
zasługuje w tym miejscu także zamieszczona w normie OHSAS 
definicja wypadku, w której stwierdzono, że jest to „niepożądane 
zdarzenie powodujące śmierć, chorobę, uraz, szkodę lub innego 
rodzaju stratę”. Jak zauważył Karczewski (2002), wypadek wg 
normy OHSAS 18001 „to każde zdarzenie, które powoduje 
straty – nie tylko urazy i choroby pracowników, ale również straty 
materialne”. Wg Karczewskiego (2002) w chronologii zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych wyróżnić można „dwie fazy: 
 1. przed zdarzeniem – potencjalne zdarzenie wypadkowe (to co 

wykrywamy m.in. podczas auditów), 
 2. zdarzenie wypadkowe (straty mogą być, ale nie muszą). 
Ta ostatnia kategoria rozpada się w sposób niejako naturalny na: 
 – zdarzenie nie powodujące strat, czyli zdarzenie potencjalnie  

 wypadkowe, 
 – zdarzenie powodujące straty, czyli wypadek.”

Kolejna definicja sformułowana została przez Głównego 
Inspektora Pracy w zarządzeniu nr 30/05 (2005), gdzie w § 2 ust. 
1 pkt. 1 wskazano, że przez zdarzenie potencjalnie wypadkowe 
rozumie się „niebezpieczne zdarzenie związane z wykonywaną 
pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia 
stanu zdrowia pracujących”.

Przykłady definicji wydarzeń wypadkowych bezurazowych 
(rozumianych jako zdarzenia prawie wypadkowe) przytacza Dudka 
(2003). Zauważa on, że „jedną z nielicznych definicji wydarzenia 
wypadkowego bezurazowego, a raczej zdarzenia potencjalnie 
wypadkowego, sformułowano w Wytycznych dotyczących syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przyjętych 27 
kwietnia 2001 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy”. 
Zgodnie z ww. wytycznymi zdarzenie potencjalnie wypadkowe to 
„niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas 
którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia”. 
Dudka (2003) w swej publikacji stwierdza także, iż „podobną 
definicję przyjęto w brytyjskim systemie rejestracji wypadków przy 
pracy, chorób zawodowych i niebezpiecznych zdarzeń RIDDOR ’95. 
Zawarta tam definicja jest uzupełniona o klasyfikację tych zdarzeń 
i brzmi następująco: „niebezpieczne zdarzenie – zdarzenie, którego 
skutkiem nie jest uraz, jednak mogłoby ono spowodować uraz 
(RIDDOR ’95)”.

„Przedsiębiorstwa gromadzące informacje o wydarzeniach 
wypadkowych bezurazowych przyjmują własne definicje i kryteria 
kwalifikacji. Stosują również różne terminy do określania tych 
wydarzeń, np.: prawie wypadek, zdarzenie bezurazowe, zdarzenia 
potencjalnie urazowe, zakłócenie, wydarzenie powodujące straty 
materialne, inne zdarzenia nie zakwalifikowane jako wypadki przy 
pracy.”

A oto zebrane przez Dudkę (2003) przykłady definicji wyda-rzeń 
wypadkowych bezurazowych stosowanych w polskich przedsię-
biorstwach:

„Bliskie chybienie – oznacza zagrożenie bądź sytuację mogącą 
spowodować zranienie osób lub zniszczenie wyposażenia, a któ-
re tylko w wyniku przypadku nie spowodowało takich skutków 
(przedsiębiorstwo produkujące artykuły spożywcze).”

„Prawie wypadki – zdarzenia nie wymagające udzielenia 
pierwszej pomocy lub zdarzenia powodujące straty poniżej 10 000 $ 
(przedsiębiorstwo branży chemicznej).”

Kolejną definicję zdarzenia prawie wypadkowego, przyjętą 
w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A., przedstawił Piotrowski 
(2003). W przedsiębiorstwie tym „ustalono, że za zdarzenia prawie 
wypadkowe uważa się:
– wszystkie zdarzenia, w których doszło do zagrożenia 

zdrowia lub życia nie powodującego niezdolności do pracy 
i nie kwalifikującego się do rozpatrywania przez zespoły 
powypadkowe,

– wszystkie zdarzenia, w których doszło do zagrożenia 
pożarowego, ale nie nastąpiło zapalenie,

– wszystkie zdarzenia, w których doszło do wypływu niebezpiecznej 
substancji chemicznej, ale bez wybuchu, zapłonu lub zatrucia 
pracowników,

