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SŁOWO WSTĘPNE

órnictwo węgla kamiennego posiada w Polsce, a szczególnie w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym, wielowiekowe tradycje. Podkreślić należy, że z przemysłem tym związany był
rozwój Górnego Śląska, historia licznych jego miast oraz wiele pokoleń ludzi i rodzin żyjących
z pracy w tym przemyśle. Górnictwo węgla kamiennego odegrało znaczącą i pożytywną rolę w
polskiej gospodarce w wielu okresach jej rozwoju. Fakty te w dość istotny sposób rzutują na
trudności dokonywania zmian w tym obszarze przemysłu.
Rozpoczęte w 1980 roku przemiany ustrojowe w Polsce zmieniły w sposób zasadniczy
.sytuację i uwarunkowania w jakich działa górnictwo węgla kamiennego. Twarde lecz obiektywne prawa ekonomii zastały ten przemysł w niekorzystnej sytuacji wyrażającej się istnieniem
nadmiernych zdolności produkcyjnych, bardzo wysokim poziomem zatrudnienia oraz pogarszaniem się koniunktury na węgiel i spadkiem jego cen. Przemysł ten charakteryzował się także
dużą uciążliwością dla środowiska. Stąd potrzeba restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla
kamiennego i głębokich zmian w sferze technicznej, społecznej, ekonomicznej oraz organizacyjnej jest powszechnie uznana za słuszną. Wyrazem działań są tutaj podejmowane, praktycznie od 1993 roku, rządowe programy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Ich sumaryczne efekty są na progu nowego XXI wieku widoczne.
Aktualnie program restrukturyzacji jest realizowany według programu przyjętego w dniu 30
czerwca 1998 roku przez radę Ministrów RP pt, „ Reforma górnictwa węgla kamiennego w
Polsce w latach 1998-2002". Dokument ten precyzuje podstawowe cele reformy oraz określa
konkretne zadania realizacyjne dla ich osiągnięcia.
Polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie reformowania górnictwa węgla kamiennego
wskazują, że proces ten jest wyjątkowo złożony i trudny w realizacji. Z tej racji za niewątpliwie
potrzebną inicjatywę środowiska naukowo-badawczego związanego z górnictwem, popartą
przez Komitet Badań Naukowych, należy uznać ustanowienie przez Komitet projektu badawczego zamawianego pt. „Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego". Projekt ten dotyczy najbardziej wrażliwych obiektów, na które oddziały-

wują procesy restrukturyzacyjne w górnictwie, a więc człowieka i środowiska. Bez wątpienia
najważniejszym jest tutaj człowiek, gdyż to właśnie dla niego i jego przyszłości podjęto wysiłek zmian stanowiącycłi istotę reformowania górnictwa. Okres przemian mających miejsce w
polskim górnictwie węgla kamiennego dostarczył wielu danych i doświadczeń opisujących
procesy zachodzące w sferze technicznej i społecznej. Ich naukowe opracowanie, będące istotą
projektu badawczego, tworzy jakościową i ilościową charakterystykę występujących zjawisk, a
ich poznanie poza wartościami naukowymi posiada przede wszystkim znaczenie praktyczne.
Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego na pewno nie zakończy się w 2002
roku i wyniki wymienionego projektu będą przydatne dla weryfikacji i doskonalenia dalszych
działań w latach następnych.
Jestem przekonany, że wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach przedmiotowego
projektu badawczego będą pomocne dla polskiego rządu w realizacji programu reformowania
górnictwa węgla kamiennego i będą w tym celu z pożytkiem wykorzystane. Życzę w tym zakresie satysfakcji autorom niniejszej monografii.

Podsekretarz Stanu w Mmisterstwie Gospodarki

Prof. dr hab. inż. Andrzej

Katowice, styczeń 2001 rok

Karbownik
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Józef DUBINS KI
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Podstawowe problemy charakteryzujące relację pomiędzy procesem
restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego a człowiekiem i
środowiskiem
Słowa kluczowe
Górnictwo - restrukturyzacja — górnicy - środowisko naturalne - środowisko

geologiczne

Streszczenie
Działalność polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 90. jest podporządkowana
zadaniom związanym z procesem głębokiej restrukturyzacji tego przemysłu. Kluczem dla
osiągnięcia rentowności i konkurencyjności górnictwa jest dostosowanie podaży węgla do
popytu na rynku krajowym i zagranicznym, co przekłada się na wyraźne zmniejszenie
zdolności produkcyjnych i znaczące obniżenie zatrudnienia. Prowadzi to, między innymi, do
likwidacji kopalń i wielu innych zmian w samym górnictwie jak i w jego otoczeniu, np. w
gminach górniczych. Górnictwo węgla kamiennego musi być także przemysłem bezpiecznym
oraz przyjaznym dla środowiska naturalnego. W świetle tych zjawisk podstawowymi
obiektami, na które oddziaływanie procesów restrukturyzacyjnych jest największe są człowiek i
otaczające go środowisko. Wskazano na podstawowe problemy i relacje w tym oddziaływaniu,
których istota i mechanizmy były przedmiotem badań zrealizowanych w ramach projektu
badawczego zamawianego, ustanowionego przez Komitet Badań Naukowych pt. „Człowiek i
środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego". Niniejszy referat
stanowi wprowadzenie to problematyki, która jest rozwinięta w kolejnych opracowaniach,
zamieszczonych w tej monografii.
1. Wprowadzenie
W 1989 roku powstały w Polsce nowe uwarunkowania ustrojowe, które w zasadniczy
sposób zmieniły sytuację ekonomiczną we wszystkich gałęziach gospodarki, w tym także w
górnictwie węgla kamiennego. W chwili obecnej praktycznie większość podstawowych gałęzi
przemysłu, szczególnie ciężkiego, weszła z mniejszym lub większym opóźnieniem w fazę
zwaną restrukturyzacją lub reformą.
W górnictwie węgla kamiennego sytuacja wejściowa, w roku 1989, była wyjątkowo
niekorzystna z punktu widzenia gospodarki rynkowej i szeregu innych uwarunkowań.

r
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a mianowicie (Helski 1997; Steinhoff i inni 1998):
lokalizacja praktycznie wszystkich kopalń w obrębie jednego regionu Górnego Śląska,
charakteryzującego się największą w Polsce gęstością zaludnienia i jedną z najwyższych w
Europie,
nadmiernie rozwinięte zdolności produkcyjne (ponad 180 min. ton/rok) wyraźnie
spadkowe tendencje w zapotrzebowaniu na węgiel kamienny w kraju, wystąpiły niekorzystne
relacje cenowe w stosunku do węgla na rynkach zagranicznych,
wysoki poziom zatrudnienia i związana z tym konieczność jego znaczącego obniżenia,
powodujący między innymi niską wydajność pracy oraz konieczność utworzenia dla
odchodzących z górnictwa osób kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w perspektywie kilku lat
pracy,
występowanie negatywnych skutków działalności górnictwa w środowisku
naturalnym.
Stąd procesy restrukturyzacyjne w górnictwie węgla kamiennego należy uznać za
wyjątkowo trudne przedsięwzięcie, o znaczącym ciężarze przemian społecznych i
środowiskowych.
Celem podstawowym, wspólnym dla wszystkich podejmowanych w latach 90-tych procesów
restrukturyzacyjnych było i jest nadal przede stworzenie warunków dla (Markowski 1996;
Steinhoff i inni 1998):
efektywnie ekonomicznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych w górnictwie
węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej,
~
utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla na krajowym rynku surowców
energetycznych, a także na rynku międzynarodowym,
osiągnięcie przez węgiel kamienny cech surowca energetycznego przyjaznego dla
środowiska.
Doświadczenia wielu krajów europejskich wskazują, że proces restrukturyzacji jest
wyjątkowo żmudny, długotrwały i wielokierunkowy. Trzeba jednak wskazać na dość istotne i
odmienne w stosunku do polskich uwarunkowania tych procesów i wynikające stąd pewne
ograniczenia dla stosowania zagranicznych rozwiązań w warunkach polskich. Za granica, w
krajach Europy zachodniej zmiany dokonywane były w warunkach tego samego ustroju
społeczno-gospodarczego. W Polsce odbywają się w trakcie jego zmiany. Przedmiotowe
doświadczenia wskazują jednak jednoznacznie, że wiele elementów składowych procesu
restrukturyzacji górnictwa, z uwagi na ich złożoność, nie zostało dostatecznie zbadanych,
odpowiednio dowartościowanych i opisanych jakościowo czy też ilościowo. Poza pewnymi
ogólnymi zjawiskami cechą charakterystyczną procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie jest
ich wyraźna zależność od lokalnych uwarunkowań oraz wielkości środków finansowych
przeznaczonych na ich realizację.
Podjęta z dniem 1 stycznia 2000 roku realizacja projektu badawczego zamawianego pt.
„Człowiek \ środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego'' ma
na celu dokonanie charakterystyki tych elementów w oparciu o nasze, polskie 10-letnie
doświadczenia w reformowaniu górnictwa węgla kamiennego. Przy ustanawianiu projektu
przez Komitet Badań Naukowych zadawano nam pytanie - czy teraz, kiedy proces
restrukturyzacji górnictwa jest zaawansowany zasadnym jest opracowywanie relacji tego
procesu do człowieka i szeroko rozumianego środowiska, przecież to powinno być zrobione
wcześniej? Tak rzeczywiście być powinno ale wspomniany brak, specyficznych i lokalnych
danych nie dawał podstaw dla zrealizowania rozsądnej pracy badawczej i w zasadzie dopiero z
końcem lat 90-tych zaistniały podstawy dla wnikliwej analizy naukowej problemu i

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
sformułowania na jej podstawie ogólnych prawidłowości. Projekt wskazuje także jak powinny
być one wykorzystywane przez organy decyzyjne w obszarze planowania i monitorowania
dalszego przebiegu realizacji reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego.
Jesteśmy przekonani, że reformowanie górnictwa nie zakończy się w roku 2002 lecz będzie
trwać nadal, być może w formie, która będą kształtować naukowe wyniki tego projektu
badawczego zamawianego. Wyniki te chcemy zaprezentować w niniejszej monografii
wszystkim zainteresowanym reformowaniem polskiego górnictwa węgla kamiennego i jego
dalszymi losami w XXI wieku.
2. Charakterystyka dotychczasowych procesów restrukturyzacyjne w polskim górnictwie
węgla kamiennego
W rozpoczętej w 1989 roku historii restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego
wyróżnić można kilka charakterystycznych okresów, którym towarzyszyły ważne etapy działań
politycznych, organizacyjnych i strukturalnych, oddziaływujących na kształtowanie się obrazu
górnictwa. Wspólną cechą powstałych programów restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego było uznanie rentowności kopalń jako zasadniczego celu.
W okresie lat 1989-1993 ma miejsce likwidacja w górnictwie węgla kamiennego tzw.
ponadkopalnianych struktur zarządzania (zlikwidowano pięć przedsiębiorstw eksploatacji
węgla - PEW), a kopalnie uzyskały status przedsiębiorstw państwowych i stały się
samodzielnymi podmiotami gospodarczymi (Helski 1997). Samodzielność ta przypadła jednak
na okres znacznego załamania się rynków zbytu węgla. Mające miejsce uwolnienie cen węgla
przy występowaniu innych ograniczeń w tym obszarze powodowało, ze produkcja była
deficytowa. Ma miejsce systematyczny wzrost zapasów węgla w kopalniach. Niższe od spadku
wydobycia tempo spadku zatrudnienia wpływa na obniżenie wydajności pracy oraz wzrost
kosztów wydobycia.
Okres lat 1993-1996 charakteryzuje się podjęciem w pierwszej połowie 1993 roku
programu restrukturyzacji pod nazwą „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce
- realizacja pierwszego etapu w 1993r. w ramach możliwości finansowych państwa" oraz w
drugiej połowie 1993r. „Programu powstrzymania upadłości". Powstało wówczas siedem
spółek węglowych, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa W końcu 1993 roku
przygotowany został program II etapu restrukturyzacji górnictwa na lata 1994-1995, którego
realizacja nie przyniosła zakładanej poprawy wyniku ekonomicznego całego sektora
(Karbownik, Pawelczyk 1994),
Okres lat 1996-1997, to realizacja programu restrukturyzacji górnictwa w oparciu o
przyjęty w dniu 30 kwietnia 1996 r. przez Radę Ministrów i uchwalony w dniu 4 grudnia
1996r. przez Sejm program pt. „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na
lata 1996-2000" (Markowski 1996). W okresie tym, w dniu 27 sierpnia 1997 roku. Sejm
przyjął także ustawę o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz
o wprowadzeniu opłaty węglowej, stanowiącą istotny instrument realizacyjny wspomnianego
programu rządowego restrukturyzacji górnictwa (Ustawa 1997). Jednak wdrożenie tego
programu z powodu różnego rodzaju trudności w zakresie efektywnej realizacji programu oraz
niezrealizowania istotnych zadań (np. utrzymywanie nadmiernych zdolności produkcyjnych,
mniejszy niż zakładano spadek zatrudnienia) nie pozwoliło na uzyskanie zakładanych
wyników, świadczących o przekształcaniu górnictwa węgla kamiennego w rentowny sektor
gospodarki.
Okres lat 1998 - 2000, to realizacja restrukturyzacji górnictwa w oparciu o nowy program
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rządowy przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30 czerwca 1998 roku pod nazwą „Reforma
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" (Steinhoff i inni 1998). Od 14
stycznia 1999 roku realizacje tego programu wspiera, uchwalona przez Sejm, ustawa z dnia 26
listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (Steinhoff i inni 1999). W ustawie tej zawarte są, miedzy innymi, rozwiązania
Górniczego Pakietu Socjalnego, który stanowi istotny instrument w kształtowaniu polityki
zmniejszania zatrudnienia w górnictwie. W dniu 21 grudnia 1999 roku została przyjęta przez
Radę Ministrów korekta przedmiotowego Programu Rządowego z dnia 30 czerwca 1998 roku
(Steinhoff i inni 2000). Korekta ta ma dostosować program rządowej reformy górnictwa do
aktualnych warunków polskiej gospodarki i zapewnić osiągnięcie założonych wyników
finansowych górnictwa przy zaplanowanych na ten cel nakładach środków finansowych z
budżetu państwa w latach 1998-2002. Uzyskiwane w roku 2000 wyniki wydają się wskazywać,
że ten program oraz konsekwencja w jego realizacji stwarzają realne szanse na osiągnięcie
przez spółki węglowe efektywnej ekonomicznie działalności w roku 2001.
Zmiany jakie nastąpiły w latach 1989-2000 w polskim górnictwie węgla kamiennego w
wyniku trwających procesów restrukturyzacyjnych dotyczą wszystkich sfer działalności tego
przemysłu. W tablicy 1 przedstawiono zmienność czasową kilku istotnych parametrów
charakteryzujących obraz polskiego górnictwa węgla kamiennego.
Tablica 1. Charakterystyka podstawowych parametrów polskiego górnictwa węgla
kamiennego w okresie lat 1989 - 2000 (dane na 31.12.1999)
Table I. Characteristic of the basie parameters of the Polish hard coai mining industry
during the years 1989 - 2000 (data on 31,12.1999)
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Parametr
Wielkość wydobycia, min ton
Wielkość sprzedaży, min. ton
kraj
eksport
Zatrudnienie
Zasoby węgla, mld. ton
bilansowe,
przemysłowe
Ilość kopalń
Ilość ścian wydobywczych
Wypadkowość :
ogółem.
wypadki śmiertelne

Lata
1989

1993

1998

2000

177,4
174,0
145,1
28,9
415 740

130,2
131,2
106,8
24,5
312 000

116,0
114,2
86,8
27,4
207 900

102,3
101,2
78,2
23,0
155 400

29,531
16,490
70
861

26,969
14,233
61
528

19,495
9,347
54
264

17,513*
8,002*
42
182

13 365
87

16813
67

6 570
31

2 986
28

Dane te potwierdzają następujące prawidłowości ogólne mające miejsce w tych latach:
spadek wydobycia i sprzedaży węgla,
znaczące obniżenie zatrudnienia,
wyraźny i niepokojące zmniejszanie się bazy zasobowej, zarówno zasobów
bilansowych jak i przemysłowych,
mniejsza liczba czynnych kopalń węgla kamiennego,
mniejsza liczba wydobywczych wyrobisk ścianowych,
poprawiający się stan bezpieczeństwa w kopalniach, zarówno w odniesieniu do
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wypadków ogółem jak i wypadków śmiertelnycłi.
3. Istota procesów reformy a kluczowe zadania projektu badawczego
Można postawić kluczowe pytanie o nadrzędny cel tak trudnych i skomplikowanych
działań. Wydaje się, że w kategoriach wartości wyższych, zgodnych z filozofią społecznej
nauki Kościoła celem tym jest CZŁOWIEK. Chodzi o taką realizację procesów
restrukturyzacyjnych i osiągnięcie efektów końcowych aby ludziom związanym z tym
przemysłem w przyszłości zapewnić miejsca pracy gwarantujące odpowiednie wynagrodzenie,
godziwe warunki życia i przyszłość. Praca jaką będą oni wykonywać powinna być pracą
bezpieczna i wydajną, przynosząca przedsiębiorcy górniczemu profit, który będzie można
zainwestować w niezbędny rozwój tego przemysłu. Patrząc z tego punktu widzenia na procesy
restrukturyzacyjne w górnictwie węgla kamiennego należy widzieć je w pełnym wymiarze, a
mianowicie:
powstanie i dalsze funkcjonowanie nowoczesnych kopalń, czyli powstania
przedsiębiorstwa górniczego nowego typu, charakteryzującego się koncentracją produkcji i
wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy, zarządzanym przy wykorzystaniu specjalistycznych
systemów informatycznych (Dubiński 2000),
prowadzenie procesu likwidacji określonych zakładów górniczych (przewiduje się
likwidację kilkudziesięciu kopalń),
istnienie zakładów i terenów pogórniczych, na których procesy likwidacyjne zostały
zakończone; tym niemniej pewne prace wymagane względami głównie bezpieczeństwa
powszechnego muszą być realizowane.
Problemy związane z najbardziej istotnym podmiotem procesów restrukturyzacyjnych,
jakim jest człowiek, są z reguły najbardziej trudne i często konfliktogenne. Zjawiska
zachodzące w sferze społecznej obejmują bowiem nie tylko procesy zachodzące w samych
kopalniach ale także w otaczającej je tkance społecznej. Reforma górnictwa węgla kamiennego
jest rdzeniem przeobrażeń gospodarczych w regionie górnośląskim i w kilkudziesięciu gminach
górniczych (Karbownik i inni 2000).
Górnictwo przyszłości musi również spełniać wymagania ochrony środowiska, aby
człowiek żyjący w tym środowisku - górnik czy też inni mieszkańcy - nie doznawali z tego
powodu nadmiernie niekorzystnych utrudnień i szkód. Stąd drugim zasadniczym elementem
jest właśnie ŚRODOWISKO. Pojęcie to jest rozumiane nie tylko jako środowisko naturalne
znajdujące się na powierzchni Ziemi ale także jako środowisko geologiczne, a w tym przede
wszystkim baza zasobowa złóż węgla. Specyfika przedsiębiorstwa górniczego, którego
przedmiotem działania jest wybieranie nieodnawialnych zasobów węgla o określonym okresie
wystarczalności sprawia, że proces ubytku tych zasobów, z uwzględnieniem decyzji
związanych z likwidacja kopalń, musi być wnikliwie analizowany.
Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie powyższe relacje, które stanowiły przedmiot
odpowiednio zaprogramowanych badań.
Proces restrukturyzacji tak dużej branży przemysłowej, jaką jest górnictwo węgla
kamiennego w Polsce jest procesem wielopłaszczyznowym, o bardzo szerokim zakresie
oddziaływania, który obejmuje rożne grupy zagadnień. Ich struktura wewnętrzna oraz
znaczenie jest różne w zależności od stanu w jakim znajduje się konkretny zakład górniczy.

r

Józef DUBINSKI - Podstawowe problemy charakteryzujące ...

Pracownik
kopalni

CZŁOWIEK

Były pracownik
kopalni
Mieszkaniec

TY
X/

REFORMA
RESTRUKTURYZACJI
GÓRNICTWA WĘGLA
KAMIENNEGO

Z\
Geologiczne - zasoby

SRODOWISKO

Powierzchnia wraz z
infrastrukturą techniczną

Rys.l. Schemat badania relacji w projekcie badawczym
Fig. 1. Relations investigation scheme of the research project

Na rysunku 2 przedstawiono schematyczny podział tych problemów.
Realizacja procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego to jeden z
najtrudniejszych i zarazem
najważniejszych problemów
społeczno-politycznych
i
ekonomicznych Polski. Przedmiotowy projekt badawczy zamawiany ma na podstawie wyników
przeprowadzonych badań i analiz wskazać na sposób racjonalnego wykorzystania informacji
związanych z procesem restrukturyzacji dla wspomagania decyzji zarówno strategicznych w
instytucjach rządowych jak i operacyjnych decyzji bieżących na szczeblu spółek węglowych
czy też kopalń. Koncepcje rozwiązań w tym zakresie przedstawia rysunek 3.
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Rys.2. Schemat ustalający podstawowe grupy problemów w restrukturyzowanych kopalniach
węgla kamiennego
Fig.2. A scheme for establishing basie problem groups in hard coal mines under the
restructuring process

Rys.3. Schemat koncepcji wspomagania decyzji w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Fig.3. Conceptual scheme for aiding the decisions during the hard coal mining industry restructuring process
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4. Struktura i zakres problemowy projektu badawczego
Jak już wspomniano, istotą projektu badawczego zamawianego pt. „Człowiek i środowisko
wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego" jest zidentyfikowanie i dogłębne
poznanie mechanizmów i prawidłowości występujących w obszarze specyficznych zjawisk
socjotechnicznych, charakterystycznych dla procesu restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego. Zjawiska te bezpośrednio lub pośrednio oddziaływają lub mogą oddziaływać na
człowieka i środowisko, przy czym obiekty te są rozumiane w sposób szeroki (rys.l).
Struktura realizacyjna projektu obejmuje siedem zasadniczych zadań badawczych, które w
sposób całościowy i interdyscyplinarny ujmują najbardziej istotne relacje pomiędzy
człowiekiem, środowiskiem i innymi elementami restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Dane w tym zakresie przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Struktura tematyczno-zadaniowa projektu badawczego zamawianego
Table 2. Task and topical structure of the ordered research project

Zadanie
I.

2.

3

4.

5.

