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9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w podziemnych zakładach górniczych 
oraz firmach z zewnątrz, świadczących 
usługi górnicze w podziemnych
zakładach górniczych

A. Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bhp w podziemnych zakładach
górniczych

W kopalniach węgla kamiennego w latach 2005–
–2007 doszło do 5607 wypadków przy pracy (1791
w 2005 r., 1852 w 2006 r., 1964 w 2007 r.), w tym do 53
wypadków śmiertelnych (13 w 2005 r., 25 w 2006 r.,
15 w 2007 r.) oraz 41 wypadków ciężkich (11 w 2005 r.,
13 w 2006 r., 17 w 2007 r.). Badanie okoliczności
i przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich w gór-
nictwie wskazuje, że prawie do każdego z nich
(z wyjątkiem wypadków w następstwie tąpnięć) 
doszło na skutek m.in. niewłaściwej organizacji 
pracy, lekceważenia przepisów bhp, tolerowa-
nia przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad 
bhp. Z tego względu kontrole ukierunkowane były 
przede wszystkim na przygotowanie pracowników
do pracy oraz działalność profilaktyczną służby bhp. 
W 2007 roku skontrolowano 10 kopalń, zatrudniają-
cych 28,1 tys. pracowników, w tym 2,8 tys. kobiet.

Szczególną uwagę zwracano również na prze-
strzeganie przepisów o czasie pracy. Problem ten 
był przedmiotem dodatkowych specjalistycznych 
kontroli przeprowadzonych w 16 kopalniach zrze-
szonych w Kompanii Węglowej S.A., zatrudniających 
łącznie 62 tys. pracowników (w tym prawie 6 tys. 
kobiet). O skali nieprawidłowości w zakresie czasu 
pracy świadczą środki prawne zastosowane przez 
inspektorów pracy tylko podczas specjalistycznych 
kontroli. Wydano 138 decyzji nakazujących wypła-
tę wynagrodzenia na kwotę 139,5 tys. zł za prze-
pracowane godziny nadliczbowe. Skierowano 172 
wnioski w wystąpieniach w sprawie usunięcia nie-
prawidłowości z zakresu prawa pracy, w tym wnioski 
o naliczenie i wypłacenie wynagrodzeń za przepra-
cowane godziny nadliczbowe w okresie nieobjętym 
przedawnieniem. Osoby z kierownictwa i dozoru 
ruchu, odpowiedzialne za przekroczenia przepisów 
o czasie pracy, ukarano 51 mandatami na kwotę
52,4 tys. zł.

Niekorzystny wpływ na przestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy ma brak jednoznacznych za-
sad prowadzenia ewidencji czasu pracy. System 
elektronicznej rejestracji czasu pracy traktowany jest
wyłącznie jako ewidencja pomocnicza, służąca po-
twierdzeniu przybycia i obecności pracownika. Na-
tomiast podstawą do rozliczenia czasu pracy, jak 
również obliczania wynagrodzeń, jest ewidencja pro-
wadzona na poziomie oddziałów, operująca pojęciem 
zmiany roboczej, ale nieuwzględniająca rzeczywiste-

go czasu przebywania pracownika pod ziemią od 
zjazdu do wyjazdu. 

Rzeczywisty czas pomiędzy zjazdem a wyjaz-
dem przekracza niejednokrotnie ustaloną nor-
mę dobową, również skróconą ze względu na warun-
ki klimatyczne. Przy braku regulacji wewnętrznych, 
określających zasady prowadzenia ewidencji czasu 
pracy, rejestrowania przybycia i obecności w pracy 
oraz warunki i zasady pozostawania pracownika 
na terenie zakładu przed i po zakończeniu pracy, 
rozbieżności takie mogą być przedmiotem sporów
i roszczeń pracowniczych. 

Nieprawidłowości polegały także na niezachowy-
waniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w przy-
jętym okresie rozliczeniowym, przekraczaniu prze-
ciętnego tygodniowego limitu godzin nadliczbowych 
oraz niezapewnianiu pracownikom prawa do nieprze-
rwanego wypoczynku dobowego i tygodniowego. 

W zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy ustalono, że w 8 zakładach górniczych opracowa-
no i wdrożono wewnątrzzakładowe procedury szko-
leń adaptacyjnych nowo przyjętych pracowników 
bądź przenoszonych z innych zakładów górniczych. 
Ocena procesu adaptacyjnego jest prowadzona na 
poziomie kierowników oddziałów. Brak natomiast 
analiz całości zagadnień związanych z adaptacją za-
wodową na szczeblu zakładowym, w tym zwłaszcza 
przyczyn rezygnowania z pracy przez pracowników 
nowo przyjętych.

W 7 kontrolowanych zakładach służby bhp opra-
cowały pogłębione, okresowe analizy stanu bezpie-
czeństwa w zakładzie. W 3 – analizy te ograniczono 
jedynie do stanu wypadkowości. W 8 kopalniach 
prowadzono okresową ocenę znajomości zagadnień 
wynikających z oceny ryzyka zawodowego, głów-
nie w trakcie szkoleń okresowych oraz podczas 
kontroli stanowisk pracy. W 2 kopalniach takie dzia-
łania weryfikujące nie były prowadzone. Niestety, 
rzeczywisty poziom świadomości ryzyka zawodo-
wego pracowników na konkretnych stanowiskach 
pracy wskazuje, że nie wypracowano skutecznych 
sposobów oceny znajomości tych zagadnień przez 
pracowników.

W 7 zakładach górniczych przekroczone zosta-
ły wartości dopuszczalnych stężeń i natężeń czynni-
ków szkodliwych środowiska pracy, głównie zapyle-
nia i hałasu. Kontrola wyposażenia 186 pracowników 
w środki ochrony indywidualnej, a także ich sto-

Zatrudnianie pracowników w godzinach nad-
liczbowych wynika z braków kadrowych, zwłaszcza
w grupie wysoko wykwalifikowanych pracowników 
oddziałów wydobywczych. Należy też zaznaczyć, 
że konieczność skrócenia norm czasu pracy z uwa-
gi na występujące coraz powszechniej niekorzystne 
warunki klimatyczne powoduje dodatkowe zapo-
trzebowanie na pracowników.
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sowania, nie wykazała nieprawidłowości. Problemy 
związane z zagrożeniem metanowym występowały 
również w 7 zakładach. Na 25 skontrolowanych sta-
nowiskach pracy nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie zabudowy czujników metanometrii auto-
matycznej. Przegląd 37 zapór przeciwwybuchowych 
nie wykazał niezgodności z wymaganiami określony-
mi w projekcie technicznym.

Stwierdzono natomiast wiele nieprawidłowości 
dotyczących przede wszystkim: stanu dróg komu-
nikacyjnych, obudowy wyrobisk korytarzowych, 
stanu urządzeń transportu linowego (podwiesze-
nie trasy kolejki, wyposażenie zestawów transporto-
wych), zanieczyszczenia urobkiem sekcji obudowy 
ścianowej, podwieszenia hydraulicznych przewodów 
zasilających. Uregulowano je 155 decyzjami ustny-
mi, w tym wstrzymania prac i skierowania pracowni-
ków do innych prac. Wykonane one zostały jeszcze
w trakcie trwania kontroli.

B. Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bhp w firmach świadczących
usługi górnicze w podziemnych zakładach
górniczych

W ostatnich latach narasta zjawisko powierzania 
przez kopalnie podmiotom zewnętrznym różnego 
rodzaju robót w ruchu podziemnych zakładów górni-
czych, głównie z powodu braków kadrowych wśród 
załóg macierzystych. Niebagatelną rolę odgrywają 
też względy ekonomiczne – firmy wyłaniane są
w drodze przetargów, w których podstawowym 
kryterium wyboru jest cena jednostkowa za usługę.

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadziła kontrole w 11 zakładach wykonujących prace 
w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Zatrud-
niały one 3970 pracowników, w tym 168 kobiet. 