– inne zdarzenia stwarzające zagrożenie prawie wypadkowe.”
Powyższe definicje zostały stworzone dla potrzeb praktycznych 

zastosowań w funkcjonowaniu systemów zarządzania bezpie-
czeństwem pracy. Definicje te pozwalają na analizę zdarzeń prawie 
wypadkowych w ograniczonym zakresie, przy wykorzystaniu 
jedynie intuicji oraz doświadczenia osób prowadzących analizę, 
co powoduje duży subiektywizm wyników. Wydaje się, że istnieje 
konieczność prowadzenia  analizy zdarzeń prawie wypadkowych 
opartej na metodzie, która wykorzystuje bardziej precyzyjne 
definicje stosowanych pojęć, która także uwzględnia analizę 
łańcucha zdarzeń prowadzących do  powstania urazu oraz 
związków przyczynowych pomiędzy zdarzeniami występującymi 
w tym łańcuchu.

3. Sytuacja wypadkowa i zdarzenie prawie 
    wypadkowe

Definicje przedstawione w poprzednim rozdziale trudno stosować 
w bardziej precyzyjnych analizach zdarzeń prawie wypadkowych, 
toteż dla celów niniejszej pracy zostanie przedstawiona własna 
propozycja definicji zdarzenia prawie wypadkowego, którą poprzedzi  
analiza znaczenia poszczególnych słów tego sformułowania.
     Pojęcie słowa „ zdarzenie”

Encyklopedia Britannica (2003) „zdarzenie” definiuje jako: 
„pojęcie o szczególnym znaczeniu w spekulacjach filozoficznych 
dotyczących fizyki względności. Najbardziej znane analizy pojęcia 
zdarzenia przedstawili dwudziestowieczni angielscy filozofowie: 
Bertrand Russel, dla którego zdarzenie zastąpiło niejasne pojęcie cia-
ła oraz Alfred North Whitehead, dla którego zdarzenie było splo-tem 
rzeczywistych możliwości. Ogólnie rzecz ujmując, w obu przypad-
kach zdarzenie jest tym, co zachodzi w określonym miejscu i czasie”.

Inny słownik języka polskiego (2000) wskazuje, że „zdarzenie to 
coś, co zdarzyło się w jakimś miejscu i czasie”.

Słownik języka polskiego (1978) opisuje, że „zdarzenie” jest tym, 
„co się zdarzyło, wydarzyło, zaszło, co się stało”.

Za Pszczołowskim (1978) wyróżnia się zdarzenia statyczne, 
wskazujące na  posiadanie lub nieposiadanie jakiejś cechy (stan 
rzeczy) oraz zdarzenia kinetyczne, które wskazują na przejście 
od posiadania do nieposiadania jakiejś cechy lub odwrotnie. 
Pszczołowski (1978) podaje również, że zdarzenie wypadkowe 
jest „zmianą albo stanem rzeczy, zagrażającym stratą podmiotowi 
działania lub jego zasobom”. 

Szczurowski (1983) wśród zdarzeń kinetycznych wyodrębnia 
grupę „zdarzeń wypadkowych, które charakteryzują się dwoma 
następującymi cechami:
– zdarzenia te polegają na oddziaływaniu na organizm człowieka 

i/lub zachodzą w tej przestrzeni środowiska pracy, w której 
przebywa lub może przebywać człowiek,

– oddziaływanie to jest lub może być dla organizmu człowieka 
szkodliwe”.
„Zdarzenie wypadkowe może prowadzić do powstania wypadku, 

ale nie zawsze przechodzi w wypadek” (Zacharzewski, Rydlewski 
1996).

Pojęcie słowa „potencjalny”
W Słowniku języka polskiego (1978) słowo „potencjalny” 

definiowane jest jako: „tkwiący w czymś i mogący wystąpić, ujawnić 
się w określonych warunkach, przez odpowiednie działanie; taki, 
w którym coś tkwi i może wystąpić w określonych warunkach; 
przypuszczalny; możliwy”. Inny słownik języka polskiego (2000) 
wskazuje, że „potencjalne jest to, czego nie ma, ale może się pojawić 
lub wystąpić w określonych warunkach”. Zgodnie z Praktycznym 
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słownikiem współczesnej polszczyzny (1994) słowo „potencjalnie” 
rozumiane jest następująco: „w sposób prawdopodobny i częściowo 
uzasadniony; następując w pewnych okolicznościach, po spełnieniu 
pewnych warunków, przez odpowiednie działanie czegoś”. Słownik 
ten „potencjalność” definiuje jako „przewidywany stan, możliwość 
jakiegoś zdarzenia”.