10

Nazwa zadania
Opracowanie systemu monitorowania procesów społecznych w skali kopalni, spółki i
gminy górniczej wraz z prognozą ich skutków.
Opracowanie systemu monitorowania procesów społecznych zwijanych z restrukturyzacją
górnictwa oraz zgromadzenie komputerowej bazy danych w tym zakresie.
Analiza jakościowa i ilościowa wyników w aspekcie poprawy skutków społecznych procesu
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Opracowanie zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy w warunkach likwidacji
zakładu górniczego.
Opracowanie procedur określających zakres i metody analizowania ryzyka w odniesieniu do
technologii i charakterystycznych stanowisk pracy, związanych z likwidacją zakładu
górniczego.
Opracowanie zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy w warunkach likwidacji zakładu
górniczego, z wykorzystaniem wyników analizy ryzyka.
Prognoza wpływu zjawisk związanych z procesem restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego na środowisko przyrodnicze.
Prognozowanie deformacji terenu, typowych dla zmian związanych z procesem
restmkturyzacji górnictwa węgla kamiennego:
Deformacje zanikające,
Deformacje w przypadku dużej prędkości eksploatacji.
Prognozowanie zmian w środowisku wodnym w zależności od kierunków rozwoju procesu
restrukturyzacji.
Prognozowanie wpływu zjawisk gazowych na powierzchni obszarów górniczych,
szczególnie kopalń likwidowanych.
Opracowanie kryteriów klasyfikacji terenów pogórniczych w aspekcie ich
zagospodarowania wraz z określeniem priorytetowych kierunków działań w tym
zakresie.
Opracowanie metodyki postępowania w zakresie klasyfikacji terenów pogórniczych w
aspekcie ich zagospodarowania.
Opracowanie kryteriów klasyfikacji terenów pogórniczych oraz ich kategoiyzacji w
aspekcie ich zagospodarowania.
Opracowanie priorytetowych kierunków działań w zakresie zagospodarowania terenów
pogórniczych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.
Ocena zmian bazy zasobowe! węgla kamiennego w wyniku procesu restrukturyzacii -
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6.

7.
t

propozycje rozwiązań zabezpieczających niewykorzystane złoża.
Określenie struktury zmian bazy zasobowej z uwzględnieniem przyczyn oraz faz
działalności geologiczno-gómiczej.
Ocena perspektyw bazy zasobowej węgla kamiennego wraz z propozycja rozwiązań
prawnych wymuszających jej ochronę.
Opracowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczających ochronę
niewykorzystanego złoża w warunkach likwidacji kopalń.
Opracowanie metodyki prognozowania kosztów likwidacji kopalń i instrumentów ich
zabezpieczenia w strategii Państwa i przedsiębiorstw - propozycja rozwiązań
systemowych.
Opracowanie metody prognozowania kosztów technicznej likwidacji kopalń z
wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń.
Opracowanie rozwi^ań w zakresie sposobów i źródeł fmansowania likwidacji kopalń —
symulacja dla różnych wariantów w tym obszarze.
Opracowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie kosztów i źródeł ich
fmansowania, związanych z techniczną likwidacją kopalń.
Opracowanie zasad wykorzystania informacji związanych z procesem restrukturyzacji
dla wspomagania decyzji w instytucjach rządowych i przedsiębiorstwach objętych
programem reformy górnictwa węgla kamiennego.
Analiza stmktury informacji socjotechnicznych związanych z procesem restmkturyzacji
górnictwa w aspekcie ich kategoryzacji decyzyjnej.
Opracowanie zasad wykorzystania informacji związanych z uwzględnieniem poziomu
zarządzania i decyzyjności.

Zespół realizujący przedmiotowy projekt badawczy oparty był na pracownikacłi
następujących instytucji:
Główny Instytut Górnictwa,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górniczy,
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk,
Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

5. Wykorzystanie wyników projektu badawczego
Niewątpliwie wyniki projektu badawczego będą miały znaczenie poznawcze oraz
praktyczne, zarówno w kategoriach decyzji strategicznych jak i bieżących decyzji
operacyjnych. Wartość poznawcza to opisanie relacji i mechanizmów zjawisk będących
wynikiem podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, jakie
mają miejsce w środowisku naturalnym oraz społecznym. Szczególnie istotny jest tutaj wpływ
tych procesów na postawy ludzkie, a także ocena ich skutków w odbiorze społecznym.
Zdobyta i usystematyzowana w projekcie wiedza będzie wykorzystywana na płaszczyźnie
edukacyjnej i doradczej. Ogólność pewnych rozwiązań metodologicznych stwarza szanse ich
wykorzystania w innych restrukturyzowanych przedsiębiorstwach i branżach naszej gospodarki,
np. w hutnictwie, kolejnictwie czy też w przemyśle maszynowym.
Wartość użytkowa projektu będzie istotna także w następujących obszarach:
dydaktycznym (dla pracowników szkół wyższych, pracowników instytutów naukowobadawczych i studentów),
prawno-unifikacyjnym (dla dokonania zmian w istniejących aktach prawnych
związanych z procesem restrukturyzacji, dla tworzenia nowych aktów i zarządzeń),
publikacyjnym (właściwe przekazanie opisu zjawisk i ich mechanizmów związanych z
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restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego).
6. Podsumowanie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Projekt badawczy zamawiany pt. „Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego" został ustanowiony przez Komitet Badań Naukowycłi i
zrealizowany w okresie 01.01.2000. - 31.12.2000r. przez interdyscyplinarny zespół
badawczy reprezentujący specjalistyczne jednostki badawcze i wyższe uczelnie.
Przedmiotem badań i analiz były podstawowe procesy ze sfery społecznej i teclinicznej, w
tym z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz związane z ocłironą środowiska naturalnego i
geologicznego.
Tematyka projektu ujęta w siedem grup zadaniowych pozwoliła na jakościową, a w
niektórych przypadkach także na ilościową, charakterystykę relacji jakie występują
pomiędzy procesem restrukturyzacji a podstawowymi obiektami jego oddziaływania, tj.
człowiekiem i środowiskiem.
Przeprowadzone analizy i rozważania jednoznacznie wskazują, że celem reformowania
polskiego górnictwa węgla kamiennego powinien być człowiek i on jest obiektem
nadrzędnym w stosunku do środowiska.
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego ma poprzez docelowe osiągnięcie
rentowności tej gałęzi gospodarki zapewnić:
powstanie i funkcjonowanie nowoczesnych kopalń,
miejsca pracy ludziom związanym z tym przemysłem, gwarantujące godziwe
wynagrodzenie, warunki życia i przyszłość,
lepsze bezpieczeństwo pracy,
poprawę stanu środowiska naturalnego,
racjonalne wykorzystanie terenów pogórniczych.
Wyniki dokonanych analiz wskazują również na niekorzystne tendencje bardzo szybkiego
ubytku bazy zasobowej; stąd jako jeden z istotnych problemów badawczych uznano
opracowanie koncepcji odpowiednich rozwiązań prawnych i technicznych w tym zakresie.
Wyniki projektu badawczego będą wielokierunkowo wykorzystane, w tym także dla
stworzenia podstaw dla doskonalenia aktualnie realizowanych w górnictwie węgla
kamiennego procesów restrukturyzacyjnych.
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Steinhoff J., i in., 2000: Korekta Programu Rządowego „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w
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latach 1998-2002. Wiadomości Górnicze nr 3, Katowice.
Ustawa o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty
węglowej, z dnia 27 sierpnia 1997 r.

The basie problems characterizing a relationship between the polish hard
coal mining industry restructuring process and man and the enyironment
Abstract
The Polish hard coa! mining activity in the 90-ties has been subordinated to the tasks of
deep restructuring process of this industry. The key factor to reach profitability and
competitiveness of the mining industry lies in adjusting the supply of coal to its demand both in
the domestic and foreign markets, which can lead to the substantial reduction in output capacity
and the significant decrease in employment. It can also result, among others, in mine closures
and in many others changes both in mining industry and in its surroundings as those, for
instance, in mining communities. The hard coal mining industry must also be safe and friendly
to the environment. In the light of these facts, the basie objects the restructuring processes
mostly affect are the man and the surrounding environment. The basie problems related to this
interaction have been pointed out, the essence and mechanism of which were the subject of the
studies performed in the framework of the following research project, that was established and
ordered by the Committee for Scientific Research - "Man and the Enyironment in the Face
of the Hard Coal Mining Industry Restructuring Process". This paper is an introduction
into the subject matter developed in the succeeding works included in this monograph.
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Zasady wykorzystania informacji, z uwzględnieniem poziomu zarządzania
i decyzyjności
Słowa kluczowe
System zarządzania - rentowność - górnictwo węgla kamiennego
Streszczenie
f

Problem tworzenia nowoczesnego systemu zarządzania jest bardzo złożony i jednocześnie
trudny. System zarządzania powinien być projektowany oraz budowany wielopłaszczyznowo
i usprawniany z różnycłi punktów widzenia. Jedną z głównycłi dziedzin prowadzących do
rentowności i efektywności jest właśnie zarządzanie. Wydaje się, że na tym obszarze
funkcjonowania górnictwa w Polsce, a więc na zarządzaniu, należy skupić szczególną uwagę
i podejść do problemu w sposób rzetelny i konsekwentny. Temat gromadzenia informacji na
potrzeby zarządzania sektorem górnictwa węgla kamiennego zawiera zasady regulujące tryb
podejmowania decyzji kierowniczycłi, poprzez które są realizowane. Zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym musi być oparte na jednoznacznie określonym systemie decyzyjno zarządczym. Ustalenie kryteriów oraz wdrożenie takiego systemu musi być priorytetem. Tylko
jednoznacznie określony system zarządzania pozwoli na osiągnięcie wymaganych efektów
ekonomiczno - gospodarczych. Wprowadzenie takiego systemu musi dotyczyć całego sektora
górnictwa węgla kamiennego.

Wprowadzenie
Problem tworzenia nowoczesnego systemu zarządzania jest bardzo złożony i jednocześnie
trudny. System zarządzania powinien być projektowany oraz budowany wielopłaszczyznowo
i usprawniany z różnych punktów widzenia. Jedną z głównych dziedzin prowadzących do
rentowności i efektywności jest właśnie zarządzanie. Wydaje się, że na tym obszarze
funkcjonowania górnictwa w Polsce, a więc na zarządzaniu, należy skupić szczególną uwagę
i podejść do problemu w sposób rzetelny i konsekwentny.
Przedsiębiorstwo obecnie definiuje się jako wyodrębniony prawnie,
finansowo
i organizacyjnie podmiot gospodarczy działający w trzech sferach:
ekonomicznej.
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technicznej,
społecznej.
W sensie prawnym pojęcie przedsiębiorstwa jest określone w kodeksie cywilnym wyłącznie
przedmiotowo, tj. określenie: „Przedsiębiorstwo, jako zespół składników materialnych i
niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych" obejmuje
wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.
Interesujące nas przedsiębiorstwa ze względu na charakter działalności to przedsiębiorstwa
górnicze (wydobywcze), prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu kopalin.
W procesach społeczno - gospodarczych możliwe są dwa sposoby traktowania środowiska
przyrodniczego i jego ochrony, a także problematyki społecznej:
sektorowe, tj. przyrodniczo i infrastrukturalnie
integralnie tj. jako składową zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.
Rozwój
a
zatem
zarządzanie
powinno
uwzględniać
parametry
decydujące
o jego wymiarze moralnym, tj.: tożsamość kulturową, rzeczywistość transcendentną, popieranie
praw ludzkich, solidarność oraz wolność.
Sektor węgla kamiennego, podobnie jak każdy sektor energetyczny, związany jest ze
wzrostem gospodarczym, a nie ze zrównoważonym rozwojem. Naruszanie zrównoważonego
rozwoju jest tym większe im więksża jest potrzeba zabezpieczenia energetycznego.
\

Poziomy zarządzania, rodzaje
zapotrzebowanie na informację

podejmowanych
ł

,

na

tych

poziomach

decyzji

i

r

Świat, w którym żyjemy TOźwija się i uleg^ zrńianom z niespotykanym dotychczas tempem.
Dziś obserwujemy powstanie nowego modelu zarządzania, który ma odzwierciedlenie w
t

zmianach struktury organizacyjnej, zmianach w charaktetze pracy, w częstych kontaktach z
otoczeniem. Wszystko to zwiększa za^trzebowanie na różnego rodzaju informację, z drugiej
zaś strony dynamiczny rozwój -techniki informacyjnej powoduje, że mamy coraz więcej
informacji, coraz lepszy do niej dostęp,
przetworzenie ich na wiedzę stanowi coraz większy
dylemat i wymaga ludzkiej inteligencji.
Zarządzanie organizaćgĄ;- npv przedsiębiorstwem, jest systemem działań i decyzji
kierowniczych ukierunkowanych ńa realizację j e j ćelóW. Narzędziem zarządzania jest struktura
organizacyjna
o
charakterze
hierarćhićżnyni,
z
określonym
przebiegiem
linii
podporządkowania oraz rozłożenia, uprawnień • i obowiązków pomiędzy szczeblami tej
struktury.
Zarządzanie jako proces można rozpatrywać w płaszczyźnie:
atrybutowej,
strukturalnej,
k

W płaszćzyźiiie atrybutowej wyróżnia się trzy aspekty zarządzania:
•
1
( ^
, traktujący zarządzanie jako czynnik produkcji,
- • administracyjny, traktujący zarządzanie jako proces sprawowania władzy, przy czym
jegCsprawność determinuje alokacja uprawnień władczych pomiędzy szczeblami struktury
organizacyjnej,
socjologiczny, traktujący o wzajemnych relacjach grup społecznych
w
przedsiębiorstwie i ich wpływie na efektywność przedsiębiorstwa.
W płaszczyźnie strukturalnej wyróżnia się następujące elementy:
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podmiot zarządzający,
podmiot zarządzany,
system sprzężeń informacyjno-decyzyjnych pomiędzy tymi podmiotami.
W płaszczyźnie funkcjonalnej wyróżnia się cztery funkcje zarządzania:
planowanie,
organizowanie,
przywództwo (lub motywowanie),
kontrolę.
W obszarze ww. czterech funkcji zarządzania, jego istota przejawia się w podejmowaniu
decyzji kierowniczycłi, które są aktami wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu.
Problemy decyzyjne można sklasyfikować następująco:
ze względu na poziom zarządzania:
strategiczne — podejmowane na najwyższym szczeblu kierowniczym,
taktyczne - podejmowane na średnim szczeblu kierowniczym,
operacyjne - podejmowane na średnim i najniższym szczeblu kierowniczym;
ze względu na strukturalizację:
dobrze ustrukturalizowane (dobrze określone), dające się sformułować ilościowo oraz
zmierzyć,
słabo ustrukturalizowane (słabo określone), czyli mieszane, zawierające zarówno
elementy jakościowe, jak i ilościowe, z przewagą elementów jakościowych,
nie ustrukturalizowane, dające się przedstawić tylko jakościowo, ze względu na brak
ilościowych zależności pomiędzy elementami;
ze względu na cele, których dotyczą:
jednocelowe,
wielocelowe;
ze względu na czas, dla którego są formułowane:
krótkoterminowe,
średnioterminowe,
długofalowe.
Podejmowanie decyzji ma pięć odrębnych faz. Są nimi:
zdefiniowanie problemu,
jego analiza,
wypracowanie wariantów rozwiązań,
wybór najlepszego z nich,
przekształcenie decyzji w efektywne działanie.
Bardzo ważne dla skuteczności podjętego działania są trzy pierwsze fazy. Szczególnie dużo
zaś troski i czasu należy przeznaczyć na zdefiniowanie i zanalizowanie problemu. Wymaga to
m.in. ustalenia danych, które mają znaczenie dla sprawy, tzn. są faktami. Wnikliwego ustalenia
faktów żądają wszystkie „podręczniki" na temat podejmowania decyzji.
Z dotychczasowej analizy wynika niezbicie jak ważne i bardzo często przesądzające o
trafności podjętej decyzji, a więc o skuteczności procesu zarządzania, jest zagadnienie
stworzenia właściwego systemu gromadzenia i przekazywania informacji o interesującej nas
rzeczywistości.
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Monitorowanie jako instrument uzyskiwania informacji o przebiegu reformy górnictwa
węgla kamiennego dla potrzeb zarządzania sektorem górnictwa węgla kamiennego
Podejmując temat gromadzenia informacji dla potrzeb zarządzania sektorem górnictwa
węgla kamiennego należy pamiętać o poszczególnych funkcjach składających się na ten proces
oraz zasadach regulujących tryb podejmowania decyzji kierowniczych, poprzez które jest ono
realizowane.
Dokumentem o charakterze strategicznym, który wyznacza - na podstawie analizy i oceny
sytuacji problemowej w górnictwie - cząstkowe i ogólne cele dla jego naprawy, jak również
strategię osiągania tych celów jest program rządowy pn. „Reforma górnictwa węgla
kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" z 30 czerwca 1998 r., uzupełniony jego Korektą z
21 grudnia 1999 r.
Program reformy górnictwa wyraża politykę państwa wobec tego sektora, a jednocześnie,
jako kilkuletni program gospodarczy, tworzy jego wizje na czas nim objęty. Można zatem
powiedzieć, że przejął on funkcję planowania przeznaczoną dla najwyższych organów państwa
w procesie zarządzania sektorem górnictwa węgla kamiennego.

Ministerstwo Gospodari^j; Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skart>u Państwa;
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej: Ministerstwo Środowiska,
Wojewoda Śląski; Marszałek Sejmu Śląskiego
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Rys. 1. Mechanizmy reformowania górnictwa węgla kamiennego
Fig. I, Mechanisms of reforming of hard coal industry

Zakres i skalę przemian w sektorze węglowym wynikających z programu reformy
górnictwa, cechują:
znaczące zmiany i to zarówno po stronie produkcji jak i zatrudnienia,
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wysoka koncentracja zmian w czasie i na małym obszarze, w środowisku
zdegradowanym,
znaczące środki finansowe z przeznaczeniem na oddłużenie
górnictwa,
restrukturyzację zatrudnienia, likwidację nadmiernych zdolności produkcyjnych i aktywizację
gospodarczą gmin górniczych,
konieczność wprowadzenia zmian ilościowych i jakościowych.
Przemiany te uzasadniają potrzebę wielostopniowego nadzoru nad ich realizacją oraz
stworzenia systemu monitorowania w celu uzyskiwania informacji o przebiegu reformy.
Podstawę prawną dla monitorowania reformy górnictwa węgla kamiennego stanowi ustawa
z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (Dz. U, Nr 162, poz. 1112). Zgodnie z art. 48 ustawy nadzór nad realizacją reformy
powierzono Ministrowi Gospodarki, zobowiązując go do składania corocznego sprawozdania
Radzie Ministrów. Natomiast funkcje kontrolne nad przebiegiem reformy powierzono
Komitetowi Sterującemu, powołanemu 29 stycznia 1999 r. przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek Ministra Gospodarki (art. 49 ustawy). W jego skład weszli członkowie kierownictw
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Środowiska oraz Wojewoda Śląski i Marszałek
r

r

f

Województwa Śląskiego.
Zasadniczą rolę w zakresie monitorowania reformy zapisano w ustawie Państwowej Agencji
Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. Przepisy ustawy nałożyły na PARG S.A.
obowiązek szczegółowego monitorowania procesu sanacji tego sektora w zakresie przebiegu
postępowania oddłużeniowego oraz zmian stanu zatrudnienia, w tym wykorzystania form
osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego.
Opracowania te składają się na ocenę działań przedsiębiorstw górniczych oraz
przedsiębiorstw robót górniczych w ramach reformy górnictwa węgla kamiennego. Stanowią
one ponadto zbiór niezbędnych danych dla wykonania analizy i oceny realizacji programu
rządowego reformy, jak również zasadności przyjętych kierunków działań dla sanacji sektora i
dostosowania jego działalności do gospodarki rynkowej.
Należy zwrócić uwagę, że system monitorowania górnictwa, dotyczy dobrze
ustrukturalizowanych (mierzalnych) wielkości. Trzeba jednak pamiętać, że reformę górnictwa
węgla kamiennego w Polsce charakteryzuje również i to, że od jej uczestników, poza właściwą
realizacją i aprobatą przepisów ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej... wymaga się ponadto
postaw aktywnych i kreatywnych wobec zmian oraz promujących tych, którzy tę działalność
aktywizują. Sytuacja ta sprawia, że realizacja celów reformy zależy nie tylko od środków
przeznaczonych z Budżetu Państwa na jej wspomaganie, ale w znacznym stopniu od postaw
osób współuczestniczących i współodpowiedzialnych za naprawę górnictwa węgla
kamiennego. Przykładowo od skuteczności działań na rzecz kreowania nowych stanowisk pracy
w obszarze poza górnictwem, w związku z dużą ilością osób, które skorzystały z GPS lub
deklarują taką wolę. Chodzi o to, aby restrukturyzacja zatrudnienia w odczuciu społecznym nie
była utożsamiana tylko z redukcją zatrudnienia.
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Minister Gospodarki
zamówienia

Komitet Sterujący

inicjowanie i promowanie
działań i postaw
prorefomiatorskich

monitorowanie
i kontrola

Rys. 2. Sterowanie instytucjonalne przy realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego
Fig.2. Institutional control during implementation of the hard coal industry's reform

