
IV. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH  
W PROGRAMIE DZIAŁAŃ DŁUGOFALOWYCH 

IV.A.1. Przestrzeganie praworządności w stosunkach pracy  
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach  

objętych procesem restrukturyzacji i przekształceń  własnościowych 
  

A. Górnictwo węgla kamiennego 

Przeprowadzone kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa pracy. W 

ponad połowie kontrolowanych kopalń stwierdzono zły stan techniczny środków transportu, a w niemal 

połowie – niedostosowanie maszyn i urządzeń do wymogów bhp oraz niewłaściwy stan dróg 

transportowych i nawierzchni torowej. Zaznaczyć należy, że o ile w kontrolowanych kopalniach 

sukcesywnie maleje liczba pracowników narażonych na czynniki związane ze środowiskiem pracy, o 

tyle na ciągle wysokim poziomie utrzymuje się liczba pracowników obsługujących maszyny 

szczególnie niebezpieczne. 

W większości zakładów nie dokonano oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach, 

chociaż prace w tym zakresie są w znacznym stopniu zaawansowane. Trudności, jakie napotykają 

zakłady górnicze wynikają z: dużej liczby zatrudnionych pracowników, dużej liczby stanowisk pracy na 

których należy dokonać oceny ryzyka, dużej liczby zidentyfikowanych zagrożeń, zarówno naturalnych 

jak i mających swe źródło w stosowanych maszynach i urządzeniach oraz ciągłej zmienności 

warunków na stanowiskach pracy. Istotne znaczenie ma również fakt, że nie opracowano do tej pory 

metody oceny ryzyka, którą można by zastosować powszechnie w kopalniach węgla kamiennego. 

Nieprzestrzeganie podstawowych przepisów bhp zarówno przez pracowników, jak i nadzór 

kopalniany jest bardzo często przyczyną wypadków w górnictwie węgla kamiennego. Podkreślić 

należy, że ustalając przyczyny wypadków i formułując wnioski profilaktyczne zespoły powypadkowe 

nie zawsze – w opinii inspektorów pracy – wywiązywały się należycie ze swoich obowiązków i 

diagnozowały zdarzenia zgodnie ze stanem faktycznym. 

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy wykazały u 87% skontrolowanych pracodawców 

naruszenia przepisów Kodeksu pracy regulujących zasady zatrudniania pracowników w godzinach 

nadliczbowych, polegające przede wszystkim na przekraczaniu dopuszczalnego rocznego limitu tych 

godzin. Często też dochodziło do zatrudniania pracowników przez trzy i więcej kolejnych niedziel. 

Stwierdzone nieprawidłowości były najczęściej skutkiem błędów organizacyjnych. Jednak z uwagi na 

trwający proces restrukturyzacji branży, polegający w dużym stopniu na zmniejszaniu zatrudnienia, 

należy liczyć się z narastaniem problemów dotyczących zapewnienia właściwej obsady stanowisk 

pracy, co również wpłynie negatywnie na stan przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

Nadal utrzymują się zaległości w wypłacie należności pracowniczych, przede wszystkim w 

tzw. spółkach restrukturyzacyjnych, zajmujących się zagospodarowaniem majątku po zlikwidowanych 

kopalniach. Spółki te – zatrudniające w większości pracowników na urlopach górniczych – zasadniczo 

nie prowadzą działalności produkcyjnej, a ich funkcjonowanie finansowane jest głównie z dotacji 

budżetowej. W wyniku kontroli jednej z takich spółek, Bytomskiej Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 

inspektorzy na dzień 31.08.2002 r. stwierdzili zaległości finansowe wobec pracowników zatrudnionych 

w poszczególnych zakładach tej spółki, na kwotę wynoszącą około 27 190 tys. zł. Obejmują one m.in. 

zasądzone już prawomocnymi wyrokami niezrealizowane wypłaty odszkodowań z tytułu wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych, odpraw wynikających z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

ekonomicznych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, nagród rocznych, nagród z okazji 

Barbórki i innych świadczeń wynikających m.in. z Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników 



zakładów górniczych. Taka sytuacja, choć na mniejszą skalę, wystąpiła też w Spółce Restrukturyzacji 

Kopalń S.A. w Katowicach. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w górnictwie węgla kamiennego 

zawiera załącznik nr 7 

• Pełne wyniki kontroli zawiera „Informacja o stanie bezpieczeństwa pracy 

w górnictwie węgla kamiennego” dostępna w Głównym Inspektoracie Pracy oraz 

Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach. 

 