Uważa się, że dla celów zdefiniowania sformułowania „zdarzenia 
potencjalnie wypadkowego” potencjalność tego zdarzenia należy 
rozumieć jako możliwość zaistnienia zdarzenia. Jednak nie będzie 
ta potencjalność traktowana jako możliwa do uwolnienia energia, 
czyli stan środowiska pracy, w którym odpowiednie zadziałanie lub 
zaniechanie działania spowodować może zaistnienie zdarzenia, 
gdyż taka definicja obejmowałaby zbyt szeroki zakres zagrożeń. 
Dlatego też dla potrzeb niniejszej pracy rozważono zastąpienie 
słowa „potencjalnie” słowem „prawie”. Konkluzja z analizy i doboru 
jednego z powyższych słów do przyjętego sformułowania oraz 
jego definicji zaprezentowana została poniżej, po przedstawieniu 
znaczenia słowa „prawie”.

Pojęcie słowa „prawie”
Zgodnie ze wskazaniem Słownika języka polskiego (1978) 

„prawie” jest wyrazem pełniącym „funkcję przysłówka lub przyimka 
wyrażającego wielkość przybliżoną; nieomal; nieledwie; w przy-
bliżeniu; bez mała; blisko”. Według Innego słownika języka 
polskiego (2000) „słowem prawie poprzedzany jest składnik zdania, 
który wprawdzie nie przekazuje informacji prawdziwej, ale niewiele 
brakuje, aby odpowiadał prawdzie”. Praktyczny słownik języka 
polskiego (1994) słowo „prawie” definiuje jako: „niezupełnie, tylko 
do pewnego stopnia”.

W kontekście analizowanego w niniejszej pracy sformułowania 
i po analizie powyższych definicji przyjęto, że słowo „prawie” jest 
bardziej trafnym określeniem niż „potencjalnie” oraz zaakceptowano 
określenie tego terminu wskazanego przez Inny słownik języka 
polskiego (2000). Dlatego w niniejszej pracy używa się określenia 
„zdarzenie prawie wypadkowe”.

Pojęcie słowa „wypadek”
W definicjach wypadku zamieszczonych w słownikach języka 

polskiego przeważa określenie: „nieszczęśliwe zdarzenie, które 
spowodowało straty materialne, w którym ktoś ucierpiał, został 
okaleczony lub poniósł śmierć” – Słownik języka polskiego (1978), 
czy też: „nieprzyjemne, a nawet tragiczne zdarzenie, zwłaszcza 
takie, w którym ktoś zostaje ranny lub traci życie” – Inny słownik 
języka polskiego (2000).

Zgodnie z poglądem przedstawionym przez Frejtaka (Frejtak 
2000) „wypadek jest zdarzeniem, które z przyczyn subiektywnych 

lub obiektywnych nie mogło być przewidziane. Do wypadku dochodzi 
z powodu zawodności techniki lub człowieka nią posługującego 
się. (…) Wypadki powstają pod wpływem dużej liczby bliżej 
nieokreślonych zespołów przyczyn, których skład i częstotliwość są 
zmienne w czasie”.

Zbieżne z powyższymi definicjami pojęcie wypadku prezentu-
je także Studenski (1996), który wskazuje, że w potocznym 
rozumieniu termin „wypadek” jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, 
niemożliwym do przewidzenia, w wyniku którego ludzie dozna-
ją obrażeń oraz ponoszą straty. Twierdzi on, iż „wypadkiem jest 
każde nieplanowane wydarzenie doprowadzające do obrażenia. 
Doznanie obrażenia stanowi cechę wyróżniającą wypadek od 
innych zdarzeń nie będących wypadkami”. W tym miejscu należy 
zauważyć rozróżnienie wypadku od „prawie wypadku”, które 
pokrywa się ze stanowiskiem Studenskiego (1996) w aspekcie 
braku obrażeń. „Prawie wypadek” nie skutkuje zaistnieniem urazów, 
obrażeń czy uszczerbku na zdrowiu.