Minlslorslwo
Środowiska

Rys.3. Przebieg informacji
Fig.3. Circulation of Information
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Kierunki działań wynikające z programu reformy w zakresie restrukturyzacji
organizacyjnej, przekształceń własnościowych i prywatyzacji
Przewidziane w biznes planach spółek węglowycli działania w zakresie przekształceń
organizacyjnych mają na celu dostosowanie ich struktur organizacyjnych do zmian
zachodzących w sferze własnościowej oraz zmian powstałych w związku z realizacją
programów częściowej i całkowitej likwidacji kopalń. Zmiany organizacyjne dotyczą np.
łączenia kopalń w celu lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego i kadrowego oraz
minimalizacji kosztów eksploatacji. Należy wdrożyć nowoczesne rozwiązania w zakresie
zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, polegające np. na decentralizacji kompetencji w
spółce i delegowaniu szeregu uprawnień na poziom dyrekcji kopalń, w tym wdrażanie systemu
kontraktów na kierowanie zakładami produkcyjnymi. Warto także wspomnieć o nowym
systemie monitorowania kosztów działalności kopalń, którego najważniejszym elementem jest
powstanie tzw. „centrów kosztowych". Generalnie celem realizowanych i planowanych działań
w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej jest przekształcenie spółek węglowych w grupy
kapitałowe i przejście na zarządzanie w systemie holdingowo - koncernowym.
Przekształcenia własnościowe realizowane są w dwóch płaszczyznach. Jeden kierunek
dotyczy takich składników majątku kopalń, jak obiekty socjalno - bytowe, ośrodki wczasowe,
mieszkania zakładowe czy majątek poprodukcyjny ujawniony w wyniku prowadzenia procesów
restrukturyzacji oddziałów powierzchniowych lub likwidacji kopalń, rejonów wydobywczych,
szybów i ruchów. Jego realizacja odbywa się poprzez sprzedaż, wnoszenie w formie aportu do
spółek prawa handlowego, nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy (np. mieszkania) oraz w
trybie art. 66 Ordynacji podatkowej za zobowiązania wobec Budżetu Państwa.
Drugi kierunek przekształceń własnościowych polega na wyłączeniu ze struktury kopalń
oddziałów pomocniczo-usługowych oraz ich przekazaniu wraz z pracownikami do
nowoutworzonych spółek prawa handlowego. Dopuszcza się tworzenie spółek z udziałem
kapitału obcego.
Omówione działania zmierzają do poprawy efektywności finansowo-ekonomicznej spółek
węglowych. Ponadto mają one na celu alokacje pracowników z przekształcanych oddziałów do
spółek zależnych funkcjonujących w otoczeniu spółki węglowej. Działania takie przewidują
biznes plany wszystkich spółek węglowych, ich pozytywna realizacja warunkuje rozpoczęcie
procesów prywatyzacyjnych.
W biznes planach spółek węglowych zakłada się, że prywatyzacja kopalń i spółek
węglowych będzie realizowana po osiągnięciu rentowności w skali kopalni przeznaczonej do
prywatyzacji lub spółki węglowej. Ścieżki prywatyzacyjne przedstawione przez poszczególne
spółki węglowe różnią się w zależności od przyjętej metody przyszłej prywatyzacji. W
szczególności zakłada się prywatyzację poprzez:
wyłączenie kopalni ze struktury spółki węglowej i utworzenie samodzielnego
podmiotu gospodarczego, a następnie jego bezpośrednią sprzedaż zainteresowanym
inwestorom,
integrację kapitałową kopalń z podmiotami sektora energetycznego i koksowniczego,
zbywanie akcji spółki węglowej w drodze prywatyzacji pośredniej.
Należy jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że zgodnie z korektą programu reformy
górnictwa, dalsze decyzje dotyczące prywatyzacji tej branży zostaną przyjęte w oparciu o
wyniki studium prywatyzacji sektora, zleconego do wykonania przez Ministra Skarbu Państwa
oraz po konsultacjach ze stroną społeczną.
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Rys.4. Zakładane w biznes planacłi spółek, węglowycłi metody przyszłej prywatyzacji
Fig.4. Metłiod of futurę pnvatisation assumed in business plans of coai companies

Restrukturyzacja majątku nieprodukcyjnego kopalń węgla kamiennego
Niezależnie od prowadzonej rekonstrukcji organizacyjnej całego sektora górnictwa węgla
kamiennego, podejmowane są przez kopalnie działania zmierzające do zmniejszenia icti
zbędnego majątku.
Kierunki tych działań są następujące:
stałe monitorowanie stanu majątku nieprodukcyjnego,
zbywanie majątku nieprodukcyjnego, w tym:
sprzedaż,
likwidacja obiektów,
przekazanie innym osobom prawnym lub gminom,
wnoszeniu obiektów w postaci aportów do spółek handlowych,
dzierżawa,
przekazanie w trybie art. 66 ordynacji podatkowej,
dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych,
-

tworzenie wspólnych inicjatyw gospodarczych na terenie gmin górniczych.

Struktura zrównoważonego rozwoju społeczno — gospodarczego
Do każdego programu zrównoważonego rozwoju należy wprowadzić następujące części
składowe, stanowiące etapy opracowania takiego programu:
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waloryzacja i diagnoza ujmująca całościowo stan środowiska przyrodniczego,
społecznego, gospodarki, zagospodarowania przestrzennego,
strategia rozwoju obejmująca cele, kierunki i zasady rozwoju,
program działań złożony z projektów przedsięwzięć gospodarczycłi, ekologicznych i
społecznych, które będą realizowane, poprzez kreowanie instrumentów ekonomiczno prawnych dla zapewnienia realizacji przyjętych priorytetów rozwoju.
Waloryzacja i diagnoza miasta przy znacznym stopniu syntezy sprowadzają się do:
rysu historycznego,
ludności,
gospodarki przestrzennej miasta,
środowiska, krajobrazu, przyrody,
gospodarki i jej struktury,
rynku pracy,
infrastruktury socjalno - bytowej,
nieruchomości,
infrastruktury społeczno - kulturalnej.
Wyodrębnione w procesie waloryzacji problemy należy pogrupować na mające znaczenie
dla: kreowania priorytetów rozwoju, zapewniania jakości życia w mieście. Na ocenę
priorytetów rozwoju składają się oceny: stanu środowiska przyrodniczego, potrzeb
społecznych, potrzeb społeczno - gospodarczych. Na ocenę jakości życia w mieście składają
się oceny: usług komunalnych, obsługi administracyjnej oraz bezpieczeństwa publicznego.
Z przeprowadzonych na etapie waloryzacji i diagnozy analiz i ocen wynika, że sektor węgla
kamiennego zadecydował zarówno o mocnych stronach miast, do których należą m.in.
potencjał przemysłu, rozwinięty układ transportu szynowego, duże zasoby węgla, pracowita
ludność, znaczący udział wykształcenia technicznego jak i o słabych stronach tj.
nadkoncentracja przemysłu, niski poziom wykształcenia i niekorzystna struktura wykształcenia
mieszkańców, małe możliwości awansu społecznego i zawodowego, szkody górnicze, odpady
górnicze, zanieczyszczenie środowiska, słaba kondycja finansowa kopalń.
Omówione fakty jednoznacznie ukazują, że funkcjonowanie sektora węgla kamiennego na
obszarze miast jest składową programu zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego
tych miast. Wobec tego faktu górnictwo nie powinno zachować się biernie ale wzbogacić
program zrównoważonego rozwoju miast własnymi szczegółowymi projektami. Zadania
górnictwa winny się stać składowymi programów restrukturyzacyjnych.
Zasady ekorozwoju
Podstawą realizacji zasad ekorozwoju są odpowiednie ustawy wraz z aktami
wykonawczymi. Aktualnie w Polsce następuje proces przyspieszonego modyfikowania prawa
wymuszony w dużym stopniu dążeniem do zjednoczenia z Unią Europejską.
Polityka ochrony środowiska winna być w maksymalnym stopniu oparta na zasadzie
ekonomizacji co oznacza maksymalne wykorzystanie mechanizmów rynkowych przy
zachowaniu niezbędnego zakresu interwencjonizmu państwowego. Dążąc do osiągnięcia
podstawowych celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym wprowadza się
systemy opłat za korzystanie ze środowiska, ulgi podatkowe, narzuty ekologiczne,
preferencyjne kredyty oraz dotacje na realizację proekologicznych przedsięwzięć
inwestycyjnych.
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Narzędzia oddziaływania na środowisko
Skuteczność realizacji polityki ekologicznej opartej na zasadach rozwoju zrównoważonego
zależy od realizacji bardzo różnorodnych działań a także od wykorzystania szeregu narzędzi.
Wśród tych narzędzi istotne miejsce zajmują instrumenty prawne reglamentujące korzystanie ze
środowiska w działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że przepisy prawne regulujące
problemy związane z ochroną środowiska są rozproszone i znajdują się niemal we wszystkich
gałęziach prawa.
Prawo ochrony środowiska zawiera szereg norm nakładających na podmioty gospodarcze
określone obowiązki. Skonkretyzowanie tych ogólnych, powszechnie obowiązujących norm
następuje w decyzjach administracyjnych, określających indywidualne obowiązki konkretnego
podmiotu gospodarczego. Do takich podstawowych decyzji administracyjnych, które regulują
zakres i sposób korzystania ze środowiska należą;
1. Koncesje wynikające z Prawa geologicznego i górniczego.
2. Decyzje regulujące postępowanie z odpadami.
3. Pozwolenia wodno-prawne.
4. Decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
5. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do otoczenia.
Przedsiębiorcy górniczy korzystający ze środowiska ponoszą opłaty m.in. za: wprowadzanie
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów oraz za szczególne
korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Poza tymi opłatami, podmioty gospodarcze działające
na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego ponoszą opłaty eksploatacyjne za
wydobywanie kopalin. Za naruszanie wymagań ochrony środowiska wymierzane są kary
pieniężne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za naruszenie wspomnianych powyżej
wymagań uważa się:
przekroczenie co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do
powietrza atmosferycznego określonych w decyzji o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do
powietrza,
~
przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określonego decyzją o dopuszczalnym
poziomie emisji hałasu do środowiska,
składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z
wymaganiami określonymi decyzją właściwego organu, wprowadzanie do wód lub ziemi
ścieków nie odpowiadających określonym w decyzji warunkom, a także odprowadzanie bez
wymaganego pozwolenia słonych wód kopalnianych,
zniszczenie terenów zielonych wynikające z niewłaściwego wykonywania robót
ziemnych lub wykorzystania sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych,
wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej
warunków, a także prowadzenie innej działalności regulowanej Prawem geologicznym i
górniczym bez wymaganej koncesji lub z naruszeniem jej warunków.
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej konieczne więc stają się zmiany funkcjonującego
obecnie systemu instrumentów prawno - ekonomicznych. Zmiany te muszą w większym niż
dotychczas stopniu wykorzystywać mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska pozwalając
na zwiększenie oddziaływania stymulującego proekologiczne zachowanie się podmiotów
gospodarczych oraz dalszy wzrost nakładów na ochronę środowiska.
Projektowane zmiany należy zgrupować w trzech podstawowych blokach:
modyfikowanie aktualnego systemu opłatowo-redystrybucyjnego,
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wprowadzanie nowych typowo rynkowych instrumentów ekonomicznych w
zarządzaniu ochroną środowiska, nie stosowanych dotychczas w Polsce, a sprawdzonych już w
innych krajach Unii Europejskiej,
stosowanie na szerszą skalę ulg i zwolnień podatkowych celem wspierania
proekologicznych zachowań podmiotów gospodarczych i społeczeństwa.
Nie należy także zapominać, że przystosowanie funkcjonującego w Polsce systemu
instrumentów ekonomiczno - prawnych w ochronie środowiska do standardów obowiązujących
w Unii Europejskiej winno być integralna częścią kompleksowego systemu zarządzania
środowiskiem, gdyż zgodnie z definicja 207 Komitetu Technicznego Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej ISO system zarządzania środowiskiem to: struktura
organizacyjna, odpowiedzialność, praktyki, procedury, procesy i środki służące wdrażaniu i
stosowaniu zarządzania środowiskiem.
Systemy zarządzania środowiskiem
System zarządzania środowiskiem możemy zdefiniować jako zbiór w sensie kolektywnym,
składający się z powiązanych relacjami elementów współdziałających ze sobą dla osiągnięcia
założonego celu, przy czym środowisko należy traktować jako probabilistyczny układ
dynamiczny, który może zachowywać się często w sposób tym trudniej przewidywalny im
więcej posiada wariantów możliwych zachowań.
System zarządzania środowiskiem stanowi część ogólnego systemu zarządzania
przedsiębiorstwa określonego polityką zarządzania środowiskiem, która jest wyznaczana przez
daną organizację. Polityka dotycząca środowiska przyrodniczego to publiczna deklaracja,
formalnie udokumentowana, określona przez zarząd danej organizacji na temat zamierzeń i
zasad działania w stosunku do środowiska. System nadzorowania i kontroli stanu środowiska
naturalnego stanowi element zarządzania przedsiębiorstwem i jest jednym z najnowszych
narzędzi zarządzania popieranym przez państwa członkowskie UE, System zarządzania
środowiskiem jest podstawowym instrumentem w wyznaczaniu polityki i strategii
przedsiębiorstwa w odniesieniu do środowiska przyrodniczego.
Kontrola i nadzór sprawowany nad stanem naturalnego środowiska winna realizować
zadania:
rozpoznanie i zdefiniowanie stanu każdej z badanych dziedzin przemysłu związanego
z zakładem górniczym w zakresie wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem
obowiązujących norm i przepisów prawnych,
określenie i diagnozowanie wpływu jaki mają na środowisko naturalne różne procesy i
reakcje inicjowane świadomie lub nieświadomie przez człowieka w ciągu technologicznym, a
także wpływu urządzeń i instalacji produkcyjnych,
planowanie i wdrażanie wszelkich możliwych ulepszeń technicznych dzięki którym
można będzie w przyszłości uzyskać korzystne zmiany w środowisku,
prognozowanie i szacowanie zarówno z technicznego jak i ekonomicznego punktu
widzenia możliwych do uzyskania efektów ekologicznych,
informowanie przedsiębiorstw związanych z eksploatacją kopalin o możliwościach
wprowadzenia zmian w zakresie zarządzania ochroną środowiska.
Ochrona środowiska nabrała priorytetowego znaczenia w państwach członkowskich Unii
Europejskiej doprowadzając do tego, że polityka ekologiczna stała się integralną częścią
polityki UE. Polityka ekologiczna ma być deklaracją zobowiązań, z których dane państwo
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winno dotrzymywać. Deklaracji polityki środowiskowej dokonuje się w opracowaniu
pisemnym, tak, aby treść opracowania była ogólnie znana, co pozwoli kontrolować realizację
zawartych w niej zobowiązań.
Zarządzanie ochroną środowiska na poziomie przedsiębiorstwa należy rozumieć jako
podjęcie systematycznych i ciągłych prac, których celem jest stała redukcja emisji szkodliwych
zanieczyszczeń - krytycznej oceny gospodarki surowcami, wodą i energią,
Należy jednak stwierdzić, że nieformalne systemy zarządzania środowiskiem nie zawsze są
w stanie zapewnić przedsiębiorstwu ciągłą zgodność ze stale się zmieniającymi regulacjami
prawnymi związanymi z polityką ekologiczną. Do uzyskania tej zgodności potrzebny jest
zintegrowany system zarządzania, który uwzględni wszystkie aspekty ochrony środowiska w
odniesieniu do określonego standardu wzorcowego. W tym celu, biorąc pod uwagę pilną
potrzebę zharmonizowania działań w zakresie zarządzania środowiskiem zgodnie z zaleceniami
Agendy 21 postanowiono w oparciu o normę ISO 9000. opracować normy dotyczące systemu
zarządzania środowiskiem. Pierwszą normą określającą zasady zarządzania przedsiębiorstwem
z uwzględnieniem zasad ekorozwoju była opracowana przez British Standard Institution norma
BS 7750.
Następnie Unia Europejska wytycznymi nr 1836/93 wprowadziła System Zarządzania i
Audytowania Środowiska EMAS (Environmental Management and Auditing Systems), jako
dobrowolny system dla przedsiębiorstw pragnących aktywnie działać na rzecz poprawy swoich
oddziaływań środowiskowych.
W roku 1992 organizacja ISO utworzyła Komitet Techniczny 207, który miał za zadanie
koordynację prac nad opracowywaniem międzynarodowych norm zarządzania środowiskiem.
Pierwsze normy ISO z serii 14000 ustanowione zostały pod koniec 1996 roku. Celem norm
ISO 14000 jest ustanowienie założeń dla jednorodnego, skutecznego i wydajnego zarządzania
środowiskiem. Mają one pomóc przedsiębiorstwu określać systematycznie cele środowiskowe
oraz poprawiać jego osiągi w tym zakresie.
Norma ISO 14001 umożliwia przedsiębiorstwu:
ustanowienie polityki wobec środowiska,
zweryfikowanie aspektów środowiskowych i ich oddziaływania na środowisko,
ocenienie, a następnie doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami
prawnymi i wymaganiami środowiskowymi,
ustanowienie organizacji do wdrożenia polityki i programu zarządzania środowiskiem,
ułatwienie przeprowadzania kontroli operacyjnych, przeglądów, monitoringu oraz
auditingu.
Najogólniej rzecz biorąc, model zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001
sprowadza się do zasady wykonywania cyklicznego procesu, a mianowicie: planowania polityki
ekologicznej wdrażania programu działań związanych z ochroną środowiska, sprawdzania i
korygowania, dokonywania przeglądów przez kierownictwo dla zapewnienia ciągłego
doskonalenia systemu. Należy spodziewać się, że sformalizowane systemy zarządzania
środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 rozpowszechnią się na szerszą skalę w
przemyśle.
Wpływ działalności przemysłu węglowego na środowisko naturalne
Górnictwo węgła kamiennego niezależnie od stosowanych technologii eksploatacji węgla
powoduje określone, negatywne skutki w środowisku - są one tym poważniejsze bo dotyczą

26

Człowiek i środowisko wobec procesu restruicluryzacj i górnictwa węgla kamiennego

silnie zaglomerowanego regionu jakim jest województwo śląskie.
Eksploatacji węgla - oprócz osiąganego celu jakim jest węgiel handlowy, towarzyszą skutki
nie zamierzone ale i nieuniknione, takie jak odkształcenia oraz deformacje samego górotworu
jak i powierzchni ziemi. Dlatego dalsza jego działalność musi być związana z minimalizacją
niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Przyjęcie preferencji na rzecz ochrony i
kształtowania środowiska stawia przed sektorem określone zadania dostosowania eksploatacji
węgla do wymagań ekologicznych.
Trwająca aktualnie restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego nie mogła zatem nie
objąć swoim zakresem działań zmierzających do zmniejszenia jego szkodliwego oddziaływania
na środowisko naturalne.
Należy podkreślić, że likwidacja negatywnych skutków dotychczasowej działalności
górniczej oraz konieczność ograniczenia bieżącego, niekorzystnego oddziaływania na
środowisko, wymaga znaczącego zaangażowania sił i środków ze strony przedsiębiorstw
górniczych.
Do podstawowych problemów ekologicznych z którymi boryka się górnictwo węgla
kamiennego należy zaliczyć zagadnienia związane z: zagospodarowaniem wód zasolonych,
gospodarką
odpadami
górniczymi,
rekultywacją
i
zagospodarowaniem
terenów
poprzemysłowych, naprawą szkód górniczych oraz ochroną powietrza atmosferycznego.
Można stwierdzić, że generalnie na sumaryczną wysokość naliczanych sektorowi węgla
kamiennego opłat z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim
zmian, oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (w sumie tzw. opłat
ekologicznych) decydujący wpływ w ostatnim okresie mają:
opłaty za odprowadzanie wód zasolonych (stanowiące ok. 70% sumarycznych
naliczanych sektorowi opłat ekologicznych),
opłaty za składowanie odpadów (stanowiące odpowiednio ok. 25% tychże opłat).
Naliczanie przedmiotowych opłat ekologicznych wpływa również na podwyższenie kosztu
zarówno produkcji jak i sprzedaży węgla przez spółki węglowe i samodzielne kopalnie.
Dlatego też koniecznym jest podjęcie stosownych, proekologicznych
działań
w takim zakresie, który w rezultacie zaowocuje już w nieodległej przyszłości zmniejszeniem
„środowiskowych" obciążeń finansowych kopalń. Należy podkreślić, że działania te powinny
zostać ukierunkowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z możliwie największym
ograniczeniem ilości soli zrzucanej do odbiorników powierzchniowych oraz zmniejszeniem
ilości odpadów składowanych na powierzchni.
Wśród szeregu procesów, jakie mogą zostać zainicjowane w rejonach likwidowanych
kopalń, niezwykle istotne znaczenie mają zmiany warunków wodnych zarówno w samym
górotworze jak i na powierzchni. Zaprzestanie odwadniania wyrobisk górniczych niechybnie
spowodowałoby ich samo zatopienie wodami pochodzącymi z dopływów naturalnych, których
skład chemiczny zależy od charakteru hydrochemicznego drenowanych poziomów
wodonośnych.
Problematyka hydrogeologiczna związana z likwidacją kopalń ma duże znaczenie
praktyczne ze względu na powstające przy tym zagrożenia wodne zarówno dla wyrobisk
górniczych, szczególnie dla kopalń sąsiadujących z kopalnią likwidowaną, jak i w pewnych
określonych sytuacjach dla powierzchni terenu i usytuowanych na niej różnego rodzaju
obiektów.
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Rys.5. Tworzenie funduszy celowych na rzecz ochrony środowiska z opłat uiszczanych przez
górnictwo węgla kamiennego
Fig,5. Creation of target funds for environment protectlon from fees paid by hard coal industry
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Należy nadmienić, że wpływ likwidacji danej kopalni nie jest również obojętny wobec
istniejących ujęć wodnych, które mogą ulec zniszczeniu wskutek zanieczyszczenia wód pitnych
zasolonymi wodami kopalnianymi.
Likwidacja poszczególnych kopalń może także spowodować poważne w skutkach zmiany
warunków hydrogeologicznych na znacznych obszarach, w szczególności przyczynić się do
wystąpienia niekontrolowanych przepływów z wyrobisk kopalni likwidowanej do kopalń
sąsiednich, powodując w ten sposób zmianę stanu zagrożenia wodnego w tych kopalniach.
Realizacja
planowanych
przez
górnictwo
węgla
kamiennego
przedsięwzięć
proekologicznych, spowoduje w latach 1998 - 2002 poprawę stanu ochrony środowiska oraz
ograniczenie występowania szkód górniczych.
Celowi temu służyć mają w szczególności działania obejmujące:
modernizację systemów metody hydrotechnicznej ochrony rzek przed nadmiernym
zasoleniem,
stosowanie w jeszcze szerszym zakresie niż ma to miejsce obecnie, szeregu metod
geologiczno - górniczych dla zmniejszenia dopływu naturalnego wód najbardziej
zmineralizowanych,
możliwie maksymalne wykorzystanie wód zasolonych do podsadzki,
zwiększenie ilości odpadów górniczych deponowanych w wyrobiskacłi górniczych
(zarówno poprzez stosowanie podsadzki jak i lokowanie na dole) poprzez budowę nowych
instalacji i modernizację istniejących, w tym z wykorzystaniem wód zasolonych w
mieszaninach z odpadami poflotacyjnymi i pyłami dymnicowymi,
zwiększenie ilości odpadów górniczych wykorzystanych gospodarczo przez ich
zastosowanie do robót inżynieryjnych i hydrotechnicznych obejmujących,
intensyfikację prac rekultywacyjnych, wraz z sukcesywnym przekazywaniem
zrekultywowanych i zagospodarowanych gruntów samorządom terytorialnym lub innym
użytkownikom,
prowadzenie eksploatacji górniczej w sposób ograniczający występowanie szkód na
powierzchni.
Działalność spółek węglowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego w latach 1998 i
1999 przedstawia się następująco.
Jako główne kierunki działań w zakresie ochrony środowiska spółki węglowe
i kopalnie samodzielne, zgodnie z założeniami programu reformy górnictwa, realizowały w
latach 1998 i 1999 szereg przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, m. in. zadania mające
na celu:
ograniczenie zrzutu soli do cieków powierzchniowych,
prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno - ściekowej,
wykorzystanie gospodarcze odpadów górniczych,
lokowanie odpadów górniczych na dole kopalń,
rekultywację i zagospodarowanie gruntów po działalności przemysłowej,
prowadzenie eksploatacji górniczej w sposób w możliwie największym stopniu
ograniczający występowanie szkód na powierzchni.
Omówienie „Sektorowej oceny stanu środowiska w górnictwie węgla kamiennego
Poprawa stanu środowiska, a w konsekwencji doprowadzenie w określonym horyzoncie
czasowym (zgodnie z korektą programu rządowego - najpóźniej do roku 2005) do spełnienia
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wymagań ochrony środowiska przez spółki węglowe i kopalnie jest jednym z priorytetów
programu reformy górnictwa, traktowanym na równi z osiągnięciem przez nie rentowności
ekonomicznej.
Wnioski i rekomendacje wynikające z Sektorowej oceny ... będą stanowiły podstawę
weryfikacji i aktualizacji biznes planów oraz planów techniczno - ekonomicznych spółek
węglowych i kopalń w zakresie planowanych przez te podmioty działań na rzecz poprawy stanu
środowiska naturalnego i stopniowego dochodzenia do spełniania wymogów ochrony
środowiska (zgodnie z korektą programu rządowego - najpóźniej do roku 2005).
„Sektorowa ocena ..." rozwiązuje podstawowe kwestie związane z zarządzaniem
środowiskiem i dostarcza Komitetowi Sterującemu Rządowym Programem Reformy
Górnictwa Węgla kamiennego argumentów, na podstawie których zostanie przyjęty program
naprawczy dla całego sektora.
Wykonane studium stanowi syntezę informacji dotyczących każdej kopalni i spółki
odnośnie:
stanu środowiska i oddziaływania na środowisko wywołanego przeszłą i obecną
działalnością górniczą,
stanu formalno - prawnego w świetle aktualnych wymogów ochrony środowiska,
aktualnych zobowiązań finansowych z tytułu naliczonych opłat i kar,
propozycji i rozwiązań, które są najkorzystniejsze z punktu widzenia ekonomiki,
efektów ekologicznych i społecznych,
wyników przeprowadzonych konsultacji ze wszystkimi zaangażowanymi stronami,
zgodnie z polityką Banku Światowego odnośnie konsultacji społecznych,
zakresu i problematyki szkoleń dotyczących wdrażania programów poprawy stanu
środowiska i kontroli zanieczyszczeń.
Jednym w ważniejszych elementów „Sektorowej oceny ..." jest „Harmonogram wdrożeń
działań na rzecz ochrony środowiska w sektorze", który zawiera uzgodnione do realizacji
zadania proekologiczne, imiennie przypisane do kopalń czynnych.
f