W wyniku kontroli prowadzonych w poprzednich 
latach wyeliminowano praktyki zatrudniania praco-
wników na stanowiskach pracy w ruchu podziem-
nych zakładów górniczych – na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W większości kontrolowanych 
podmiotów nie opracowano jednak procedur doty-
czących instruktaży stanowiskowych dla pracow-
ników nowo przyjętych, przenoszonych z innych za-
kładów górniczych lub przenoszonych na inny oddział 
danej firmy. W jednej z firm stwierdzono skierowanie 
5 kandydatów do pracy na szkolenie wstępne ogólne 
przed podpisaniem umowy o pracę, wskutek czego 
szkolenia te odbyły się poza czasem pracy. W 2 kon-
trolowanych podmiotach nie wyznaczono pracowni-
ków zajmujących się szkoleniem uczniów, studentów, 
pracowników nowo przyjętych lub przenoszonych, co 
może świadczyć o niedocenianiu problemów związa-
nych z naborem i adaptacją pracowników. 

Tylko w 1 firmie stwierdzono wykonywanie pracy 
przez jej pracowników w warunkach zagrożenia kli-
matycznego. Czas pracy pracowników zatrudnionych 
w warunkach skróconej dobowej normy czasu pracy 

kontrolowano, porównując zapisy ewidencji czasu
pracy z wydrukami z elektronicznej rejestracji czasu 
pracy. Na 8 skontrolowanych pracowników, w 5 przy-
padkach stwierdzono zatrudnianie w czasie przekra-
czającym 6 godzin liczonych od zjazdu do wyjazdu. 
W pozostałych firmach w czasie trwania kontroli nie 
prowadzono robót w zagrożeniu klimatycznym.

W zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy, na 189 skontrolowanych pracowników w 10 
przypadkach stwierdzono niezachowanie przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. W 2 przypadkach stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnego przeciętnego tygodnio-
wego limitu godzin nadliczbowych. 

W 2 kontrolowanych firmach pracodawcy nie pro-
wadzili rejestru pracowników zatrudnionych w środo-
wisku zagrożonym pyłami szkodliwymi dla zdrowia. 

W 4 firmach pracownicy służby bhp nie sporzą-
dzali okresowych analiz stanu bezpieczeństwa w za-
kładzie. W 5 zakładach, gdzie analizy prowadzono, 
dotyczyły one wyłącznie statystyk wypadkowości. 
Pełną analizę stanu bezpieczeństwa wraz w wnio-
skami profilaktycznymi przeprowadzono jedynie
w 2 zakładach.

Tylko w jednym z kontrolowanych podmiotów 
wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem, 
który jednak nie objął części przedsiębiorstwa zajmu-
jącej się wykonywaniem robót w ruchu podziemnych 
zakładów górniczych. 

*   *   *

Wyniki kontroli przeprowadzonych zarówno w ko-
palniach, jak i w firmach świadczących usługi górni-
cze wskazują na potrzebę:

systematycznego monitorowania przestrzegania 
przepisów o czasie pracy oraz uregulowań zasad 
ewidencji czasu pracy; 
doskonalenia procedur oraz poszukiwania no-
wych rozwiązań w zakresie prawidłowego prze-

W trakcie kontroli stanowisk pracy pod ziemią 
najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczą-
ce: stanu dróg komunikacyjnych, stanu obudowy 
wyrobisk (braki w wykładce i klinowaniu), zanie-
czyszczenia urobkiem urządzeń odstawy urobku, 
stanu urządzeń sygnalizacyjnych oraz urządzeń 
awaryjnego wyłączania przenośników. W związku
z tym wydano 76 decyzji, w tym 8 decyzji wstrzyma-
nia prac m.in. ze względu na:
– wykonywanie prac konserwacyjnych przenośni-

ka zgrzebłowego bez należytego zabezpiecze-
nia przed możliwością ponownego włączenia;

– nieprawidłowości w mocowaniu pokryw urzą-
dzeń ognioszczelnych;

– zanieczyszczenia i brak regulacji taśmy przeno-
śnika taśmowego;

– zły stan obudowy ostatecznej i zawodnienia 
przodka chodnika.