Pojęcie zdarzenia prawie wypadkowego
Jak zauważono w pracy (Hebda 2005), znana z przepisów 

definicja wypadku przy pracy została skonstruowana dla potrzeb 
administracyjnych, a określenie wypadku przy pracy powinno 
umożliwiać wyróżnienie zdarzeń decydujących o wystąpieniu szkody 
na zdrowiu pracownika. Zgodnie z powyższym stwierdzeniem, dla 
określenia wypadku przy pracy wprowadzono szersze pojęcie 
„sytuacji wypadkowej” (Studenski 1986, Hebda 1994) obejmującej 
przyczyny wypadku przy pracy oraz wypadek przy pracy, co zostało 
przedstawione na rys. 1. Wykorzystując definicję pojęcia „sytuacja” 
podaną przez Pszczołowskiego (1978), która określa sytuację jako 
„układ zewnętrznych w stosunku do podmiotu działania zmian 
i stanów rzeczy”, przyjęto, że podmiot działania może oznaczać 
pracownika, a stany rzeczy i zmiany stanów rzeczy odnoszą się 
odpowiednio do zdarzeń statycznych (wskazujących na posiadanie 
lub nieposiadanie jakiejś cechy) oraz do zdarzeń kinetycznych 
(wskazujących na przejście od posiadania do nieposiadania 
jakiejś cechy lub odwrotnie). W związku z powyższym sytuacja 
wypadkowa oznacza układ zewnętrznych w stosunku do 
pracownika zdarzeń, które spowodowały, że pracownik poniósł 
szkodę na zdrowiu. Sytuacja wypadkowa obejmuje zbiór zdarzeń, 
który został podzielony na podzbiór obejmujący przyczyny wypadku 
przy pracy (przyczyny niebezpiecznego zdarzenia i koincydencji) 
oraz podzbiór obejmujący wypadek przy pracy (przyczyny urazu). 
Powyższy podział omawianego zbioru może zostać wykorzystany 
w analizie przyczyn wypadków przy pracy i projektowaniu środków 
profilaktycznych (Hebda 2005).

Rys.1. Struktura sytuacji wypadkowej
Fig. 1. A model of accident situation structure

Źródło: opracowanie własne
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W przedstawionym na rys. 1. modelu wyróżniono zdarzenia 
uznane za występujące najczęściej w sytuacji wypadkowej, jak 
również decydujące o powstaniu urazu. W sytuacji wypadkowej 
połączone przyczynowo zdarzenia tworzą jeden lub więcej 
łańcuchów, których zakończeniem jest powstanie szkody na 
zdrowiu. W takich łańcuchach można wyróżnić przyczyny 
pośrednie, przyczyny bezpośrednie, niebezpieczne zdarzenie, 
a następnie tzw. koincydencję oraz powstanie szkody na zdrowiu. 
Dla zobrazowania zdarzenia prawie wypadkowego można posłużyć 
się modelem sytuacji wypadkowej przedstawionym na rys. 1, wyłą-
czając z przedstawionego schematu blokowego element „zgodność 
miejsca i czasu”, który w połączeniu z „niebezpiecznym zdarzeniem” 
powoduje powstanie szkody na zdrowiu. Otrzymamy wówczas 
zdarzenie prawie wypadkowe (występujące w modelu jako 
zdarzenie niebezpieczne), czyli takie, które przy spełnieniu warunku 
obecności pracownika w określonym miejscu zdarzenia i czasie 
jego wystąpienia spowodowałoby powstanie szkody na zdrowiu. 
Podobnie można wyłączyć ze schematu tylko zdarzenie „powstanie 
urazu”, gdy oddziaływanie energetyczne na pracownika było 
niewystarczająco intensywne do spowodowania urazu, będącego 
przyczyną niezdolności do pracy, również wówczas występujące 
w modelu zdarzenie niebezpieczne można nazwać zdarzeniem 
prawie wypadkowym. Z powyższego wynika, że zdarzenie prawie 
wypadkowe to takie zdarzenie, które wydarzyło się w określonym 
miejscu i czasie, w wyniku którego mogło dojść do wypadku, 
ponieważ zaistniały przyczyny wypadku, jednak z uwagi na 
okoliczności zewnętrzne, a w szczególności niezgodność miejsca 
i czasu (nieobecność pracownika w czasie lub miejscu zdarzenia) 
lub zbyt słabe oddziaływanie energetyczne na pracownika 
(w przypadku jego obecności w miejscu i czasie niebezpiecznego 
zdarzenia), nie doszło do powstania szkody na zdrowiu (urazu). 
Reasumując: zdarzenie prawie wypadkowe to niebezpieczne 
zdarzenie występujące w ramach sytuacji wypadkowej, której 
charakterystyczną cechą jest brak urazu pracownika.