Obecny stan zarządzania środowiskiem wg Sektorowej oceny stanu środowiska...
Kopalnie i spółki w różny sposób organizują zarządzanie środowiskiem. Część z nich
posiada wydzielone jednostki organizacyjne do spraw ochrony środowiska a część
podporządkowuje zarządzanie środowiskiem służbom technicznym, odpowiedzialnym za ruch
kopalni.
W spółkach i kopalniach, które nie posiadają wydzielonych służb ochrony środowiska nie
są opracowywane informacje o korzystaniu ze środowiska i wypełnianiu wynikających z niego
obowiązków, każda z komórek organizacyjnych posiada własne zbiory nie opracowanych
danych, które w miarę potrzeb stanowią podstawę opracowania informacji.
W kopalniach i spółkach, które posiadają wydzielone komórki organizacyjne ds. ochrony
środowiska, dane o korzystaniu ze środowiska i wypełnianiu wynikających z niego
obowiązków, są one dostępne w postaci opracowywanych informacji albo w postaci katalogów
danych.
Programy ochrony środowiska opisane w biznes planach kopalń i spółek są wynikiem
reakcji zarządów tych podmiotów na stwierdzone zagrożenia oraz reakcji na ograniczenia
pochodzące z warunków środowiskowych. Z jednej strony stwierdzonym powodem działania są
obciążenia finansowe związane z korzystaniem ze środowiska i koszty naprawy szkód, a z
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drugiej strony, ograniczenia terenowe i przyrodnicze, związane z możliwością odprowadzania
ładunków zanieczyszczeń do środowiska.
Proponowany w Sektorowej ocenie stanu środowiska.,, system organizacji zarządzania
ochroną środowiska w górnictwie węgla kamiennego
W przyszłości kopalnie i spółki węglowe powinny wypracować możliwie jednolity system
organizacji zarządzania ocłironą środowiska. System ten powinien obejmować:
programowanie ocłirony środowiska poprzez:
określanie celów środowiskowych,
wybór priorytetów działania,
wybór sposobów osiągania celów,
dobór środków realizacyjnych,
organizację inwestycji,
organizację finansowania,
określanie planów wykonywania obowiązków.
procedury monitorowania przebiegu programów i bieżącego korygowania jego
realizacji, polegające na powołaniu komórek funkcjonalnych w kopalniach i spółkach oraz
przydzieleniu im obowiązku gromadzenia danych i opracowania informacji,
procedury monitorowania oddziaływania na środowisko polegające na wykonywaniu
pomiarów, gromadzeniu danych i opracowaniu informacji o ilości zanieczyszczeń
odprowadzanych do środowiska,
procedury monitorowania jakości środowiska, polegające na gromadzeniu informacji
opracowywanych i udostępnianych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, Regionalny System
Monitorowania Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną i własne służby,
procedury osiąganych efektów, polegające na śledzeniu tempa dochodzenia do
ustalonych wymogów i proponowaniu korekt realizacji programu,
procedury monitorowania kosztów związanych z ochroną środowiska,
procedury raportowania i informowania oraz zapewnienia dostępu do informacji,
polegające na sporządzaniu raportów z wyników monitorowania presji i jakości środowiska
oraz realizacji zadań wykonywanych w celu zmniejszenia oddziaływania kopalni na
środowisko,
Określanie celów środowiskowych ma być rozumiane jako zmniejszenie presji na
środowisko, jako zmniejszenie oznaczonej ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do
środowiska, jako zmniejszenie stwierdzonych szkód na powierzchni ziemi, jako ochronę
zasobów. Celem generalnym dla każdej kopalni jest spełnienie wymogów ochrony środowiska
najpóźniej do roku 2005. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań specyficznych dla
każdej z kopalń. Kopalnie mają możliwość wypracowywania i uzgodnienia własnych sposobów
osiągnięcia tego celu.
Wybór priorytetów działania ma być rozumiane jako zastosowanie metody wyboru
najważniejszych zadań, których realizacja ma zapewnić spełnienie wymagań dotyczących
ochrony środowiska i pozostawienie czasowe zadań, które nie wpływają istotnie na
oddziaływanie kopalni na środowisko naturalne.
Wybór sposobów osiągania celów ma być rozumiany jako wybór najlepszych dostępnych
technik i technologii, których zastosowanie nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów.
r

t
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Dobór środków realizacyjnych, ma być rozumiane jako zastosowanie odpowiedniej techniki
i usprawnienie organizacji zarządzania.
Organizację inwestycji, ma być rozumiane poprzez opracowanie harmonogramu
zapewniającego koncentrowanie środków na zadania do wykonania w pierwszej kolejności i
ich konsekwentną realizację.
Organizacja finansowa ma być rozumiana jako uzgodnienie z NFOŚiGW oraz
Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi prioiytetu dla wybranej listy przedsięwzięć,
podejmowanie zadań wspólnie finansowanych z innymi podmiotami, w celu uzyskania
ekonomicznego efektu przedsięwzięcia.
Określanie planów wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ma być
rozumiane jako uzgodnienia terminów dochodzenia do wymagań określonych w przepisach
ochrony środowiska, uzgodnienia inwestycji i innych przedsięwzięć, których realizacja zapewni
dochowanie wymogów ochrony środowiska najpóźniej do roku 2005.
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Rys.6. Proponowany w Sektorowej ocenie stanu środowiska ... System Zarządzania Środowiskowego sektorem węgla
kamiennego
Fig.6. System of environment management in hard coal industry ...as proposed in the Sectoral Environment
Assessment

32

Człowiek i środowisko wobec procesu restruicluryzacj i górnictwa węgla kamiennego

Zarządzanie bezpieczeństwem w górnictwie
W polskich kopalniach stosowane są coraz szerzej rozwiązania organizacyjne należące do
nowej dziedziny bezpieczeństwa pracy określanej nazwą zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykorzystuje metody i modele organizatorskie do
rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obejmuje techniki
włączania zadań z zakresu bhp do organizacji przedsiębiorstwa i kierowania załogą. Jednym z
zasadniczych elementów zarządzania bezpieczeństwem jest problematyka oceny ryzyka
zawodowego.
Jako jeden z istotnych warunków skuteczności zarządzania bhp jest należyte zapewnienie
partycypacji pracowniczej, m.in, w ocenie ryzyka zawodowego, i może przybierać formy:
uczestniczenie w ocenie i kontroli jakości zarządzania bhp,
uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą,
analizowanie potencjalnych zagrożeń i narażeń w miejscu pracy,
zapoznawanie współpracowników i nowych pracowników z procedurami bezpiecznej
pracy i zasadami bhp,
uczestniczenie w analizowaniu wypadków i zdarzeń niebezpiecznych.
Rzetelność oceny ryzyka zawodowego zależy przede wszystkim od zapewnienia
odpowiedniego zespołu i środków do przeprowadzenia oceny ryzyka oraz od organizacji
procesu oceny ryzyka. Jest to problematyka stosunkowo młoda, dlatego nie ma obecnie w
naszym kraju wystarczających i zadowalających doświadczeń w tym zakresie, określonych
przez ogólnie przyjęte algorytmy postępowania. Polska norma PrPN-N-18002 „Ogólne
wytyczne oceny ryzyka zawodowego" ma charakter ogólnych założeń, które trzeba dopiero
dostosować do specyfiki określonej gałęzi gospodarki narodowej, konkretnych przedsiębiorstw
i wyodrębnionych w nich stanowisk pracy.
Uwzględniając specyfikę górniczego środowiska pracy pod ziemią, scharakteryzowanego
określoną złożonością, dynamiką zjawisk i procesów w nim zachodzących należy zastosować
algorytm oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem czynności
roboczych, który obejmuje następujące procedury:
identyfikacja czynności roboczych podlegających ocenie,
wytypowanie składu zespołu oceniającego,
identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaniem czynności roboczych,
przyjęcie kryterium oceny,
oszacowanie ryzyka zawodowego,
sporządzenie wniosków końcowych, powiadomienie zatrudnionych,
aktualizacja oceny ryzyka.
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Skuteczne zarzadzanie BHP
Rys.7. Poprawa skuteczności zarządzania poprzez zapewnienie partycypacji pracowniczej
Fig.7. Improvement of management effectiveness by assurance of worker^s participation

Podsumowanie
Rozwój a zatem zarządzanie powinno uwzględniać parametry decydujące o jego wymiarze
moralnym, tj.: tożsamość kulturową, rzeczywistość transcendentną, popieranie praw ludzkich,
solidarność oraz wolność.
Zarządzanie organizacją, np. przedsiębiorstwem, jest systemem działań i decyzji
kierowniczych ukierunkowanych na realizację jej celów. Narzędziem zarządzania jest struktura
organizacyjna
o
charakterze
hierarchicznym,
z
określonym
przebiegiem
linii
podporządkowania oraz rozłożenia uprawnień i obowiązków pomiędzy szczeblami tej
struktury.
Podstawę prawną dla monitorowania reformy górnictwa węgla kamiennego stanowi ustawa
z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112). Zgodnie z art. 48 ustawy nadzór nad realizacją reformy
powierzono Ministrowi Gospodarki, zobowiązując go do składania corocznego sprawozdania
Radzie Ministrów. Natomiast funkcje kontrolne nad przebiegiem reformy powierzono
Komitetowi Sterującemu, powołanemu 29 stycznia 1999 r. przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek Ministra Gospodarki (art. 49 ustawy). W jego skład weszli członkowie kierownictw
Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa
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Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Ocłirony Środowiska oraz Wojewoda Śląski i
Marszałek Województwa Śląskiego.
Monitorowanie realizacji programu naprawczego polega na konfrontacji osiąganych
wyników przedsiębiorstwa górniczego oraz zamierzeń w nim zawartych. Główny akcent w
prowadzonym monitoringu położony jest na obserwację wyników, decydujących o osiąganiu
podstawowego celu rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego.
W celu podejmowania racjonalnych decyzji przez organy zarządzające w zakresie
zagospodarowania zbędnego majątku kopalń prowadzony jest przez spółki węglowe i kopalnie
kwartalny monitoring majątku nieprodukcyjnego, obejmujący stan majątku nieprodukcyjnego
oraz podejmowane działania restrukturyzacyjne w kwartale.
Niezależnie od prowadzonej działalności polegającej na wyzbywaniu się majątku
nieprodukcyjnego przez kopalnie podejmowane są działania zmierzające do dywersyfikacji
działalności kopalń poprzez tworzenie na bazie tego majątku nowych podmiotów.
Polityka ochrony środowiska winna być w maksymalnym stopniu oparta na zasadzie
ekonomizacji co oznacza maksymalne wykorzystanie mechanizmów rynkowych przy
zachowaniu niezbędnego zakresu interwencjonizmu państwowego. Dążąc do osiągnięcia
podstawowych celów ekologicznych przy minimalnym koszcie społecznym wprowadza się
systemy opłat za korzystanie ze środowiska, ulgi podatkowe, narzuty ekologiczne,
preferencyjne kredyty oraz dotacje na realizację proekologicznych przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Skuteczność realizacji polityki ekologicznej opartej na zasadach rozwoju zrównoważonego
zależy od realizacji bardzo różnorodnych działań a także od wykorzystania szeregu narzędzi.
Wśród tych narzędzi istotne miejsce zajmują instrumenty prawne reglamentujące korzystanie ze
środowiska w działalności gospodarczej.
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej konieczne więc stają się zmiany funkcjonującego
obecnie systemu instrumentów prawno - ekonomicznych. Zmiany te powinny w większym niż
dotychczas stopniu wykorzystywać mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska pozwalając
na zwiększenie oddziaływania stymulującego proekologiczne zachowanie się podmiotów
gospodarczych oraz dalszy wzrost nakładów na ochronę środowiska.
System zarządzania środowiskiem stanowi część ogólnego systemu zarządzania
przedsiębiorstwa określonego polityką zarządzania środowiskiem, która jest wyznaczana przez
daną organizację. Polityka dotycząca środowiska przyrodniczego to publiczna deklaracja,
formalnie udokumentowana, określona przez zarząd danej organizacji na temat zamierzeń i
zasad działania w stosunku do środowiska.
Warto podkreślić, że poprawa stanu środowiska, a w konsekwencji doprowadzenie w
określonym horyzoncie czasowym (zgodnie z korektą programu rządowego - najpóźniej do
roku 2005) do spełnienia wymagań ochrony środowiska przez spółki węglowe i kopalnie jest
jednym z priorytetów programu reformy górnictwa, traktowanym na równi z osiągnięciem
przez nie rentowności ekonomicznej.
W polskich kopalniach stosowane są coraz szerzej rozwiązania organizacyjne należące do
nowej dziedziny bezpieczeństwa pracy określanej nazwą zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy wykorzystuje metody i modele organizatorskie do
rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obejmuje techniki
włączania zadań z zakresu bhp do organizacji przedsiębiorstwa i kierowania załogą.
Reasumując zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym musi być oparte na jednoznacznie
określonym systemie decyzyjno - zarządczym. Ustalenie kryteriów oraz wdrożenie takiego
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systemu musi być priorytetem. Tylko jednoznacznie określony system zarządzania pozwoli na
osiągnięcie wymaganych efektów ekonomiczno - gospodarczych. Wprowadzenie takiego
systemu musi dotyczyć całego sektora górnictwa węgla kamiennego.
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Principles of Information utilisation with consideration of the Ievel of
management and decision taking
Abstract
The problem of creation of a modern management system is very complex and at the same
time difficult. The management system should be designed and constructed on many Ievels and
should be improved from various points of view. It is the management that is one of the main
spheres contributing to profitability and effectiveness. It seems that special attention should be
paid to this sphere of functioning of Polish hard coal industry and approach the problem in a
fair and conseąuent
manner. The subject of Information collection for the needs of
management of the hard coal industry contains the principles regulating the mood of managerial
decisions taking via which they are realised. The management of a mining company must be
based on univocally determined decision-managing system. Determination of the criteria and
implementation of such a system must be a priority. Oniy the univocally determined
management system will allow for accomplishment of the reąuired economic effects. The
implementation of such a system must regard the whole hard coal industry.
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Stan aktualny i prognoza procesów społeczno - gospodarczych w
górnictwie węgla kamiennego i w gminach górniczych (system
monitorowania procesów spdteczno-gospodarczych jako narzędzie do
oceny skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego)
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja górnictwa - procesy społeczno-gospodarcze

- gminy górnicze

Streszczenie
Przedstawiono zarys prognozy procesów społeczno-gospodarczych w gminach górniczycli
wynikającycłi z restrukturyzacji górnictwa. Jednocześnie zaprezentowano koncepcję systemu
informatycznego, który w sposób kompleksowy może monitorować skutki procesów
racjonalizacji zatrudnienia i zagospodarowywania nieprodukcyjnego majątku kopalń, zatem
procesów wielce znaczących dla gmin górniczych.
Wprowadzenie
Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce niesie ze sobą istotne
przeobrażenia społeczno-gospodarcze. W związku z tym istotne jest wykorzystanie wszystkich
dostępnych narzędzi i środków w celu minimalizacji obserwowanych negatywnych skutków
tych przeobrażeń. Jednym z takich środków jest monitorowanie zachodzących procesów
społecznych. Podstawą prawną do działań w tym zakresie jest Ustawa o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dziennik Ustaw 1998). Kolejną
podstawę tworzą akty wykonawcze, na czele z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie
udzielania kredytu na warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie
inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy (Dziennik Ustaw 1999).
Przygotowanie odpowiedniego oprogramowania do monitorowania zachodzących procesów
społeczno-gospodarczych, w tym również opracowanie odpowiedniej struktury bazy danych
pozwoli na analizę jakościową oraz ilościową prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych
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górnictwa. Umożliwi to ograniczenie przedsięwzięć nietrafionych w ramach istniejących
możliwości i przeniesienie środków finansowych na rozwiązania skuteczne. Podstawowym
celem restrukturyzacji górnictwa powinno być ograniczenie strukturalnego bezrobocia w
gminach górniczych, a także poprawa efektywności działania nowo powstających jednostek
gospodarczych.
W ramach niniejszego referatu przedstawiono uwagi na temat procesów społecznogospodarczych zachodzących w gminach górniczych (głównie na lokalnych rynkach pracy)
oraz koncepcję systemu informatycznego, który pozwoli na efektywniejsze monitorowanie
procesów społeczno-gospodarczych, skojarzonych z przekształceniami strukturalnymi
zachodzącymi w górnictwie węgla kamiennego.
1. Prognoza procesów społeczno-gospodarczych w gminach górniczych, wynikających z
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Wszelka prognoza procesów społeczno-gospodarczych w branży i gminach górniczych
powinna za punkt odniesienia przyjąć sytuację na rynku pracy. W regionie zdominowanym do
tej pory przez przemysł ciężki redukcja miejsc pracy w takiej branży jak górnictwo silą rzeczy
musi wpływać na funkcjonowanie rynku pracy. Jeżeli więc od początku 1998 roku spadek
zatrudnienia w górnictwie wyniósł ponad 70 tys. osób, to jest to równoznaczne z utratą co
najmniej tylu miejsc pracy w gospodarce województwa. (Nie bierzemy tutaj pod uwagę tzw.
efektu domina, powodującego zwielokrotnienie tej liczby poprzez utratę miejsc pracy w
otoczeniu kooperacyjnym). Zjawiska zachodzące zarówno w branży górnictwa, jak i w innych
sektorach śląskiej gospodarki doprowadziły do stanu, który charakteryzuje się najwyższym
poziomem bezrobocia od dnia utworzenia województwa śląskiego.
Według stanu na 31 grudnia 2000 roku, w województwie zarejestrowanych było 232 044
bezrobotnych osób, spośród których 78,6% poprzednio pracowało. Analiza struktury
bezrobocia według sekcji PKD pokazuje, że co prawda największy napływ do zbiorowości
bezrobotnych (88 394 osoby) pochodzi z dwóch sekcji gospodarki: „Przetwórstwo
przemysłowe" oraz „Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych i
artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego", to jednak sekcja: „Górnictwo i
kopalnictwo" jest jedną z pozostałych trzech sekcji generujących pokaźną liczbę bezrobotnych
(Kubica 2000). Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w śląskich urzędach pracy
subpopulacja zakwalifikowana do sekcji „Górnictwo i kopalnictwo" stanowi 5,6%.
Pozytywnym faktem było to, że według stanu na koniec czerwca 2000 roku, w porównaniu
do IV kwartału 1999 roku, po raz pierwszy od dwóch lat zanotowano spadek liczby
bezrobotnych zarejestrowanych poprzednio w tej sekcji (Kubica 2000). Trudno powiedzieć,
czy fakt ten ma charakter incydentalny i wcześniej obserwowane zjawisko rosnącej liczby
bezrobotnych pochodzących z sekcji „Górnictwo i kopalnictwo" na powrót wróci w utartą
zdawałoby się koleinę, czy rzeczywiście może stanowić symptom poprawy sytuacji na rynku
pracy byłych górników. Jeżeli nawet taka poprawa miałaby nastąpić, to trzeba pamiętać, że w
gminach górniczych - zwłaszcza małych - sytuacja na rynku pracy będzie komplikowała się
pod wpływem restrukturyzacji zatrudnienia w sektorach usług, w dziedzinie oświaty czy
ochronie zdrowia. Jednak dla gminy górniczej rozstrzygające znaczenie mają problemy
wynikające z restrukturyzacji górnictwa. Przedstawimy je na konkretnym przykładzie
(Wsparcie dla ... 2000).
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2. Charakterystyka sytuacji byłych górników w Jaworznie
Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych pracowników, zwalnianych z tytułu
restrukturyzacji górnictwa w powiecie Jaworzno pochodzą z dwóch kopalń węgla kamiennego:
„Jan Kanty" oraz „Jaworzno". Zebrany materiał empiryczny dotyczy 333 pracowników, którzy
odeszli z kopalń pobierając jednorazową odprawę bezwarunkową. W grupie tej znalazło się
138 osób (41,4%) posiadających zawód wyłącznie „górniczy", 157 osób (47,1%)
posiadających różne zawody „pozagórnicze", a o pozostałych 38 (11,4%) byłych pracownikach
przemysłu węglowego nie uzyskano informacji na temat zawodu wyuczonego.
2.1. Dane s p o ł e c z n o - d e m o g r a f i c z n e byłych p r a c o w n i k ó w g ó r n i c t w a
posiadających zawody związane wyłącznie z przemysłem węglowym
Charakterystyka społeczno-demograficzna 138. osób (100%), zatem tych byłych
pracowników obu kopalń, którzy posiadają zawody stricte „górnicze" przedstawia się
następująco:
Płeć:
k o b i e t y - 5 3 (38,4%),
mężczyźni - 84 (60,9%),
brak danych na temat płci - 1 (0,7%).
Wiek:
do 30 lat - 31 osób (22,5%),
31 - 40 l a t - 5 4 (39,1%),
4 1 - 5 0 l a t - 2 8 (20,3%),
ponad 50 lat - 24 (17,4%),
brak danych na temat wieku - l (0,7%).
Poziom wykształcenia:
podstawowe + ukończony kurs zawodowy - 36 osób (26,1%),
zasadnicze zawodowe - 59 (42,7%),
ś r e d n i e - 3 6 (26,1%),
wyższe - 7 (5,1%).
Uogólniając można powiedzieć, że w grupie byłych pracowników kopalń posiadających
zawody stricte górnicze przeważali: pod względem płci - mężczyźni (61%), pod względem
wieku - osoby w wieku do lat 40 (62%), pod względem wykształcenia - posiadający
wykształcenie podstawowe lub co najwyżej zasadnicze zawodowe (69%).
2.2. Dane społeczno d e m o g r a f i c z n e byłych pracowników górnictwa
posiadających zawody pozagórnicze
Charakterystyka 157. byłych pracowników obu kopalń posiadających zawody umownie
określane mianem "pozagórhiczych", przyjętych jako 100% przedstawia się następująco:
Płeć:
k o b i e t y - 3 7 (23.6%),
mężczyźni - 120 (76,4%).
Wiek:
do 30 lat - 41 osób (26,1 %),
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31 - 4 0 l a t - 6 1 (38,8%).
41 - 50 iat - 32 (20,4%),
ponad 50 l a t - 2 1 (13,4%),
brak danych na temat wieku - 2 (13%).
Poziom wykształcenia:
podstawowe + ukończony kurs zawodowy - 20 osób (1,3^),
zasadnicze zawodowe - 102 (65,0%),
ś r e d n i e - 4 7 (29,9%),
wyższe - 6 (3,8%).
W porównaniu z grupą poprzednią nie odnotowano różnic ani pod względem płci, ani pod
względem wieku, jedynie w zakresie wykształcenia. Otóż w grupie posiadającej zawody
pozagórnicze tylko minimalnie zaznaczył się procentowy udział osób posiadających najniższe,
podstawowe wykształcenie, o ponad 22% więcej było posiadających wykształcenie zasadnicze
zawodowe, o kilka procent więcej posiadających wykształcenie średnie.
2.3. Analiza zawodów pozagórniczych w kontekście realiów lokalnego rynku
pracy
W trakcie analizy wyodrębniono 49 zawodów pozagórniczych charakteryzujących osoby,
które odeszły z dwóch kopalń jaworznickich; 34 w grupie mężczyzn oraz 18 w grupie kobiet.
Zawody te porównano z wcześniej przygotowaną listą zawodów deficytowych, równoważnych i
nadwyżkowych, charakterystycznych dla rynku pracy Jaworzna. Wyniki porównania okazały
się następujące:
a) zawody deficytowe (przewaga ofert nad liczbą bezrobotnych o wymaganych
kwalinkacjach)
Z analizy porównawczej wynika, że tylko 1 zawód pozgórniczy - zawód technika elektryka
(o specjalności instalacje elektryczne) należy do grupy zawodów deficytowych dla lokalnego
rynku pracy Jaworzna. A zatem, spośród wszystkich 333 osób objętych analizą kwalifikacji,
tylko 4,2% ma szanse znalezienia zatrudnienia, bo tylko 14 byłych pracowników obu kopalń
posiadało właśnie ten zawód.
b) Zawody nadwyżkowe (przewaga bezrobotnych o określonych kwalifikacjach nad
liczbą ofert pracy)
Na liście nadwyżkowych znalazło się 12 zawodów dotyczących 79. osób, zatem 23,7%
ogółu analizowanych byłych pracowników obu kopalń jaworznickich. Zawody te to:
cukiernik,
elektromonter (elektryk) zakładowy,
konserwator maszyn, urządzeń i sprzętu,
kucharz,
malarz budowlany, .
mechanik samochodowy,
murarz,
sprzedawca,
ślusarz,
robotnik budowlany,
technik budownictwa,
tokarz.
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c)

zawody równoważne (równowaga między liczbą ofert i bezrobotnych o
określonych kwalifikacjach)
Wśród wszystkich zawodów pozagórniczych, zawodami równoważnymi okazały się dwa:
monter instalacji budowlanych,
monter sieci komunalnych.
Zawody o takim charakterze posiadały tylko 3 osoby, tj. 0,9% ogółu byłych pracowników
kopalń jaworznickich objętych analizą.
d) zawody pozostałe; brak danych o liczbie ofert w stosunku do liczby
bezrobotnych
Poza trzema wyżej wymienianymi kategoriami zawodów znalazły się 34 zawody właściwe
dla 60 osób, tj. 38,2% wszystkich z zawodami pozagórniczymi i 18% ogółu byłych
pracowników obu kopalń. Te zawody nie znalazły się na liście ofert pracy PUP w Jaworznie, i
dlatego trudno ocenić, jak duża liczba bezrobotnych przypadałaby na każdą ewentualną ofertę
pracy. W grupie byłych pracowników kopalń do najliczniej reprezentowanych zawodów tej
kategorii należały:
ekonomista,
technik chemik,
monter,
technik mechanik,
elektromechanik,
instruktor higieny,
inżynier elektryk,
krawiec,
~
księgowy,
malarz,
mechanik maszyn budowlanych i melioracyjnych,
rolnik,
technik elektryk,
technik technologii (w budownictwie),
technik żywienia.
Syntetyczny końcowy rezultat analizy kwalifikacji zwalnianych pracowników górnictwa w
odniesieniu do danych dotyczących lokalnego rynku pracy w powiecie Jaworzno prezentuje
wykres na rysunku 1.
Z przedstawionej analizy kwalifikacji można wyciągnąć następujące wnioski:
ponad 41% analizowanych byłych pracowników górnictwa na obszarze Jaworzna to
osoby, których kwalifikacje ograniczają się wyłącznie do związanych z przemysłem
węglowym. Kolejnych 23,7% posiada zawody nadwyżkowe, nie rokujące dobrze dla
znalezienia zatrudnienia, bo oznaczające już istniejącą przewagę bezrobotnych nad liczbą ofert
na lokalnym rynku pracy. Tak więc, ponowne zatrudnienie około 65% rozpatrywanych osób
obwarowane będzie koniecznością zdobycia nowego zawodu. Jeśli dodać do tej liczby jeszcze
osoby (około 11%)), w przypadku których nie podano zawodu (a jak można się domyślać, w
większości przypadków byłoby to jedynie wykształcenie podstawowe i praktycznie brak
zawodu), to udział procentowy osób wymagających przekwalifikowania wyniesie 76%,
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S 1

Rys. 1. Zawody 333 byłych pracowników kopalń na tle realiów lokalnego rynku pracy Jaworzna
Fig. 1. The professions of 333 ex-miners on the background labour market realities Jaworzno

analiza
danych
społeczno-demograficznych
byłych
pracowników
kopalń
jaworznickich, którzy posiadają zawody typowo górnicze wykazała, że 37,7% z nich to osoby
ponad czterdziesto-letnie, a 39,1% ponad trzydziestoletnie, że ponad 68,8% legitymuje się
wykształceniem podstawowym lub zawodowym,
tylko 5,1% analizowanych pracowników posiada zawód deficytowy lub równoważny
na lokalnym rynku pracy,
przyszła sytuacja zawodowa 18% badanych osób pozostała niewyjaśniona, bowiem
ich zawód znalazł się w grupie tzw. pozostałych, tj. takich, na temat których nie uzyskano
informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3. Struktura systemu monitorowania procesów społeczno-gospodarczych towarzyszących
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Przedstawiane tutaj narzędzie do monitorowania procesów społeczno-gospodarczych
skojarzonych z reformą górnictwa węgla kamiennego pozwoli na bieżącą ocenę zmian
strukturalnych zachodzących na poziomie kopalni węgla kamiennego oraz na poziomie spółki
węglowej. Zachodzące przemiany bezpośrednio oddziaływają na gminy górnicze, które w
wyniku prowadzonej restrukturyzacji górnictwa napotykają na jakościowo zupełnie nowe
problemy. Wnikliwa analiza jakościowa oraz ilościowa zachodzących zmian pozwoli na
podjęcie działań ograniczających negatywne skutki, wśród których podstawowe zagrożenie
stanowi strukturalne bezrobocie.
Dla pełnej analizy zachodzących zmian w wyniku restrukturyzacji górnictwa należy
przygotować odpowiednią bazę danych, która w pełni odzwierciedli rzeczywisty stan struktury
na poziomie kopalni i spółki węglowej. Baza danych systemu monitoringu procesów
społeczno—gospodarczych będzie złożona z kilku niezależnych modułów, obejmujących
niezbędne informacje w zakresie zmian dotyczących stanu zatrudnienia i nieprodukcyjnego
majątku kopalń oraz modułu obejmującego informacje na temat górników odchodzących z
kopalń, korzystających z osłon Górniczego Pakietu Socjalnego.
W ramach bazy danych wydzielone trzy podstawowe moduły;
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Moduł: ZATRUDNIENIE - pozwalający na gromadzenie informacji o stanie
zasobów pracowniczych oraz o zmianach zachodzących w efekcie prowadzonej
restrukturyzacji.
Moduł: AKTYWIZACJA ZAWODOWA - pozwalający na gromadzenie informacji
0 stanie zawodowym górników, odchodzących w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia, ich
kwalifikacjach i aktualnej sytuacji ekonomicznej
Moduł: MAJĄTEK NIEPRODUKCYJNY - pozwalający na gromadzenie
informacji o stanie gruntów podlegających restrukturyzacji, zasobach mieszkaniowych
1 majątku nieprodukcyjnym kopalń.
Informacje zawarte w bazie danych będą wykorzystane do analizy procesów zachodzących
w górnictwie w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia oraz restrukturyzacji majątku
nieprodukcyjnego kopalń. Adresatem tworzonej bazy danych mogą i powinny być podmioty,
które wpływają na kształt rynku pracy (gminy górnicze, centra przedsiębiorczości lokalnej)
oraz jednostki nadzorujące przebieg restrukturyzacji przemysłu górniczego .
Utworzone moduły będą strukturalnie niezależne, co wynika przede wszystkim z zakresu
obejmowanych zagadnień w ramach każdego z modułów, a także z tego, że do każdego modułu
zostaną pozyskiwane potrzebne dane z różnych źródeł.
3.1. Moduł: zatrudnienie
W ramach modułu w skali kopalni i spółki zostaną uwzględnione następujące informacje:
Stan i struktura zatrudnienia:
podział pracowników ze względu na charakter pracy (robotnicy, dozór techniczny,
pracownicy administracyjni itd.; według grup wykazywanych w dotychczasowej
sprawozdawczości PARG S.A),
podział pracowników ze względu na płeć,
podział pracowników ze względu na miejsce pracy (dół, powierzchnia).
Ruch zatrudnienia:
ubytki naturalne (renty, emerytury, zgony),
zwolnienia z przyczyn ekonomicznych zakładu,
zwolnienia związane z pracownikiem (porozumienie stron, porzucenie pracy,
wypowiedzenia, urlopy wychowawcze i bezpłatne i inne),
przyjęcia ze wskazaniem na ich źródła.
Struktura zwolnień:
przyczyny ekonomiczne zakładu pracy (zasiłki socjalne, urlopy górnicze, odprawy
bezwarunkowe, różnego rodzaju przejścia pracowników),
odejścia z górniczego pakietu socjalnego,
podział pracowników ze względu na miejsce pracy (dół, powierzchnia).
Struktura przyjęć:
absolwenci,
pracownicy przeniesieni z kopalń,
pracownicy z PRG i PBSz,
powroty do pracy.
Uprawnienia pracowników do urlopów górniczych i emerytur:
podział uprawnionych ze względu na staż pracy i wiek,
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podział pracowników ze względu na charakter pracy (robotnicy, dozór techniczny,
pracownicy administracyjni itd.),
podział pracowników ze względu na miejsce pracy (dół, powierzchnia).
Struktura wiekowa pracowników kopalni:
w ramach tego zagadnienia uwzględnione powinny zostać wiek załogi w powiązaniu
ze stażem pracy.
3.2. Moduł: aktywizacja zawodowa
W ramach modułu w skali kopalni i spółki zostaną uwzględnione następujące informacje
dotyczące pojedynczych byłych pracowników kopalń:
charakterystyka społeczno-demograficzna respondenta - byłego pracownika kopalni.
sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny pracowniczej.
charakterystyka pracy w górnictwie.
charakterystyka okoliczności odejścia z górnictwa.
historia na rynku pracy; sytuacja zawodowa po odejściu z górnictwa.
3.3. Moduł: m a j ą t e k nieprodukcyjny
W ramach modułu w skali kopalni i spółki zostaną uwzględnione następujące informacje:
Restrukturyzacja zakładowych zasobów mieszkaniowych:
podział zasobów mieszkaniowych na budynki i na mieszkania,
wskazanie podjętych działań restrukturyzacyjnych (sprzedaż, przekazanie gminie,
przekazanie spółdzielni i inne).
Porządkowanie stanu prawnego gruntów:
stan prawny gruntów zajmowanych przez poszczególne grupy obiektów
(przemysłowe, nieprzemysłowe),
~
podjęte działania restrukturyzacyjne (zakup, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie i inne).
Restrukturyzacja majątku trwałego kopalń:
podział obiektów na pośrednio produkcyjne i socjalno - bytowe,
wskazanie stanu prawnego obiektów pośrednio produkcyjnych i socjalno - bytowych,
podjęte działania restrukturyzacyjne (sprzedaż, likwidacja, przekazanie, dzierżawa i
inne).
3.4. Pozyskiwanie informacji dla bazy danych
Istotną barierą przy tworzeniu bazy danych dla sytemu monitorowania procesów
społecznych są źródła niezbędnych informacji. Część niezbędnych danych można uzyskać na
podstawie istniejących baz danych innych systemów informatycznych. Poniżej przedstawiono
źródła informacji w ramach każdego z modułów;
dla modułu zatrudnienia dane mogą być pozyskane z opracowań prowadzonych
przez PARG S.A. w ramach obowiązków, które nałożył na Agencję ustawodawca w Ustawie z
dnia 26.11.1998 r,. Przygotowywane przez PARG S.A. periodyczne (miesięczne, roczne)
opracowania w ramach monitorowania reformy górnictwa węgla kamiennego (w szczególności
części 9, 10, 11, 28 i 29) stanowią zasób informacji, pożądany dla potrzeb rozważanego
systemu informatycznego.
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dla moduhi majątek nieprodukcyjny wykorzystane mogą być dane przygotowane
przez zespoły przekształceń strukturalnycłi w spółkach węglowycłi, na potrzeby Biura
Restrukturyzacji Tecłinicznej Kopalń PARG S.A., zestawienia dotyczące restrukturyzacji
zakładowych zasobów mieszkaniowych, porządkowania stanu prawnego gruntów oraz
restrukturyzacji majątku trwałego kopalń,
dla modułu aktywizacji zawodowej informacje będą gromadzone i przetwarzane w
oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród byłych pracowników kopalń.
Zakończenie
Zarówno aktualny stan jak i zarysowane wcześniej elementy prognozy procesów społecznogospodarczych w gminach górniczych wskazują na kluczowy problem, jakim jest
zagospodarowanie na lokalnych rynkach pracy pracowników odchodzących z kopalń.
Przedstawiona - i to tylko na przykładzie jednej gminy - analiza kapitału kwalifikacyjnego
takich osób wskazuje, że jednym z podstawowych warunków umożliwiających ich ponowne
zatrudnienie jest zmiana dotychczasowych kwalifikacji, czyli trafna reorientacja zawodowa,
dostosowana do wymagań rynku pracy. Z drugiej strony potrzebna jest równocześnie baza
materialna umożliwiająca tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy. Taką bazą może być (i
jest) nieprodukcyjny majątek kopalń.
Proponowany system informatyczny Monitorowania Procesów Społeczno-Gospodarczych
umożliwia dokonywanie skorelowanej analizy informacji na temat zatrudnienia (stan aktualny),
aktywizacji zawodowej (stan pożądany) i majątku nieprodukcyjnego (kierunki produkcji i
usług). Taka przetworzona informacja zarówno dla gminy, jak i dla spółki węglowej (zwłaszcza
Spółki Restrukturyzacji Kopalń) może stymulować pożądane zmiany w strukturze społecznogospodarczej gmin górniczych.
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Current condition and prognosis of social - economical processes in
mining industry and mining communities (the monitor system of social
economical processes as tool to estimate e f t e c t s of mining's
restructuriyzation)
Abstract
This paper includes outline of prognosis social - economical processes in mining's
communities connected with mining's restructuryzation. Simultaneously we introduce
conception of informative system, which can in complete to monitor processes of mining* s
restructuryzation (so important to mining's communities).
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Uciążliwości związane z bliskim sąsiedztwem kopalń w opinii społecznej
Słowa kluczowe
Eksploatacja złóż węgla kamiennego - degradacja środowiska - opinia społeczna
Streszczenie
Eksploatacja złóż kopalin powoduje zawsze degradację środowiska. Jak zatem mieszkańcy
terenów górniczych postrzegają sąsiedztwo kopalń węgla kamiennego ~ czy jest to sąsiedztwo
przyjazne, obojętne lub odczuwane jako uciążliwe? Odpowiedź na to pytanie przyniosły
przeprowadzone wśród przedstawicieli gmin górniczych oraz organizacji ekologicznych
konsultacje społeczne. Umożliwiły one m.in. zdiagnozowanie stanu „świadomości
ekologicznej" przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu skutków oddziaływania
kopalń węgla kamiennego na środowisko przyrodnicze, poznanie priorytetów w zakresie
działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego oraz wypracowania wspólnego
stanowiska w kwestii priorytetowych działań dotyczących łagodzenia skutków degradacji
środowiska przyrodniczego w związku z eksploatacją złóż kopalń węgla kamiennego.
1. Wprowadzenie
Eksploatacja złóż kopalin, bez względu na ich rodzaj, powoduje zawsze degradację
środowiska. Wpływy eksploatacji obejmują zarówno powierzchnie terenu jak i wody
powierzchniowe oraz gruntowe. Jak mieszkańcy terenów górniczych postrzegają sąsiedztwo
kopalń węgla kamiennego - czy jest to sąsiedztwo przyjazne, obojętne lub odczuwane jako
uciążliwe? Odpowiedź na to pytanie przyniosły konsultacje społeczne przeprowadzone w
ramach realizowanego przez konsorcjum Główny Instytut Górnictwa, Instytut Terenów
Uprzemysłowionych i CITEC S.A. projektu „Sektorowa ocena stanu środowiska w górnictwie
węgla kamiennego".
Celem konsultacji było poznanie poglądów mieszkańców na temat wpływu kopalń na stan
środowiska przyrodniczego, jak również o ustalenie listy priorytetów związanych z
łagodzeniem skutków degradacji środowiska spowodowanego eksploatacją złóż węgla
kamiennego. Tak sformułowany cel wymagał:
sporządzenia diagnozy stanu „świadomości ekologicznej" przedstawicieli organizacji
pozarządowych z zakresu skutków oddziaływania kopalń węgla kamiennego na środowisko
przyrodnicze,
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poznania priorytetów w zakresie działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego,
każdej z organizacji pozarządowych,
wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich organizacji pozarządowych w kwestii
priorytetowych działań dotyczących łagodzenia skutków degradacji środowiska przyrodniczego
w związku z eksploatacją złóż kopalń węgla kamiennego.
Konsultacje społeczne przebiegały w dwóch etapach; w pierwszym etapie przeprowadzono
badania ankietowe, w drugim - debaty społeczne.
2. Percepcja wpływu działalności kopalń przez mieszkańców terenów górniczych
2.1. Badania ankietowe
Ankietę zawierającą 10 podstawowych pytań, przesłano do 65 gmin górniczych
zlokalizowanych w czterech województwach; śląskim, małopolskim, dolnośląskim i lubelskim,
jak również do 57. organizacji ekologicznych działających na terenie województw
obejmujących gminy górnicze. Informację zwrotną uzyskano z: 39 gmin (60%) oraz z 14.
organizacji (24,6%) wszystkich objętych badaniem. W skierowanej do społecznych
konsultantów ankiecie, staraliśmy się poznać poglądy mieszkańców terenów górniczych na
temat wpływu działalności kopalń na stan środowiska przyrodniczego.
2.1.1. Stan świadomości ekologicznej
Czy dostrzegane rodzaje niekorzystnego wpływu działalności kopalń na stan środowiska
naturalnego są znane mieszkańcom gmin górniczych? Jeśli tak, to które i w jakim zakresie?
Pytania takie zadano gminom i organizacjom ekologicznym. Rozkład uzyskanych odpowiedzi
zaprezentowano w tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Znane, mniej znane oraz niedostrzegane przez mieszkańców wpływy działalności kopalń na stan środowiska
- opinia gmin
Table l. Known, less known and imperceptible by inhabitants impacts of mine activities on the environmental state opinion of municipalities / rura! districts
Najbardziej znane rodzaje niekorzystnego wpływu
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Niedostrzegane rodzaje niekorzystnego wpływu
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Tabela 2. Znane, mniej znane oraz niedostrzegane przez mieszkańców wpływy działalności kopalń na stan środowiska
- opinia organizacji ekologicznych
Table 2. Known, less known and imf>erceptible by inhabitants impacts of mine activities on the environmentaI state
- opinion of ecological organizations
Najbardziej znane rodzaje niekorzystnego wpływu