4. Rodzaje związków występujących pomiędzy 
    zdarzeniami wyróżnionymi w modelu sytuacji 
    wypadkowej

4.1. Związki przyczynowe występujące pomiędzy zdarzeniami

Analizując okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy, 
w fazie wykonawstwa zadania roboczego można określić 
scenariusze wypadkowe, czyli ciągi zdarzeń, w których wyróżnia 
się zdarzenia decydujące o powstaniu szkody na zdrowiu 
(urazu) pracownika. Doznanie urazu przez pracownika jest więc 
następstwem przyczynowo połączonych zdarzeń, z których każde 
jest skutkiem wydarzenia poprzedniego i przyczyną zdarzenia 
następnego. Zgodnie z twierdzeniem Parodiego (1938 za: 
Pszczołowski 1978) przyczyna jest warunkiem koniecznym, tzn. 
takim, bez którego dane zjawisko nie zachodziłoby, przy zachowaniu 
pozostałych okoliczności bez zmiany, oraz wystarczającym, tzn. 
takim, który jeżeli zachodzi, pociąga za sobą dane zjawisko. 
Skutkiem nazywa się „zdarzenie wyróżnione w kompleksie zdarzeń 
jako następstwo przyczyny” (Pszczołowski 1978, 220). Należy 
stwierdzić, że pojedyncze zdarzenia jako przyczyny w podanym 
rozumieniu w analizie okoliczności powstania szkody na zdrowiu 
spotyka się niezwykle rzadko, a taki związek pomiędzy zdarzeniami 
w niniejszej pracy będzie określany jako „deterministyczny”. 
W analizie okoliczności powstania szkody na zdrowiu często 
zdarza się, że kolejne zdarzenie jest spowodowane przez kilka 
poprzedzających zdarzeń tworzących przyczynę, z których każde 
jest zdarzeniem „koniecznym, ale „wystarczające” są dopiero 
wszystkie razem. Często zdarza się również, że można wyróżnić 
pojedyncze zdarzenia, które wydają się zdarzeniem koniecznym 
do zajścia innego zdarzenia, ale już nie wystarczającym, ponieważ 
spodziewane zdarzenie (skutek) raz występuje a raz nie, czego 
podmiot analizujący związki pomiędzy zdarzeniami nie potrafi 
wyjaśnić – być może ze względu na brak wiedzy, co czasem nazywa 
się niepewnością epistemologiczną, lub być może ze względu 
na niedoskonałości w obserwacji sytuacji wypadkowej, co można 
nazwać niepewnością losową  (Siu, Kelly 1998).  Przykładem takich 
zdarzeń tworzących „częściowe przyczyny deterministyczne” mogą 
być  tzw. zdarzenia sprzyjające urazom. Zdarzenia sprzyjające są 
to zdarzenia, których wystąpienie zwiększa prawdopodobieństwo 
powstania jakiegoś zdarzenia w łańcuchu zdarzeń prowadzącym 
do urazu (Kletz 1995). 

Zastosowania praktyczne teorii przyczynowości spowodowały 
potrzebę określenia związków pomiędzy zdarzeniami, które 
mają charakter przyczynowy, ale nie deterministyczny. Dla takich 
związków pomiędzy zdarzeniami używa się czasem nazwy 
przyczynowości probabilistycznej (Hitchcock 2002, Glymour 2002). 
Nazwa „przyczynowość probabilistyczna”, która w świetle 
tradycyjnego ujęcia przyczynowości może wydawać się ter-
minem zawierającym w sobie sprzeczność, wynika z intuicyj-
nego przekonania, że przyczyną jest zdarzenie zwiększające 
prawdopodobieństwo wystąpienia innego zdarzenia, zwanego 
skutkiem. Zdarzenie, które jest przyczyną, musi również wystą-
pić wcześniej niż zdarzenie zwane skutkiem. Nasuwające się 
podobieństwo tego pojęcia do pojęcia korelacji powoduje obawę 
popełnienia  osławionego błędu przyjmowania korelacji za 
przyczynę, czego można uniknąć na podstawie twierdzenia, że 
relacja przyczynowości jest relacją przechodnią, natomiast relacja 
korelacji taką nie jest (Martel 2000). Następne, dość oczywiste 
zastrzeżenie do identyfikacji przyczynowości probabilistycznej 
między dwoma zdarzeniami wynika z faktu, że dwa zdarzenia 
mogą być skutkiem innego, trzeciego, ukrytego zdarzenia, co 
powoduje fałszywe wrażenie, że wystąpienie jednego zdarzenia 
powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia innego 
zdarzenia. Metody, które pozwalają na sprawdzenie i ewentualne 
wykluczenie takiej możliwości, oparte na pracach H. Reichenbacha, 
przedstawiają Martel (2000) oraz Hitchcock (2002). Przyjmując 
powyższe zastrzeżenia, w niniejszej pracy pojęcie przyczynowości 
probabilistycznej jest rozumiane w sposób następujący:

A  jest przyczyną B, jeżeli

( ) ( )BPABP >/     (1)

oraz A  występuje wcześniej od B .    
  