Razem
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Mniej znane rodzaje niekorzystnego wpływu
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Niedostrzegane rodzaje niekorzystnego wpływu
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zmiany w klimacie
Suma całkowita
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W opinii ogółu respondentów deformacje powierzcłini ziemi będące skutkiem eksploatacji
węgla kamiennego są nie tylko dla mieszkańców najbardziej uciążliwym rodzajem
niekorzystnego wpływu, ale są także przez nich „najgłośniej" dyskutowanym, najbardziej
znanym - zwłaszcza uszkodzenia budynków mieszkalnych (14% wskazań z ogółu
wymienionych). Do mniej znanych lub niedostrzeganych rodzajów niekorzystnego wpływu
należą, zdaniem respondentów, zanieczyszczenie wód wodami słonymi lub radioaktywnymi
oraz niekorzystne zmiany w klimacie.
2.1.2. Gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutki działalności kopalń
Niekorzystny wpływ działalności kopalń na środowisko naturalne ma swoje dalsze
konsekwencje, konsekwencje przede wszystkim gospodarcze, społeczne oraz zdrowotne. Jeśli
chodzi o skutki gospodarcze dla gminy, to respondenci proszeni o wyrażenie poglądu w tej
kwestii najczęściej wymieniali następujące:
bezpośrednie straty finansowe wynikające z faktu: nie płacenie przez kopalnie opłat,
konieczności ponoszenia nakładów na likwidację szkód górniczych w całej infrastrukturze
technicznej miasta, większych kosztów profilaktyki budowlanej, zwiększonych kosztów
użytkowania urządzeń infrastruktury technicznej, konieczności zwiększenia nakładów na
zabezpieczenia przeciwpowodziowe, wyburzenia itp. - 24% wskazań w przypadku gmin i 29%
w przypadku organizacji ekologicznych,
utratę/zmniejszenie powierzchni lub wartości terenów budowlanych, rolnych,
rekreacyjnych, leśnych - 20% wskazań w przypadku gmin i 18% wskazań w przypadku
organizacji ekologicznych,
brak chętnych do inwestowania lub osiedlania się na terenach objętych szkodami
górniczymi - 15% wskazań w grupie badanych gmin.
Biorąc pod uwagę skutki społeczne, to - w obu grupach respondentów; gminy i organizacje
ekologiczne - najczęściej wymienianymi były te, które można objąć wspólnym określeniem
„uciążliwości użytkowania obiektów". Prawie tyle samo przedstawicieli gmin górniczych
(28%) jak i organizacji ekologicznych (29%) wymieniło tę klasę społecznych skutków
działalności kopalń węgla kamiennego. Uciążliwości te, to nie tylko zawilgocenie budynków,
ich pęknięcia ale także życie z poczuciem pewnej tymczasowości (oczekiwanie na
przesiedlenie), czy też poczucie zagrożenia spowodowane wstrząsami.
Określenie zdrowotnych konsekwencji eksploatacji złóż węgla kamiennego nastręczało
respondentom pewne trudności. Wyraźnie zostały one wyartykułowane jedynie w przypadku
sześciu gmin i pięciu organizacji ekologicznych, a wymieniano takie jak: zwiększona
zapadalność na niektóre choroby bądź z większym uszczegółowieniem: pylica, alergie, choroby
dróg oddechowych, uszkodzenia słuchu, nerwice - wskutek nadmiernego hałasu.
Omawiając opinie przedstawicieli gmin górniczych i organizacji ekologicznych na temat
różnych aspektów wpływu działalności kopalń na stan środowiska naturalnego,
koncentrowaliśmy się do tej pory na jej negatywnych efektach. Postarajmy się spojrzeć na
rzecz z drugiej strony. Może istnieją i pozytywne jej następstwa, skutki? W ankiecie
poproszono respondentów o sporządzenie bilansu korzyści i strat z tytułu funkcjonowania
górnictwa węgla. Biorąc pod uwagę średnie wartości, to w ogólnym rozrachunku przeważają
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straty nad korzyściami, przy czym średnie wartości strat są nieznacznie większe w przypadku
szacunków dokonywanych przez organizacje ekologiczne, w porównaniu z szacunkami gmin.

45,60%

.'O

54,40%

60,00%
50,00%
40,00%
30.00%
20,00%

10,00%
0,00%
korzyści

straty

Rys. 1. Bilans korzyści i strat - średnie wartości
Fig. I. Balance of benefits and losses - average values

Kopalnie węgla kamiennego, to wciąż realne, konkretne miejsca pracy - tak najkrócej
określić można najczęściej wymienianą przez respondentów korzyść wynikającą z tytułu
funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Tego zdania jest 44% ankietowanych
przedstawicieli gmin 161% przedstawicieli organizacji ekologicznych. Nieco mniejszy odsetek
uważa, iż do listy korzyści należy dopisać „dochody dla gminy" - 33% ankietowanych gmin i
11% ekologów. Jeśli chodzi o straty, to najczęściej wymienianą, zarówno przez gminy (47%)
jak i ekologów (48%) była „degradacja środowiska (powierzchni, wody, powietrza, gleby itd.).
2.1.3. Ocena szans uczynienia działalności górnictwa bardziej przyjaznej dla mieszkańców
terenów górniczych
Na zadane respondentom pytanie: czy istnieją realne szanse na to, by działalność górnictwa
nie wiązała się z degradacją środowiska naturalnego, uzyskano następujące odpowiedzi:
opinia gmin

Razem

Razem

1

2,8%

istnieją szanse, pod warunkiem

24

66,7%

nie ma szans

iO

27,8%

brak danych

1

2,8%

36

100,0%

Razem

Razem

tak, jest to w pełni możhwe

4

30,8%

istnieją szanse, pod warunkiem

4

30,8%

nie ma szans

5

38,5%

Suma całkowita

13

100,0%

tak, jest to w pełni możliwe

Suma całkowita
Opinia organizacji ekologicznych
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Jak to wynika z powyższego rozkładu odpowiedzi, istnieją zdecydowane rozbieżności w
ocenie rzeczonycłi szans między respondentami reprezentującymi samorządy lokalne a osobami
ankietowanymi z organizacji ekologicznych. Dwukrotnie więcej przedstawicieli gmin, niż
przedstawicieli organizacji ekologicznych uznaje realność owych szans, jeśli spełnione zostaną
określone warunki. Owe warunki, to w równym stopniu: stosowanie odpowiednich rozwiązań
technologicznych (przede wszystkim podsadzki) oraz poprawa sytuacji finansowej górnictwa,
gminy - po 30% wskazań z ogółu odpowiedzi. Z kolei więcej przedstawicieli organizacji
ekologicznych, niż gmin dostrzega całkowitą szansę na to, by górnictwo stało się bardziej
przyjazne dla mieszkańców górniczych gmin, pod warunkiem, że: przestrzegane będzie
obowiązujące prawo, stosowane będą właściwe rozwiązania technologiczne, realizowana
będzie właściwa polityka państwa wobec górnictwa oraz zostanie ograniczone wydobycie.
2.1.4. Działania priorytetowe ukierunkowane na minimalizację wpływu sektora węgla
kamiennego na jakość życia mieszkańców terenów górniczych
Niekorzystny wpływ działalności sektora węgla kamiennego na środowisko można
minimalizować dzięki podejmowaniu - na szczeblu państwa, województwa, powiatów, czy też
gmin - działań naprawczych i prewencyjnych. Poproszono respondentów, by wczuwając się w
rolę decydentów, ustałili kolejność działań jakie należałoby podjąć biorąc za punkt odniesienia:
wartość poszczególnych zasobów dla lokalnych społeczności,
poziom degradacji poszczególnych zasobów,
własną wizję stanu pożądanego, nie zważając na istniejące (realne) możliwości ich
realizacji.
Zakres owych działań ograniczono do pięciu, mianowicie do działań skierowanych na
ochronę: klimatu globalnego, powierzchni ziemi przed odkształceniami, powierzchni przed
odpadami, wód podziemnych i innych zasobów mineralnych oraz ochronę wód
powierzchniowych. Respondenci mając do dyspozycji skalę 5. punktową, mieli przypisać
działaniu najważniejszemu cyfrę 1, drugiemu w kolejności cyfrę 2 itd. Uzyskane wyniki
przedstawiono w tabelach 3 - 5 oraz na rysunkach 2-4.
Przedstawiciele gmin górniczych oraz organizacji ekologicznych zdecydowanie opowiadają
się za priorytetową rolą działań skierowanych na ochronę powierzchni ziemi przed
deformacjami. Nie miało w tym przypadku znaczenia, czy w swoich ocenach brali pod uwagę
wartość dla lokalnych społeczności poszczególnych zasobów, poziom ich degradacji, czy też
możliwość zrealizowania stanu pożądanego, bez oglądania się na faktycznie istniejące szanse
realizacji. Konieczność ochrony powierzchni ziemi przed deformacjami na pierwszym miejscu
wskazało aż 87% ogółu respondentów, gdy punktem odniesienia była wartość poszczególnych
zasobów dla lokalnych społeczności; 62,2%, gdy punktem odniesienia był poziom ich
degradacji oraz 57,8% w przypadku kierowania się własnymi aspiracjami.
Na drugiej pozycji najczęściej plasowano ochronę powierzchni ziemi przed odpadami;
zrobiło tak: 52,2% (wartość zasobów), 53,3% (poziom degradacji) i 51,1% (własne aspiracje)
respondentów. Z kolei, na ostatnim, piątym, miejscu najczęściej lokowano ochronę klimatu
globalnego - 67,4% wyborów, gdy punktem odniesienia była wartość poszczególnych zasobów
dla lokalnych społeczności; 64,4%, gdy punktem odniesienia był poziom ich degradacji oraz
46,7% w przypadku kierowania się własnymi aspiracjami.
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Rys. 2. Ranking działań naprawczych wg wartości zasobów
Fig. 2. Ranking of corrective actions according to value of resources

Tabela 3. Hierarchia działań naprawczych wg wartości poszczególnych zasobów dla społeczności lokalnych
Table 3. Hierarchy of corrective actions according to the value of individual resources for local communities
Gminy/liczba wskazań
ochrona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

1

2

1

8

22

ziemi przed odkształceniami

32

0

0

1

1

ziemi przed odpadami

0

19

10

5

0

wód podziemnych

I

2

10

12

9

wód powierzchniowych

l

11

13

8

2

ochrona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

I

0

1

1

9

ziemi przed odkształceniami

8

2

0

1

1

ziemi przed odpadami

2

5

3

2

0

wód podziemnych

0

2

2

6

2

wód powierzchniowych

1

3

5

2

1

Organizacje ekologiczne/ liczba wskazań
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Pozycja
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Rys. 3. Ranking działań naprawczych wg poziomu degradacji zasobów
Fig. 3. Ranking of corrective actions according to degradation level of resources

Tabela 4. Hierarchia działań naprawczycłi wg poziomu degradacji poszczególnych zasobów
Table 4. Hierarcliy of corrective actions according to the degradation level of individual resources
Gminy/ liczba wskazań
och rona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

4

2

2

6

20

ziemi przed odkształceniami

21

5

1

4

3

ziemi przed odpadami

7

17

5

5

0

wód podziemnych

1

3

12

10

8

wód powierzchniowych

1

7

14

9

3

ochrona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

i

0

1

0

9

ziemi przed odkształceniami

7

0

1

2

1

ziemi przed odpadami

0

7

I

3

0

wód podziemnych

0

2

5

3

1

wód powierzchniowych

3

2

3

3

0

Organizacje ekologiczne/ liczba wskazań
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Pozycja
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Rys. 4. Ranking działań naprawczych wg stanu pożądanego
Fig. 4. Ranking of corrective actions according to degradation level of individual resources

Tabela 5. Hierarchia działań naprawczych wg poziomu aspiracji (stanu pożądanego)
Table 5. Hierarchy of corrective actions according to the aspiration level (desirable state)
Gminy/ liczba wskazań
ochrona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

8

1

5

5

14

ziemi przed odkształceniami

20

4

4

3

ziemi przed odpadami

4

17

4

5

3

wód podziemnych

1

5

7

10

10

wód powierzchniowych

0

6

13

10

4

ochrona/pozycja

1

2

3

4

5

klimatu

2

I

2

0

7

ziemi przed odkształceniami

6

I

0

2

3

ziemi przed odpadami

0

6

3

2

1

wód podziemnych

1

2

2

6

1

wód powierzchniowych

3

2

5

2

0

Organizacje ekologiczne/ liczba wskazań

Uzupełnienie rankingu działań priorytetowych stanowią odpowiedzi uzyskane na
następujące pytanie: „Jakie działania wymienilibyście
Państwo sporządzając listę działań
priorytetowych - minimalizujących wpływ sektora węgla kamiennego - ukierunkowanych
na
rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Waszej gminy (w sensie warunków
socjalnych,
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bytowych, zdrowotnych)? Lista wymienianych przez przedstawicieli górniczych gmin oraz
organizacji ekologicznych działań obejmowała 10 następujących klas:

- Działania skierowane na likwidacjf przyczyn deformacji powierzchni ziemi
Przykładowe odpowiedzi: Wydobycie węgla w 100% z podsadzką hydrauliczną,
minimalizowanie odkształceń powierzchni ziemi, stosowanie technologii minimalizujących
wpływ eksploatacji na powierzchnię, likwidacja wyrobisk płytkiego kopalnictwa, likwidacja
zagrożenia ze strony starej płytkiej eksploatacji górniczej, zmiana technologii wydobycia na
bardziej sprzyjające środowisku i dostosowanie Ilości wydobycia do potrzeb, przechodzenie do
alternatywnych źródeł energii, prognoza wstrząsów, osiadania, zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ograniczeniu urabiania skały płonnej, nie rozszerzanie eksploatacji węgla.

- Działania skierowane na zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem eksploatacji
węgla infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych, szlaków komunikacyjnych
Przykładowe odpowiedzi: Zabezpieczyć budynki przed pęknięciami, zalewaniem,
wyprzedzające zabezpieczenie obiektów budowlanych, uzgodnienie tras transportu
technologicznego po obszarze gminy z administratorami dróg oraz zawarcie stosownych
porozumień, ochrona powierzchni.

- Działania skierowane na likwidację skutków odkształcania powierzchni ziemi
Przykładowe odpowiedzi: Usunięcie (skuteczne, szybkie, na bieżąco) uszkodzeń budynków,
wodociągów, kolektorów, szkód górniczych, w miejskiej oczyszczalni, infrastrukturze,
terminowe usuwanie szkód górniczych, modernizacja dróg, naprawa dróg, odwodnienie
domów, ochrona powierzchni terenu, poprawa warunków mieszkaniowych.

- Działania skierowane na uregulowanie kwestii prawno-finansowych
Przykładowe odpowiedzi: Wypłacić należne odszkodowania, płacić gminie należne opłaty
eksploatacyjne, podatki, zwiększenie nakładów na ochronę przyrody tych terenów, zwiększenie
nakładów na usuwanie szkód, rekompensaty za utratę wartości inwestycyjnej terenów, właściwe
i uzgodnione z gminą przekazywanie terenów pokopalnianych samorządowi, pomóc
właścicielom w zmianie produkcji rolnej na produkcję ryb (pomoc w uzyskaniu pozwolenia
wodno-prawnego).

- Działania skierowane na regulację gospodarki wodnej
Przykładowe odpowiedzi: Odprowadzanie wód powierzchniowych (likwidacja zalewisk),
regulacja gospodarki wodnej, odwodnienie i zabezpieczenie cieków, uzyskanie odpowiedniej
klasy czystości rzeki, likwidacja zagrożenia powodziowego, obniżenie poziomu lustra wód
gruntowych, regulacja rzeki i jej dopływów, osuszyć tereny rolne.

- Działania skierowane na ochronę wód powierzchniowych i podziemnych
Przykładowe odpowiedzi: Rozwiązanie problemu wód słonych, stosowanie odsalania wód
dołowych, zatłaczanie wód słonych do górotworu, uporządkowanie gospodarki ściekami i
wodami słonymi, ochrona wód powierzchniowych - budowa oczyszczalni i modernizacja sieci
kanalizacyjnej.
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- Działania skierowane na rekultywację terenów zdegradowanych
Przykładowe odpowiedzi: Zadrzewianie składowisk kamienia, rekultywacja: zwałowisk,
składowisk odpadów zwałów płaskich skały płonnej, rekultywacja terenów rolniczycłi i
leśnych, odbudowa lasów, rekultywacja obszarów zdegradowanych.

- Działania skierowane na zagospodarowanie odpadów pogórniczych
Przykładowe odpowiedzi: Likwidacja hałd, stosowanie odpadów pogórniczych do
wypełniania pustek poeksploatacyjnych, wykorzystanie surowca odpadowego pod budowę
dróg, ograniczenie odpadów.

- Działania skierowane na ochronę klimatu
Przykładowe odpowiedzi: Redukcja emisji metanu, ochrona klimatu, ograniczenie niskiej
emisji, gospodarcze wykorzystanie metanu.

- Działania skierowane na minimalizowanie społecznych skutków restrukturyzacji
górnictwa (ochronę miejsc pracy)
Przykładowe odpowiedzi: Restrukturyzacja górnictwa, poprawa bezrobocia, organizowanie
miejsc pracy w zakładach przyjaznych środowisku, ochrona miejsc pracy, utworzenie nowych
miejsc pracy).

- Inne
Ograniczenie hałasu związanego z funkcjonowaniem urządzeń kopalnianych, tworzenie na
terenach pogórniczych krajobrazów widokowych, opracowanie strategii rozwoju gminy,
minimalizowanie wpływu zamykania kopalń na środowisko, podjęcie działań w celu
minimalizacji wpływu eksploatacji na środowisko, działania dla ochrony i poprawy stanu
zdrowia, transportowanie węgla koleją a nie samochodami.
2.2. Debaty społeczne
Celem debat społecznych było ustalenie listy wspólnych priorytetów z zakresu ochrony
środowiska przyrodniczego. W przeprowadzonych 4 debatach wzięli udział przedstawiciele
organizacji pozarządowych z obszarów wyodrębnionych ze względu na rodzaj problemów
ekologicznych związanych z działalnością sektora górnictwa węglowego. Ostatnim etapem
konsultacji społecznych było seminarium podsumowujące z udziałem przedstawicieli
społeczności gmin górniczych oraz organizacji ekologicznych, najbardziej zaangażowanych w
problemy ochrony środowiska. Jednym z głównych celów seminarium było ustalenie listy
wspólnych działań (wraz z ustaleniem hierarchii ich ważności) z zakresu likwidacji skutków
niekorzystnego oddziaływania górnictwa na stan środowiska przyrodniczego na terenach
górniczych w regionie śląskim, małopolskim, lubelskim i dolnośląskim.
Specyfika przedstawianych problemów w znaczącym stopniu decydowała o ustalonej
hierarchii priorytetów w zakresie łagodzenia skutków oddziaływania kopalń na stan
środowiska, a tym samym i o kierunkach działań, tak naprawczych, jak i przeciwdziałających
dalszej degradacji środowiska. I tak:
w gminach górniczych regionu lubelskiego, na terenie których eksploatację prowadzi
tylko jedna kopalnia, zadaniem o znaczeniu zasadniczym jest zachowanie dotychczasowego
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środowiska naturalnego, zwłaszcza walorów przyrodniczych terenu Poleskiego Parku
Narodowego oraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego;
w gminach górniczych regionu śląskiego znaczny stopień degradacji środowiska,
wynika ze skojarzenia problemów generowanych przez co najmniej trzy sektory przemysłu
(górnictwo, hutnictwo, energetykę) oraz kumulację oddziaływania kilkudziesięciu kopalń na
stosunkowo niewielkim obszarze. W związku z tym, wszystkie podmioty gospodarcze oraz
gminy powinny obowiązywać zasady sprawnego i ekonomicznego zarządzania środowiskiem,
gwarantujące mieszkańcom
stworzenie
pożądanych
warunków
zdrowotnych
oraz
umożliwiające poprawę jakości życia ludności terenów górniczych (w sensie tak estetycznym składowiska odpadów i zalewiska, itd., jak i eliminacji uciążliwości dnia codziennego - zły
stan nawierzchni dróg, zły stan budynków mieszkalnych, kanalizacji, sieci elektrycznej, itd.);
przedstawiciele organizacji samorządowych stwierdzili ponadto, iż na terenach górniczych nie
ma zbyt wielu obszarów charakteryzujących się pierwotną, czy też naturalną przyrodą, dlatego
niezwykle istotnym jest by działania naprawcze ukierunkować na zachowanie, tam gdzie to
uzasadnione, dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego;
w gminach górniczych regionu dolnośląskiego zagadnienia związane z degradacją
środowiska oraz kierunkami działań naprawczych postrzegane są poprzez pryzmat problemów
stanowiących następstwo działań likwidacyjnych; jak również przez pryzmat poważnych
problemów społecznych, wśród których najistotniejszy stanowi strukturalne bezrobocie,
generujące patologie życia społecznego.
Wszyscy uczestnicy konsultacji społecznych byli zgodni, że likwidacja skutków
oddziaływania kopalń na stan środowiska przyrodniczego oraz efektywne zapobieganie dalszej
jego degradacji obwarowane jest koniecznością:
uporządkowania i uzupełnienia przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i
dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego,
zapewnienie możliwości egzekwowania prawa w stosunku do kopalń, które nie
respektują wymogów środowiska przyrodniczego,
poprawy relacji między kopalniami a społecznościami lokalnymi; wskazanym byłoby
wypracowywanie - przez kopalnie, samorządy mieszkańców gmin górniczych oraz organizacje
ekologiczne - wspólnych decyzji w zakresie priorytetowych działań gwarantujących poprawę
stanu zdegradowanego środowiska oraz skuteczne zapobieganie degradacji środowiska w
przyszłości,
zapewnienia środków na finansowanie działań naprawczych oraz prewencyjnych,
wprowadzenie sprawnego systemu zarządzania środowiskiem.
Ustalono ponadto, że podjęcie działań naprawczych powinno być każdorazowo
poprzedzone:
szczegółową diagnozą (inwentaryzacją i waloryzacją) skutków oddziaływania
górnictwa na stan środowiska przyrodniczego (w kontekście ochrony wód, powietrza,
powierzchni ziemi),
oszacowaniem całościowych kosztów działań naprawczych oraz zapobiegających
dalszej degradacji środowiska.

3. Podsumowanie
Wyniki konsultacji społecznych potwierdzają stwierdzenie, iż zagrożenia środowiska
przyrodniczego spowodowane działalnością górniczą są postrzegane przez mieszkańców gmin
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górniczych. Ludność terenów górniczych zdaje sobie także sprawę ze strat, jakie niesie ze sobą
eksploatacja złóż węgla. Jednakże w ocenie globalnej straty te są, w opinii członków
samorządów, prawie równoważone uzyskiwanymi w gminach korzyściami wynikającymi z
produkcji węgla na ich terenie - co wynika głównie z faktu, iż doceniają rolę górnictwa w
stabilizowaniu rynku pracy i równocześnie zdają sobie sprawę z ewentualnych społecznych
skutków likwidacji sektora węglowego. Równocześnie prawie 70% przedstawicieli
samorządów oraz 40% przedstawicieli organizacji ekologicznych jest zdania, że zrównoważone
korzystanie ze środowiska przez zakłady górnicze jest możliwe pod warunkiem dostosowania
się kopalń do wymogów prawa, finansowania działań prewencyjnych i naprawczych oraz
bieżącej współpracy zarządów kopalń z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Nuisances connected with the vicinity of mines in the social opinion
Abstract
Mining of minerał deposits causes always the degradation of the environment. Thus how do
the inhabitants of mining sites perceive the neighborhood of hard coal mines - is this a friendly,
indifferent vicinity or felt as an arduous one? An answer to this question brought social
consultations carried out among representatives of mining municipalities/rural districts and
ecological organizations. They enabled among others to diagnose the state of „ecological
awareness" of representatives of non-governmental organizations relating to the effects of
impact of hard coal mines on the natural environment, to get to know the priorities with respect
to activities aiming at the improvement of the natural environment and to work out a common
standpoint regarding priority actions concerning the mitigation of effects of degradation of the
natural environment in connection with mining of hard coal deposits.
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Losy górników po odejściu z kopalni na przykładzie beneficjentów
górniczego pakietu socjalnego
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

górnictwa - beneficjenci

GPS

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki pierwszych (z sześciu zaplanowanych) badań losów
górników, którzy skorzystali z Górniczego Pakietu Socjalnego. Skupiono się głównie na
pokazaniu sytuacji zawodowej beneficjentów po odejściu z pracy w górnictwie, sposobów
wykorzystania jednorazowej odprawy pieniężnej bezwarunkowej oraz oceny decyzji o odejściu
z kopalni.

1. Wprowadzenie
Górniczy Pakiet Socjalny doprowadził do gwałtownego przyspieszenia procesu
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Spowodowana nim redukcja
zatrudnienia przekroczyła wcześniejsze założenia sformułowane w Rządowym Programie
Reformy Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce (na lata 1998 - 2002), który zakładał, że w
okresie 1998 - 1999 z instrumentów osłonowych i aktywizujących GPS skorzysta 32,4 tys.
górników, gdy faktycznie z tej oferty skorzystało 49279 osób a więc o 1/3 więcej ^ O
powodzeniu Pakietu zdecydowały dwa instrumenty: urlop górniczy i jednorazowa odprawa
pieniężna bezwarunkowa. Marginalną rolę - jak do tej pory - odegrał najważniejszy instrument
aktywizujący do pracy poza sektorem węgla kamiennego - zasiłek socjalny. W 1998 r. z
zasiłków socjalnych skorzystało I ł 8 osób, a w 1999 r. 193 pracowników
Z jednej strony obserwujemy masowe odejścia z pracy w górnictwie, z drugiej natomiast
znikome zainteresowanie instrumentem, którego istotą jest stymulowanie aktywności
zawodowej byłych górników poza górnictwem. Badania ankietowe śledzące losy górników.
' Zob. S. Jędrychowski, S. Trybuś: Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998 1999 [ w:] Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - ocena wdrożonych rozwiązań,, Konferencja Naukowa
Politechnika Śląska - Ustroń 8 - 9 czerwca 2000, s. 75
ibidem
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którzy skorzystali z Górniczego Pakietu Socjalnego mają między innymi ustalić skuteczność
świadczeń zawartych w Pakiecie, zwłaszcza w odniesieniu do zmieniających się potrzeb i
okoliczności wynikających z sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Pierwsze badanie - z cyklu
sześciu zaplanowanych w „Projekcie restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, likwidacji
kopalń i rekultywacji terenów górniczych" - zawiera wyniki, które będą stanowiły punkt
odniesienia do analiz porównawczych w kolejnych badaniach . Można przyjąć, że uzyskane
wyniki - choć nie jest to początek reformy górnictwa - pokazują jej ważny fragment opisując
sytuację społeczno-ekonomiczną górników, którzy korzystając z GPS odeszli z sektora
górnictwa węgla kamiennego. O górnictwie mówi się, że jest przemysłem schyłkowym. Na
pewno nie można tego powiedzieć o górnikach, którzy odchodzą z górnictwa i mniej lub
bardziej świadomie chcą zmieniać swój los. Przez trzy kolejne lata te losy będą poddane
socjologicznej obserwacji, a wnioski jakie mogą z niej wynikać powinny zapobiec utworzeniu
się - spośród byłych górników - kategorii społecznej ludzi zbędnych, ludzi luźnych"^.

2. Aktywność zawodowa beneficjentów Górniczego Pakietu Socjalnego
Jednorazowa odprawa pieniężna bezwarunkowa to świadczenie aktywizujące jej
beneficjentów na rynku pracy (podobnie jak zasiłek socjalny), z tego też względu wzbudza ono
największe zainteresowanie. W momencie przeprowadzania badań nową pracę posiadało
20,3% ogółu „odprawionych" górników (rys.l). Trzeba tu zaznaczyć, że z różnych przyczyn
33% tej kategorii badanych nie przystąpiło do poszukiwania pracy.

pracuje
20.3%

niepracuje
79.7%

Rys. 1. Zatrudnienie beneficjentów jednorazowej odprawy pieniężnej bezwarunkowej
Fig. 1. Employment of beneficiaries of the non-recurrent unconditional redundancy pay

w artykule przedstawiono wyniki I badania Ankietowego Losów Górników, którzy skorzystali z oferty Górniczego
Pakietu Socjalnego. Praca wykonana jest przez Zakład Badań Ekonomicznych i Społecznych w GIG na zamówienie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Równolegle prowadzone jest badanie (przez Rudzką Agencje Rozwoju
„INWESTOR") popytu i podaży pracy.
Obydwa badania prowadzone są w cyklach półrocznych. Ich realizacja
f
odbywa się we współpracy z Bankiem Światowym.
^ Pojęcie to znajdujemy u N. Assorodobraj: Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle
polskim
epoki stanisławowskiej
(Warszawa 1946); cyt. za: M. S. Szczepański: Górnicy Górnośląscy - ludzie zbędni, ludzie
luźni? Szkice socjologiczne pod red. M. S. Szczepańskiego, Andrzej Matczewski, Publisher, kraków - Katowice,
1994, s. 55
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Pod względem wieku, grupa zatrudnionych poza sektorem węglowym, wykazuje znaczące
zróżnicowanie - o czym świadczą dane rysunku 2. Niemniej jednak największe szanse na
znalezienie pracy mają górnicy najmłodsi wiekiem (rys. 3).
50 i s t a r s i
d o 29 lat

5,6%

4 0 - 4 9 lat

33,3%

19,4%

30 • 3 9 lat
41,7%

Rys. 2. Wiek pracujących beneficjentów GPS
Fig. 2. The age of working beneficiaries of the Mining Social Package

kobiety

s t a r a j ą c y

m ę ż c z y ź n i
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p r a c ę

z a t r u d n le n i

Rys. 3. Udział procentowy zatrudnionych w odniesieniu do wszystkich starających się o pracę (100%) - według wieku
Fig. 3. Percentage of workers employed in relation to all work seeking persons (100%) - according to the age

Ponadto istotnym czynnikiem warunkującym uzyskanie pracy jest poziom wykształcenia —
czego dowodzą wyniki wszystkicłi analiz i badań z tego zakresu. Rezultaty badania losów
górników potwierdzają istnienie takicłi zależności, skonstatowano bowiem, że powodzenie w
poszukiwaniu nowego zatrudnienia rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia - od 19%
w przypadku osób legitymującycłi się wykształceniem podstawowym do 100% w odniesieniu
do posiadających wykształcenie wyższe (rys. 4).
Dodatkowycłi informacji, pogłębiających zagadnienie wymagań dotyczących zawodowych
kwalifikacji respondentów warunkujących ponowne ich zatrudnienie, dostarczyła analiza
uzyskanych odpowiedzi na pytanie: czy zatrudnienie się po odejściu z kopalni związane było z
koniecznością zmiany zawodu, podwyższeniem kwalifikacji itd. Odpowiedzi udzielone przez
respondentów świadczą, że kwalifikacje zawodowe blisko połowy respondentów okazały się
wystarczające do podjęcia nowej pracy. Natomiast dla 18,1% badanych uzyskanie pracy
obwarowane było zmianą zawodu, a dla 12,5% - uzupełnieniem posiadanych zawodowych
kwalifikacji. Przyuczenie się do zawodu na stanowisku pracy stanowiło z kolei warunek
zatrudnienia się u nowego, poza kopalnią, pracodawcy w przypadku 16,7% pracujących
beneficjentów GPS. Rozkład odpowiedzi w omawianej powyżej kwestii prezentuje tabela 1.
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Rys. 4. Udział procentowy zatrudnionych w odniesieniu do wszystkich (100%) poszukujących pracy - według wieku
Fig. 4. Percentage of workers employed in relation to all work seeking persons (100%) - according to the age

Górnicy odchodzą z wielkich, państwowych przedsiębiorstw, jakimi są kopalnie węgla
kamiennego a alternatywne miejsca pracy, w większości przypadków, znajdują w sektorze
prywatnym (rys. 5), najczęściej w małych i średnich przedsiębiorstwach (tabela 2), których
profil działania dotyczy głównie usług, rzemiosła, handlu detalicznego, budownictwa i robót
remontowych.
Tabela I. Zmiany watoinkujące ponowne zatrudnienie się beneficjentów GPS
Table 1. Changes conditioning the renewed employment of beneficiaries of the Mining Social Package
Czy zatrudnienie się było związane z:
zmianą zawodu

podwyższeniem kwalifikacji

przyuczeniem do zawodu na stanowisku pracy

z niczym, praca zgodna z dotychczasowymi kwalifikacjami

z niczym, praca nie wymaga żadnych kwalifikacji

inna odpowiedź

brak danych
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Dane

Razem

Liczba

13

Procent

18,1%

Liczba

9

Procent

12,5%

Liczba

12

Procent

16,7%

Liczba

23

Procent

31,9%

Liczba

11

Procent

15,3%

Liczba

1

Procent

1,4%

Liczba

3

Procent

4,2%

Liczba, Razem

72

Procent, Razem

100,0%
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Tabela 2. Zatrudnienie w zakładach, gdzie pracują beneficjenci GPS
Table 2. Employment in enterprises, where beneficiaries of tiie Mining Social Package work
Liczba zatrudnionych

Dane

Razem

do 5 osób

Liczba

21

Procent

29,2%

Liczba

24

Procent

33,3%

Liczba

9

Procent

12,5%

Liczba

13

Procent

18,1%

Liczba

5

Procent

6,9%

p. 5 - 50

p. 50 - 250

p. 250

brak danych

Liczba, Razem

72

Procent, Razem

100,0%

brak danych

1,4%

sektor
publiczny

13,9%

sektor
prywatny

84,7%

Rys. 5. Pracujący beneficjenci GPS wg sektora
Fig. 5. Working beneficiaries of the Mining Social Package according to sectors

3. Ocena decyzji o odejściu z kopalni
Górniczy Pakiet Socjalny to oferta dla pracowników kopalń - skorzystanie z j e j
instrumentów ma bowiem charakter dobrowolny. Jeśli sama decyzja, związana z tą ofertą, może
być rozpatrywana w kategoriach czysto werbalnych, to jej podjecie wiąże się z ogólna oceną
sytuacji w górnictwie, kształtującą się w warunkach realizacji programu reformy branży. Zatem
decyzja o odejściu z górnictwa stanowi wypadkową swoistej prognozy sytuacji jaka rysuje się
pod wpływem zmian w skali makro, jak również indywidualnych konkluzji w zakresie oceny
własnych szans i zagrożeń na rynku pracy.
Na tym tle ocenę odejścia z pracy w kopalniach (a szerzej z górnictwa) można uznać za
znamienną. B iorąc pod uwagę beneficj entó w wszystkich rodzaj ów instrumentów GPS
(odprawa pieniężna, zasiłek socjalny, urlop górniczy), to 50,7% badanych swoją decyzję o
odejściu z kopalni oceniło jako słuszną (bardzo dobrze i dobrze zrobiłem). Rozpatrując kwestię

67

J.MARTYKA, K.NOWAK, K.TAUSZ - Losy górników po odejściu z kopalni ...

słuszności omawianej decyzji w poszczególnych kategoriach beneficjentów GPS stwierdzono
wyraźne zróżnicowanie w udziale procentowym ocen pozytywnych; jest ich 61,7% w grupie
beneficjentów urlopu górniczego, 44% w grupie „odprawionych oraz 37,1% w grupie
pozostających na zasiłku socjalnym. Negatywnie własną decyzję {zdecydowanie źle i źle
zrobiłem) oceniło 4,6% ogółu badanych. Najczęściej ocenę taką artykułowali beneficjenci
zasiłku socjalnego - 8,1%, zaś najrzadziej pozostający na urlopie górniczym - 3,1% (tabela 3).
Tabela 3. Ocena odejścia z kopalni wg rodzaju świadczenia GPS
Table 3. Assessment of departure from the mine according to the kind of benefit relating to the Mining Social Package
Rodzaj świadczenia GPS
Ocena rezygnacji z pracy w kopalni
zdecydowanie dobrze zrobiłem

raczej dobrze zrobiłem

trudno ocenić - jest
plusów co minusów

tyle samo

Dane
Liczba

Odprawa
pieniężna
63

Urlop
górniczy
74

Zasiłek
socjalny
10

Suma
całkowita
147

Procent

20,7%

28,0%

16,1%

23,3%

Liczba

71

89

13

173

Procent

23,3%

33,7%

21,0%

27,4%

Liczba

53

41

12

106

Procent

17,4%

15,5%

19,4%

16,8%

trudno ocenić - upłynęło zbyt mało
czasu

Liczba

85

49

20

154

Procent

27,9%

18,6%

32,3%

24,4%

raczej źle zrobiłem

Liczba

6

7

4

17

Procent

2,0%

2,7%

6,5%

2,7%

Liczba

10

l

1

12

Procent

3,3%

0,4%

1,6%

1,9%

Liczba

17

3

2

22

Procent

5,6%

1,1%

3,2%

3,5%

Liczba, Razem

305

264

62

631

Procent, Razem

100.0%

100,0%

100,0%

100,0%

zdecydowanie źle zrobiłem

brak danycłi

4. Wykorzystanie jednorazowych odpraw pieniężnych
Do czerwca 2000 roku pieniędzy z tytułu jednorazowej odprawy bezwarunkowej nie
otrzymał tylko jeden z badanych (0,3%), 64 (21%) respondentów odprawę otrzymało, ale
jeszcze jej nie zagospodarowali, natomiast 232 (76,1%) beneficjentów odprawy górniczej już
zagospodarowało otrzymane fundusze, w przypadku pozostałych 8 osób (2,6%) nie wiadomo,
czy otrzymali odprawę (brak odpowiedzi) - dane te w sposób graficzny przedstawiono na
rysunku 6.
Spośród 232, respondentów, którzy odprawę otrzymali i rozdysponowali 231 (99,6%)
określiło sposób jej zagospodarowania. Około 40% z nich za pieniądze z odprawy pokryło
wydatki związane z zaspokojeniem dwóch lub więcej rodzajów swoich potrzeb lub inwestycji.
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2.6%

0.3%

21.0%

76,1%

nie otrzymał

nie zagospodarował

• zagospodarował

• brak danycłi

Rys. 6. Procentowy udział respondentów, którzy zagospodarowali pieniądze z odprawy w stosunku do badanych,
którzy jej nie otrzymali lub nie zagospodarowali
Fig. 6. Percentage of respondents, who managed the money from redundancy pay in relation to the examined persons,
who have not received or have not managed the payments

Dane informujące o poczynionych inwestycjach lub zakupach prezentuje rysunek 7.

in n 9
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Rys. 7. Sposób zagospodarowania kapitału z jednorazowej pieniężnej odprawy bezwarunkowej - udział procentowy
Fłg. 7. Manner of capital management relating to the non-recurrent unconditional redundancy pay - percentage

Jak to wynika z wyżej przedstawionych danych 107 osób (46,3% wszystkich, którzy już
wydatkowali pieniądze) całość lub przynajmniej część środków z odprawy pieniężnej
przeznaczyło na lokatę bankową, bądź też zakup akcji lub obligacji. Ponad 46%, tj. 100 osób
część funduszy wykorzystało na bieżące potrzeby i spłatę kredytów lub długów. Wydatki
związane z remontem mieszkania, domu lub budowy domu ze środków z odprawy pokryło 86
osób (37,2%), zaś zakupu mieszkania lub domu dokonało 15 osób (6,5%). W działalność
gospodarcza zainwestowały 24 osoby (10,4%), a 28 osób (12,1%) dokonało zakupu
samochodu. Ponadto 20 osób (8,7%) sfinansowało potrzeby dzieci (edukacja).
Każdy sposób wykorzystania kapitału, wymieniany przez respondentów i przedstawiony na
wykresach, zaliczono, albo do grupy przynoszących dochód, albo do inwestycji
niedochodowych, bądź też do wydatków konsumpcyjnych. Szczegółowa analiza danych
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umożliwiła sporządzenie następującego wykazu wydatkowania funduszy z jednorazowych
odpraw pieniężnych bezwarunkowych;
wyłącznie inwestycje dochodowe - 73 osoby (31,6% ogółu respondentów),
wyłącznie inwestycje niedochodowe - 34 osoby (14,7% ogółu respondentów),
wyłącznie konsumpcja - 33 osoby (14,3% ogółu respondentów),
inne - 2 osoby (0,9% ogółu respondentów),
zarówno inwestycje dochodowe, jak i niedochodowe - 23 osoby (9,9% ogółu
respondentów),
inwestycje dochodowe oraz konsumpcja - 15 osób (6,5% ogółu respondentów),
inwestycje niedochodowe oraz konsumpcja - 32 osoby (13,9% ogółu respondentów),
inwestycje dochodowe, niedochodowe oraz konsumpcja - 19 osób (8,2% ogółu
respondentów).
Z prezentowanych wyliczeń wynika, iż 56,2% badanych całość lub część funduszy
uzyskanych z odprawy pieniężnej ulokowało w inwestycjach przynoszących dochód
(inwestycja w firmę, zakup akcji, obligacji, lokata bankowa), 28,6% swój kapitał wykorzystało
na inwestycje nie przynoszące dochodu (zakup, budowa, remont mieszkania lub domu, dzieci),
a 14,3% całą kwotę przeznaczyło na konsumpcję (rys. 8.).

o
•
•
•

inwestycje dochodowe (cała kwota lub część)
inwestycje niedochodowe (cała kwota lub część)
konsumpcja
inne

Rys. 8. Wykorzystanie odprawy pieniężnej bezwarunkowej
Fig. 8. Use of the non-recunrent redundancy pay

Wyniki analizy wykorzystania świadczeń pieniężnych w zależności od charakterystyk
społeczno-demograficznych beneficjentów GPS przedstawiono na rysunkach 9,10 i U .
Prezentują one związek między przeznaczaniem środków finansowych na inwestycje
dochodowe, niedochodowe oraz konsumpcję a płcią, wiekiem oraz poziomem wykształcenia
respondentów.
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kobiety
B
•
•
•

mężczyźni

inwestycje dochodowe (cabść lub część)
inwestycie niedochodowe ( c ^ ć tub część)
wyłącznie konsunrja
inne

Rys. 9. Płeć respondentów a wykorzystanie środków pieniężnych z jednorazowej odprawy pieniężnej bezwarunkowej
Fig. 9. Sex of respondents and use of pecuniary means from the non-recurrenl unconditional redundancy pay

0% A
d o 2 9 łat

Od 3 0 d o 3 9 l a l

o d 4 0 d o 4 9 lat

5 0 lat i w i e c e j

^ i n w e s t y c j e d o c h o d o w e ( c a ł o ś ć lub c z ę ś ć )
• inw e s t y c j e n i e d o c h o d o w e ( c a ł o ś ć lub c z ę ś ć )
• w y ł ą c z n i e l<onsumcja
• inne

Rys, 10. Wiek respondentów a wykorzystanie środków pieniężnych z jednorazowej odprawy pieniężnej
bezwarunkowej
Fig. 10. Age of respondents and use of pecuniary means from the non-recurrent unconditional redundancy pay
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• i n w e s t y c j e n i e d o c h o d o w e ( c a ł o ś ć lub c z ę ś ć )
• w y ł ą c z n i e konsurrcja
ninne

Rys. 11. Poziom wykształcenia respondentów a wykorzystanie środków pieniężnych z jednorazowej odprawy
pieniężnej bezwarunkowej
Fig. 11. Level of education of respondents and use of pecuniary means from the non-recurrent unconditional
redundancy pay

Szczegółowa analiza zebranych i przedstawionych informacji upoważnia do stwierdzenia,
ze:
kobiety (66,7% wszystkich, które otrzymały i zagospodarowały fundusze z odprawy)
częściej niż mężczyźni (55,1% ogółu) przeznaczały środki pieniężne na inwestycje przynoszące
dochód,
nie ma istotnych różnic dla poszczególnych kategorii wieku w udziale procentowym
respondentów przeznaczających fundusze na inwestycje dochodowe,
młodsi beneficjenci GPS - do 39 lat, częściej niż ich starsi koledzy - 40 lat i więcej
wykorzystywali pieniądze na inwestycje niedochodowe,
beneficjenci GPS, którzy ukończyli 40 lat i starsi częściej, aniżeli respondenci do 39
lat przeznaczali fundusze z odprawy na konsumpcję,
nie odnotowano istotnych różnic w przeznaczeniu funduszy z odprawy u
respondentów w poszczególnych kategoriach wykształcenia (co prawda na wydatki
konsumpcyjne środki z odprawy przeznaczyło około 19% osób z wykształceniem
podstawowym, to jest o kilka procent więcej niż respondentów w pozostałych kategoriach
wykształcenia, jednak różnica ta nie upoważnia do uogólnienia tej zależności, podobnie jak
stwierdzony fakt, iż wszyscy badani z wyższym wykształceniem przeznaczyli odprawę na
inwestycje dochodowe lub niedochodowe).
Zdecydowana większość, bo 84% ogółu respondentów, pozytywnie ocenia wybraną opcję
wykorzystania kapitału z odprawy, krytyczny stosunek do sposobu zagospodarowania funduszy
pozostaje udziałem zaledwie 2,2% z nich, natomiast 13,8% nie potrafi w tej chwili dokonać
oceny trafności wydatkowania pieniędzy. Spośród 5. osób, które stwierdziły, iż źle
wykorzystali posiadane środki, aż trzy dzisiaj zainwestowałyby w działalność gospodarczą a
jedna w lokatę bankową lub akcje. Informacje na temat oceny sposobu zagospodarowania
funduszy z jednorazowej pieniężnej odprawy bezwarunkowej prezentuje rysunek 12.
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2.2%

13,8%

84,0%
• d o b r z e zagospodarowane
ESlfudno ocenie

H ż t e zagospodarowane

Rys. 12. Samoocena sposobu wykorzystania funduszy z jednorazowej odprawy pieniężnej bezwarunkowej
Fig. 12. Self-assessment of use of funds from the non-recurrent unconditional redundancy pay

Stwierdzone sposoby zagospodarowania środków z jednorazowych pieniężnych odpraw
bezwarunkowych, weryfikują w pewnym zakresie obiegowe opinie na temat wyłącznie
konsumpcyjnego wydatkowania funduszy pobieranych przez beneficjentów GPS. Niemniej
jednak wydaje się, iż udział procentowy respondentów, którzy lokują pieniądze w inwestycjach
przynoszących dochód, jest jeszcze zbyt niski.