W związku z powyższymi rozważaniami, zastosowanie 
pojęcia przyczyny w analizie scenariuszy powstania szkody 
na zdrowiu zostanie oparte na definicjach przyczynowości 
deterministycznej, jak i przyczynowości probabilistycznej. 

4.2. Związki probabilistyczne występujące pomiędzy 
       zdarzeniami

Istnieją łańcuchy zdarzeń  prowadzących do powstania 
szkody na zdrowiu zbudowane  w taki sposób, że zdarzenia 
wchodzące w skład przyczyn wypadku występują niezależnie od 
siebie; takie związki dla potrzeb niniejszego opracowania zostały 
nazwane probabilistycznymi. Wyróżnia się dwa rodzaje łańcuchów 
obejmujących zdarzenia w związkach probabilistycznych:
– łańcuchy probabilistyczne nieuporządkowane, w których 

występowanie wyróżnionych zdarzeń jest od siebie niezależne 
oraz kolejność ich występowania nie ma wpływu na wystąpienie 
szkody na zdrowiu, czyli uporządkowanie zdarzeń w łańcuchu 
względem czasu jest dowolne,

– łańcuchy probabilistyczne sekwencyjne, w których wystę-powanie 
zdarzeń decydujących o powstaniu szkody jest niezależne od 
siebie, ale aby wystąpiła szkoda na zdrowiu, konieczne jest 
wystąpienie wyróżnionych zdarzeń w odpowiedniej kolejności, 
czyli zdarzenia konieczne do powstania szkody na zdrowiu 
muszą zostać uporządkowane w czasie.
W poprawnie przeanalizowanych pod względem bezpieczeństwa 

systemach takie sytuacje są przewidziane i stosuje się tam 
odpowiednie środki profilaktyczne (bariery), których celem jest 
pomniejszenie lub zapobieganie skutkom zdarzeń uważanych za 
przyczyny wypadków. Środki zabezpieczające mogą polegać na 
zastosowaniu środków technicznych, środków organizacyjnych, 
ale mogą również przewidywać ludzkie zachowania oraz realizacje 
przez ludzi określonych procedur odpowiedzi na określone zjawisko. 
Zdarzenia w łańcuchach prowadzących do powstania szkody 
na zdrowiu, występujące niezależnie od siebie, przedstawiają 
najczęściej awarie i niepowodzenia kolejnych zabezpieczeń, 
których kombinacja doprowadziła do powstania szkody na zdrowiu 
pracownika.

5. Metoda analizy sytuacji wypadkowej obejmującej 
    zdarzenie prawie wypadkowe

Głównym celem analizy sytuacji wypadkowej, w ramach której 
wystąpiło zdarzenie prawie wypadkowe, jest określenie przesłanek 
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do zastosowania skutecznych działań w celu wykluczenia powtórze-
nia się niebezpiecznego zdarzenia, co w innych okolicznościach 
mogłoby doprowadzić do powstania szkody na zdrowiu pracownika. 
Dla osiągnięcia tego zamiaru należy wyjaśnić, co się zdarzyło 
oraz dlaczego to się zdarzyło, a także zaproponować prawidłowe 
środki zaradcze. Tak sformułowane zadanie można zrealizować 
poprzez  identyfikację zdarzeń zaistniałych w rzeczywistości 
w odniesieniu do zdarzeń pełniących określoną rolę w modelu 
sytuacji wypadkowej, a następnie, na podstawie doświadczenia 
zawodowego osoby wykonującej analizę, zaproponowanie 
wprowadzenia do praktyki zdarzeń profilaktycznych – barier, które 
umieszczone w odpowiednim miejscu wskazanym na schemacie 
blokowym przerwą sekwencję łańcucha zdarzeń decydujących 
o wystąpieniu szkody na zdrowiu. 

Pierwszym zadaniem analizy jest identyfikacja zdarzeń 
zarejestrowanych w opisie zdarzenia prawie wypadkowego. Można 
tego dokonać na podstawie doświadczenia osoby analizującej 
sytuację wypadkową oraz przy wykorzystaniu podanych poniżej 
definicji, wyjaśnień, a także pytań pomocniczych. Niewątpliwie 
przydatne mogą być odpowiednie formularze, jeden z nich został 
przedstawiony w następnym rozdziale.

Występującą w analizowanym modelu sytuacji wypadkowej 
przyczynę pośrednią można określić jako zdarzenie, które jest 
warunkiem koniecznym i wystarczającym lub wcześniejszym 
i zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny bez-
pośredniej. Analizując przebieg wypadku, należy zadać pytania: 
czy wystąpienie przyczyny bezpośredniej jest możliwe bez 
tego zdarzenia? czy to zdarzenie wystarczy do powstania 
przyczyny bezpośredniej? Zdarzeń wchodzących w skład przy-
czyny pośredniej może być więcej niż jedno, można również 
napotkać sekwencje przyczyn pośrednich, wyróżniając przyczyny 
pośrednie 1., 2. i następnych rzędów. Przyczyna bezpośrednia to 
zdarzenie, które jest warunkiem koniecznym i wystarczającym lub 
wcześniejszym i zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia 
niebezpiecznego zdarzenia lub koincydencji. W analizie stosuje się 
pytania: czy wystąpienie niebezpiecznego zdarzenia jest możliwe 
bez rozpatrywanego zdarzenia? czy rozpatrywane zdarzenie 
wystarczy do powstania niebezpiecznego zdarzenia? Wydaje 
się, że zdarzeń wchodzących w skład przyczyny bezpośredniej 
może być więcej niż jedno. Niebezpieczne zdarzenie to zdarzenie 
konieczne i wystarczające lub wcześniejsze i zwiększające prawdo-
podobieństwo oddziaływania energetycznego na pracownika, które 
może  spowodować uraz. Oddziaływać energetycznie na pracow-

nika mogą składniki miejsca pracy związane z realizowanym 
zadaniem roboczym  lub może to być oddziaływanie zewnętrzne 
w stosunku do miejsca pracy. Zdarzenia niebezpieczne są często 
błędnie identyfikowane z przyczynami wypadków, często również 
zagrożenia określane są nazwą pochodzącą od niebezpiecznych 
zdarzeń. W identyfikacji niebezpiecznego zdarzenia stosuje się py-
tanie: czy bez tego zdarzenia jest możliwe energetyczne oddzia-
ływanie na  pracownika? Zgodność miejsca i czasu, zwana rów-
nież koincydencją, to zdarzenie, w którym pracownik znajduje się 
w takim miejscu i czasie, że możliwe jest doznanie przez niego 
urazu poprzez oddziaływanie energetyczne związane z niebezpie-
cznym zdarzeniem. Inaczej mówiąc, koincydencja to zdarzenie 
konieczne i wystarczające lub wcześniejsze i zwiększające prawdo-
podobieństwo oddziaływania energetycznego na pracownika, 
które powoduje uraz. Powstanie urazu to zdarzenie, w trakcie 
którego występuje wystarczająco intensywne oddziaływanie 
energetyczne na pracownika do spowodowania urazu. Uraz 
można definiować jako uszkodzenie anatomicznej struktury ciała 
pracownika lub naruszenie fizjologicznych względnie psychicznych 
funkcji orga-nizmu, powodujące czasowe lub stałe ograniczenie 
zdolności do wykonywania pracy lub śmierć (Hebda 1994). 
Działanie profilaktyczne, występujące również w strukturze sytuacji 
wypadkowej, nazywane  czasem „barierą” to zdarzenie, którego 
wystąpienie (zgodnie z przedstawionymi wyżej rozważaniami) 
jest warunkiem koniecznym i wystarczającym lub zwiększającym 
prawdopodobieństwo, że inne, ściśle określone zdarzenie nie 
wystąpi.

6. Przykład metody analizy sytuacji wypadkowej 
    obejmującej zdarzenie prawie wypadkowe

6.1. Opis sytuacji wypadkowej obejmującej zdarzenie prawie 
       wypadkowe

W trakcie transportu materiałów do przodka N spalinową 
kolejką podwieszaną IMM nastąpiło ześlizgnięcie się zestawu 
transportowego z ciągnikiem spalinowym po szynach jezdnych kolejki 
podwieszanej na pochylni, pomimo hamowania przez kierowców. 
W wyniku przekroczenia dozwolonej prędkości nastąpiło zadziałanie 
wyzwalacza odśrodkowego ciągnika i gwałtowne zatrzymanie 
ciągnika z zestawem transportowym, szarpnięcie zestawem, 
upadek transportowanych materiałów na spąg wyrobiska. Na rys. 2 
przedstawiono zdjęcie zabrudzonej szyny jezdnej.

Rys. 2. Zabrudzona szyna jezdna kolejki podwieszanej
Fig. 2.  Dirty runway of an overhead conveyor

Źródło: archiwum studiów podyplomowych w zakresie bhp prowadzonych 
na Wydz. Górnictwa i Geoinżynierii AGH
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Rys. 3. Analiza zdarzenia prawie wypadkowego
Fig. 3. An analysis of a near miss accident

Źródło: opracowanie własne

6.2.  Opis stwierdzonych przyczyn niebezpiecznego zdarzenia 
oraz opis działań profilaktycznych – barier

Do przyczyn wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia zaliczono:
– zawilgocone i zabłocone szyny  jezdne kolejki podwieszanej 

w pochylni N-630,
– nieodpowiednią siłę docisku kół jezdnych ciągnika spalinowego 

i wózków jezdnych zestawu transportowego do stopnia 
nachylenia pochylni i warunków jazdy, 

– brak kontroli trasy kolejki podwieszanej w pochylni N-630,
– brak kontroli siły docisku i siły hamowania w ciągniku spalinowym 

kolejki podwieszanej. 
Działania profilaktyczne – bariery obejmują następujące 

zdarzenia:
– wyczyszczenie szyn jezdnych w pochylni N w miejscach śliskich 

i mokrych,
– osłonięcie miejsca wykraplania wody ze stropu chodnika nad 

trasą kolejki podwieszanej w pochylni N,
– skontrolowanie docisku kół jezdnych i stanu szczęk hamulcowych 

w ciągniku spalinowym IMM.
Wynik zastosowania metody analizy sytuacji wypadkowej do 

przedstawionego powyżej przykładu  można znaleźć na rys.3.

7. Podsumowanie

W artykule przedstawiono przegląd stosowanych w bibliografi i  
określeń zdarzenia prawie wypadkowego oraz wykorzystano mo-
del sytuacji wypadkowej do dokładniejszego opisania sposobu 
rozumienia pojęcia zdarzenia prawie wypadkowego, a także innych 
zdarzeń z nim związanych. Podstawowe określenie zdarzenia pra-
wie wypadkowego stosowane w pracy jest następujące: jest to 
niebezpieczne zdarzenie występujące w ramach sytuacji wypad-
kowej, której charakterystyczną cechą jest brak urazu pracownika.

Analizując związki pomiędzy zdarzeniami objętymi sytuacją 
wypadkową, na podstawie elementów teorii przyczynowości wpro-
wadzono pojęcie „przyczynowości probabilistycznej”. Przy-
czynowość probabilistyczna wynika z intuicyjnego przekonania, 
że przyczyną jest zdarzenie zwiększające prawdopodobieństwo 
wystąpienia innego zdarzenia, zwanego skutkiem oraz że to 
zdarzenie jest od skutku wcześniejsze. W związku z powyższym 
zastosowanie pojęcia przyczyny w analizie łańcuchów zdarzeń 
prowadzących do  powstania szkody na zdrowiu zostało oparte na 
defi nicjach przyczynowości deterministycznej, jak i przyczynowości 
probabilistycznej. 

Głównym celem analizy sytuacji wypadkowej, w ramach któ-
rej wystąpiło zdarzenie prawie wypadkowe, jest określenie 
przesłanek do zastosowania skutecznych działań w celu wyeli-
minowania możliwości powtórzenia się niebezpiecznego zdarze-
nia, co w innych okolicznościach może doprowadzić do powstania 
szkody na zdrowiu pracownika. Tak sformułowane zadanie 
zrealizowano w przedstawionym przykładzie poprzez identyfi kację 
zdarzeń zaistniałych w rzeczywistości w odniesieniu do zdarzeń 
pełniących określoną rolę w modelu sytuacji wypadkowej, 
a następnie we wprowadzeniu zdarzeń profi laktycznych – barier, 
które umieszczone w odpowiednim miejscu wskazanym na 
schemacie blokowym przerywają sekwencję łańcucha zdarzeń 
decydujących o wystąpieniu szkody na zdrowiu. Analizę w artyku-
le przeprowadzono w oparciu o metodę obejmującą defi nicje 
i pytania pomocnicze oraz przy wykorzystaniu przygotowane-
go formularza. 

Podstawowym wnioskiem, który można wysnuć z przedstawionej 
pracy, jest stwierdzenie o przydatności przedstawionej metody 
do analizy sytuacji wypadkowej obejmującej zdarzenie prawie 
wypadkowe.
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