5. Zakończenie
Pierwsze z cyklu sześciu badań losów górników, przedstawia sytuację prawie 6,5 tysięcznej
grupy pracowników kopalń, którzy skorzystali z oferty Górniczego Pakietu Socjalnego w
okresie od 1 października 1999 roku do 31 marca roku 2000. Prezentowane w artykule dane
stanowią niewielki, aczkolwiek niezwykle istotny fragment obszernego raportu z
przeprowadzonych badań. Istotny ze względu na fakt, iż dotyczy on bardzo wrażliwego obszaru
reformy górnictwa węgla kamiennego, tj. alokacji uwalnianych nadwyżek zatrudnienia (a temu
celowi służą dwa instrumenty aktywizujące - bezwarunkowa odprawa pieniężna, zasiłek
socjalny) na „poza węglowym" rynku pracy. Jeśli za wskaźnik powodzenia tej alokacji uzna się
udział procentowy osób ponownie zatrudnionych w okresie objętym badaniami - kształtujący
się na poziomie 20,3%, a więc jednej piątej ogółu beneficjentów odprawy bezwarunkowej - to
istnieje konieczność zwrócenia większej uwagi na praktyczne rozwiązania umożliwiające jego
znaczące podwyższenie. Górnicy są pragmatykami i racjonalnie oceniając perspektywę pracy w
branży węglowej zaaprobowali ofertę Górniczego Pakietu Socjalnego. Może jednak Pakiet
Socjalny należałoby przekształcić w Pakt Socjalny, w ramach którego restrukturyzacja
zatrudnienia - oparta nadal na instrumentach GPS - znalazłaby szerszą formułę organizacyjnoprawną, gwarantującą zintensyfikowanie aktywizującej funkcji instrumentów osłonowych. Być
może koncepcja ta zostanie zweryfikowana już wkrótce - po przeprowadzeniu drugiego
badania losów górników.
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The fates of miners after ieaving the mine on the example of beneficiaries
of the mining cocial package
Abstract
The article presents the resuUs of the first (of six planned) surveys of fates of miners, who
took advantage of the Mining Social Package. One concentrated mainiy on the presentation of
the Professional situation of beneficiaries after leaving the work in the mining sector, manners
of taking advantage of the non-recurrent unconditional redundancy pay and evaluation of the
decision regarding the departure from the mine.
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Socjologiczne aspekty prognozy skutków restrukturyzacji górnictwa perspektywa rodziny, przedsiębiorstwa i gminy górniczej
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

górnictwa - społeczne skutki - gminy

górnicze

Streszczenie
Opracowanie poświęcone jest psycho-społecznym uwarunkowaniom restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego. Przez pryzmat rodziny górniczej i miejsca jej zamieszkania gminy górniczej - przedstawiono szereg problemów wynikających z reformy górnictwa i
mających wpływ na egzystencję człowieka.

Wstfp
Opracowanie, które przedstawiam poświęcone jest społecznym, czy też psycho-społecznym,
uwarunkowaniom restrukturyzacji górnośląskiego górnictwa węgla kamiennego lub szerzej:
województwa śląskiego. Z całą pewnością jednym z najistotniejszych elementów
warunkujących przedsięwzięcia reformatorskie jest przebudowa świadomości górników, ich
rodzin i najbliższego otoczenia społecznego. Mówiąc inaczej, restrukturyzacja branży to w
istocie restrukturyzacja górniczych umysłów, ich uelastycznienie i przygotowanie do zmian.
Procesy te przebiegają jednak w szerszym układzie społecznym, zwłaszcza gminnym i
regionalnym, który może zmiany promować lub - a contrario ~ skutecznie j e ograniczać czy
nawet blokować.
Dzięki badaniom z zakresu psychologii, psychologii społecznej i socjologii wiadomo, iż
powodzenie kluczowych przeobrażeń w systemie zależy w znacznej mierze od pozytywnego do
nich nastawienia ze strony jednostek i grup społecznych. Najogólniej rzecz ujmując postawy
ludzkie cechować może aprobata restrukturyzacji i podatność na nią albo - odwrotnie obojętność, bierność i dezaprobata czy nawet gwałtowny opór. Jeśli zatem w układzie
społecznym, w świadomości jednostkowej i zbiorowej nie ugruntuje się potrzeba i akceptacja
zmiany (restrukturyzacji), zmiana zachodzić będzie w wolnym tempie, przyjmując często
zdeformowany i patologiczny profil. Szczególnie istotne jest zatem uzmysłowienie
nieodzowności zmian głównym ich aktorom i podmiotom, zbiorowościom regionalnym,
lokalnym i pojedynczym ludziom oraz ich rodzinom.
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Pisząc to opracowanie korzystałem ze zróżnicowanych źródeł informacji oraz metod i
technik badawczych. Odwoływałem się przede wszystkim do:
autorskich badań empirycznych dotyczących zjawisk restrukturyzacji w przestrzeni
przedsiębiorstwa i gminy oraz w obrębie rodziny,
studiów dokumentacyjnych i analizy literatury przedmiotu. Dotyczyły one krytycznego
przeglądu najnowszych publikacji profesjonalnych, regionalnej i lokalnej prasy, periodyków,
wydawnictw okolicznościowych odnoszących się do restrukturyzacji,
wyników blisko 50. prac magisterskich i doktorskich przygotowanych pod moim
r

kierunkiem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, podejmujących zagadnienia
przebudowy górnictwa węgla kamiennego.

1, Górnik i jego rodzina
Upływająca właśnie dekada transformacyjna przyniosła wiele, zarówno korzystnych, jak i
negatywnych zmian w regionie górnośląskim. Przede wszystkim jednak przerwano polityczną
ciszę nad górnictwem i hutnictwem, rozpoczynając tym samym proces rzeczywistych
przeobrażeń w obu tych branżach. Przez wiele lat pielęgnowanie politycznej ciszy nad
górnictwem górnośląskim współtworzyło komfort rządzenia w Warszawie i w samym regionie,
Czasem jednak komfort taki warto naruszyć, aby nie odkładać w czasie zdarzeń, które zajść
muszą i zniszczą kolejne robotnicze iluzje. Hibernowanie, czyli zamrożenie stanu górnictwa to
zła droga nie wiodąca do jego odnowy i konkurencyjności na europejskim i światowym rynku
iecz prowadząca wprost na manowce. Jakkolwiek oceniać program Steinhoffa oraz niedostatki
przygotowanego przez ministra, i późniejszego wicepremiera, dokumentu, trzeba przyznać, że
była to pierwsza - na taką skalę - próba przemian w branży. Dotyczyła także nieodzownej
redukcji zatrudnienia, rodzącej najpoważniejsze problemy społeczne, egzystencjalne i
psychologiczne i to nie tylko w odniesieniu do rodzin odprawianych i odchodzących z kopalń
górników.
W końcu trzeciego kwartału 2000 roku, jest przesądzone i pewne, że tylko w ciągu trzech
ostatnich lat: 1998-2000 z górnictwa górnośląskiego odeszło, lub odejdzie, blisko 85 tysięcy
osób. W samym tylko 1999 roku prawie 25 tysięcy górników skorzystało z cieszącego się
dużym zainteresowaniem Górniczego Pakietu SocjaInegoV Wcześniej, w roku 1998, z kopalń
i przedsiębiorstw górniczych odeszło ponad 38.3 tys., czyli blisko dwukrotnie więcej niźli
planowano w programie rządowym. Ponad dziesięć tysięcy z nich skorzystało z jednorazowych
odpraw bezwarunkowych, pobierając znane już wtedy w kraju, a i w regionie symboliczne, 44
tysiące złotych brutto. W końcu roku 2000 kwota jednorazowej odprawy liczonej brutto bliska
jest 55 tysiącom złotych, a mimo to, po raz pierwszy, nie uda się zapewne zrealizować
zaplanowanej redukcji zatrudnienia. Pierwotnie przyjmowano, że z górnictwa odejdzie, w ciągu
całego roku 2000, ponad 29 tysięcy osób, a liczba pracowników spadnie ze 173.6 tys. w końcu
grudnia 1999 do 148.3 tys. u schyłku roku następnego . Tymczasem do końca września odeszło
' Zdecydowanie największa grupa odchodzących skorzystała z urlopów górniczych (15 068) i odpraw jednorazowych
(9680), najmniejsza natomiast z zasiłków socjalnych (118).
^ Z uwagi na charakter opracowania nie podejmuję w nim kwestii zadłużenia branży. Przypomnieć może jedynie
warto, że zbliża się ono do 21mld złotych i kwota ta stale rośnie, choć nie w takim tempie Jak w latach poprzednich.
Od początku 2000 roku górnictwo zaczęło zarabiać na samej sprzedaży węgla i do końca września osiągnęło zysk
wielkości 153 min złotych, co w zestawieniu z ujemnym wynikiem z tego samego okresu roku ubiegłego (-1.6 mld)
jest warte odnotowania. Koszt wydobycia I tony obniżono o 4%, a jego cena na rynku, po trzech kwanaiach 2000
roku, wzrosła o 12.3%. Łączny koszt realizowanego w latach 1998-2000 programu sanacji górnictwa węgla
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14.4 tys. górników, a ponad połowa z nich (8.5 tys.) skorzystała z odpraw jednorazowych i
urlopów górniczych. Są to najprawdopodobniej rekordowe - w skali europejskiej - ruchy
pracownicze notowane w tak krótkim czasie w obrębie jednej branży. Pamiętać należy, iż wielu
z górników kultywuje tradycyjny model rodziny, w której ojciec jest jedynym żywicielem
rodziny, a pozostali jej członkowie pozostają na jego utrzymaniu. Inaczej mówiąc, 85 tysięcy
górników, utrzymuje około 200 tysięcy kolejnych osób. Projektowana pomoc dla pracowników
górnictwa musi zatem uwzględniać szerszy kontekst społeczny, zwłaszcza rodzinny.
Wszak najpoważniejszych i wielowymiarowych zmian transformacyjnych doświadczyła
właśnie tradycyjna rodzina robotnicza województwa. W pierwszej kolejności to właśnie jej
członkowie odczuli wyraźny ubytek miejsc pracy, głównie w przemyśle ciężkim, zwłaszcza
jednak w górnictwie i hutnictwie. W rezultacie recesji gospodarczej, likwidacji zakładów
pracy, ich bankructwa lub prywatyzacji liczba miejsc pracy w przemyśle dawnego
województwa katowickiego zmniejszyła się o blisko 300 tysięcy i tylko częściowo została
zrekompensowana przez nowe stanowiska pracy. W dalszym ciągu jednak utrzymywane były i
są - głównie w kopalniach i hutach tak zwane etaty socjalne (górnictwo: 20-40 tysięcy osób;
hutnictwo: 10-20 tys.). Zajmujących je ludzi można zwolnić bez uszczerbku dla
funkcjonowania zakładu pracy, ale ze względów społecznych i politycznych działania takie
wciąż nie są podejmowane (brak alternatywnych miejsc pracy, obawa przed skumulowanym
lokalnie bezrobociem i jego konsekwencjami, dbałość o spokój polityczny).
Przeobrażeniom gospodarczym województwa towarzyszy dwojakiego typu degradacja
dotykająca rodziny robotnicze, głównie górnicze. Pierwsza jej forma to degradacja
ekonomiczna. Warto podkreślić, iż w okresie realnego socjalizmu górnicy stanowili
uprzywilejowaną zarobkowo kategorię zawodową, a średnia ich poborów dwukrotnie
przekraczała średnią krajową. W łatach 1995-1999 roku relacje te zmieniły się znacznie i
średnia uposażeń górniczych kształtowała się na poziomie 1.3-1.7 średnich zarobków w innych
branżach województwa. Pojawiła się także grupa bardzo młodych emerytów górniczych,
korzystających, często pod presją, z uprawnień emerytalnych w wieku 43-45 lat, a zatem po
przepracowaniu 25. lat pod ziemią. Ich uposażenie emerytalne jest zazwyczaj dwukrotnie
niższe niźli podczas zatrudnienia w kopalni. W tych przypadkach warto wziąć pod uwagę, iż
tak młodzi emeryci mają zazwyczaj na utrzymaniu niepracującą żonę i dzieci w wieku
szkolnym, a zatem emerytury ńie gwarantują źródeł godziwej egzystencji. Nic więc dziwnego,
r

iż w jednym z reportaży z Górnego Śląska, publikowanym w tygodniku Polityka Jan Dziadul
pisał o smutku hajerów, zwłaszcza najmłodszej generacji emerytów, odchodzących nie zawsze
z własnej woli z kopalni. To właśnie wielu z nich, w wyniku poszukiwania nowych źródeł
dochodów i zarobków, czy tylko zajęć uwalniających od bezczynności i nudy, angażuje się w
szarą strefę ekonomiczną i rozmaite aktywności gospodarcze w sektorze nieformalnym,
lokowanym na granicy prawa lub wręcz nielegalnym. To poszukiwanie dodatkowych zarobków
prowadzi najczęściej do zaniedbania procesów socjalizacyjnych i niedopełniania ról
społecznych, zwłaszcza rodzicielskich, w rodzinie.
Degradacji ekonomicznej towarzyszy wcale nie mniej ważna i wyraźna degradacja
prestiżowo-symboliczna. W okresie realnego socjalizmu, w wyniku prowadzonej
manipulacyjnej pedagogiki, utrwaliło się wśród wielkoprzemysłowej klasy robotniczej eksponowane wcześniej - przekonanie o jej cywilizacyjnej misji i roli. Byłem
wtedy
kamiennego kosztował budżet państwa 3.8 mld złotych. Warto w tym kontekście przypomnieć, źe we wrześniu 2000
roku Bank Światowy uruchomił drugą transzę pożyczki na wsparcie przemian w rodzimym górnictwie w wysokości
212mln$.
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nauczycielem w szkole górniczej — wspomina jeden z „werbowników", poszukujących w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w różnych zakątkach kraju, młodzieży chętnej do pracy w
zawodzie górnika. Wyprasowałem górniczy mundur, zapakowałem
walizkę i ruszyłem w
drogę.,.Zacząłem
opowiadać
o trudzie,
odwadze,
męskości.
Dodawałem
jednak
o
mieszkaniach, dobrych zarobkach, możliwościach nauki, darmowym wyżywieniu. Po każdym
spotkaniu nie mogłem się opędzić od uczniów siódmych i ósmych klas. Pytali o kopalnię,
pracę...Roztaczałem
przed rodzicami wizję spokojnej i dobrej
pracy. Większość z nich zdawała
f
sobie sprawę, że decydując się na wysłanie dziecka na Śląsk nie będzie musiało już łożyć na
jego utrzymanie. Co więcej, liczyło, że to właśnie dziecko słać będzie pieniądze (Hetmańczyk
1996).
Rozbudowany był także - wspomniany już - system przywilejów zawodowych, zwłaszcza
górniczych, obejmujący zarówno uczniów szkół górniczych wszystkich typów, jak i
pełnoprawnych pracowników resortu. Transformacja przynosiła częściową ich likwidację, a
brak wyjaśnienia lub zrozumienia istoty przemian zrodził głębokie poczucie niezawinionego
upośledzenia,
postawy roszczeniowe,
przekonanie
o międzynarodowych
spiskach
ekonomicznych (np. Banku Światowego), zorientowanych na ruinę polskiego przemysłu
wydobywczego.
Ograniczenie lub likwidacja ekonomicznego i prestiżowo-symbolicznego uprzywilejowanie pracowników górnictwa i hutnictwa, ograniczenie miejsc pracy w przemyśle,
spowodowały spadek atrakcyjności dawnego województwa katowickiego i uwiąd mitu o
regionalnym Eldorado. Pierwszych jego symptomem był wyraźny - choć bynajmniej nie
dramatyczny - odpływ ludności z tego obszaru. W 1991 roku mieszkało tutaj 4006.6 tys. ludzi,
w 1995 - 3924.8 tys., a w 1999 już tylko 3916.3 tys. W siedmiu transformacyjnych latach
ubyło zatem miasto średniej wielkości, takie jak Siemianowice czy Będzin. Do spadku
przyczyniło się nie tylko ujemne saldo migracji, ale także bardzo niski, a od 1997 roku ujemny,
przyrost naturalny, (1990 - 2.0 na 1000 mieszkańców, w 1995; - 0.1 i w 1998: - 0.1).
Województwo opuszczali w pierwszej kolejności mieszkańcy tymczasowych hoteli
robotniczych, zatrudnieni w zamykanych lub restrukturyzowanych zakładach przemysłowych.
Wracali głównie do rodzinnych wiosek i miasteczek ulokowanych w biednych regionach
wschodniej Polski, z których przybyli niegdyś - głównie w latach osiemdziesiątych - do
ówczesnego województwa katowickiego. Do ubytku ludności przyczyniły się także migracje
zagraniczne, zwłaszcza do Republik Federalnej Niemiec.
W tym kontekście trudno nie wspomnieć, iż niefunkcjonalne wobec procesów
restrukturyzacji dawnego województwa katowickiego, a obecnego śląskiego, okazały się
niektóre cechy tradycyjnej rodziny robotniczej. W zdecydowanej większości przypadków
jedynym jej żywicielem jest ojciec, a pozostali członkowie pozostają na jego utrzymaniu. W
przypadku kobiet poważnym ogranicznikiem ich szans na regionalnym i lokalnym rynku pracy
jest niskie wykształcenie i niezwykła wręcz szczupłość ofert kierowanych pod ich adresem.
Można przyjąć - choć teza ta wymaga gruntownej weryfikacji empirycznej - że o ile
tradycyjnie wysoka aktywność zawodowa kobiet regionu łódzkiego stała się jednym z
elementów jego dynamiki gospodarczej, o tyle brak tej aktywności w województwie śląskim
okazać się może ważną przeszkodą w procesie restrukturyzacji.
Szczególną formą egzystencjalnej degradacji rodziny tradycyjnej jest pogorszenie się
warunków mieszkaniowych w osiedlach zakładowych. Warto na przykład wspomnieć, iż samo
tylko górnictwo dysponuje około
100 tysiącami tego typu mieszkań, od lat
nierewaloryzowanych, z których część znajduje się w stanie śmierci technicznej. Trudności
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jakie przeżywa branża przekładają się bezpośrednio na warunki mieszkaniowe ludzi
ulokowanych w kwartałach zakładowych, pozbawionych remontów i napraw czy sprawnej
administracji. Podobna sytuacja ma miejsce w zakładowym budownictwie łiutniczym, a
ulokowani w nim ludzie nie chcą przejmować na własność zajmowanych i zdekapitalizowanych
mieszkań, oferowanych nawet za darmo przez znajdujące się w trudnym położeniu
ekonomicznym huty.
Wszystkie te okoliczności sprawiają, iż w województwie katowickim i śląskim pojawiła się
cała grupa ludzi zbędnych w przemysłach tradycyjnych, a jednocześnie typowych ludzi luźnych,
podatnych na radykalną i populistyczną retorykę. Część z nich, ulokowanych zwłaszcza w
tradycyjnych osiedlach robotniczych, w tak zwanych zespołach awaryjnych czy istniejących
jeszcze reliktowo hotelach robotniczych tworzyć może zręby underclass, podklasy społecznej,
uwikłanej w błędne koła niedostatku, nędzy, niskiego wykształcenia i roszczeniowych postaw
wobec systemu pomocy i opieki społecznej. W rezultacie funkcjonują rodzinne i dzielnicowe
getta podklasy społecznej obecne w wielu miastach województwa, stanowiące klientelę
Rejonowych Urzędów Pracy.

2, Gmina górnicza i restrukturyzacja - socjologiczne studium przypadku^
Zastanawiające jest to, że w regionie śląskim, mimo poważnej skali przemian i głębokich
zagrożeń egzystencjalnych notowanych w wielu grupach pracowniczych, nie dochodzi do
masowych protestów, strajków i rebelii. Wciąż też respektowana jest zasada dobrowolności
odejść, a w przypadku likwidacji kopalń proponuje się zatrudnienie w kopalniach sąsiednich.
Trudno jednak nie zauważyć, że w całkiem licznych przypadkach restrukturyzacja branży rodzi
głębokie frustracje, przeżycia niemal traumatyczne i bolesne. Dzieje się tak zwłaszcza w tych
miastach i miasteczkach gdzie kopalnia była często jedynym pracodawcą, dużym podatnikiem,
źródłem finansowego bezpieczeństwa kolejnych pokoleń, centrum ustalonych wartości,
organizującym życie kulturalne.
Takich miejsc na Górnym Śląsku jest bardzo wiele, ale z całą pewnością szczególnego
przykładu tego typu dostarcza gmina Miedźna, związana głęboko - prawie organifcznie - z
kopalnią Czeczott. Kopalnia ta, zagrożona początkowo likwidacją, włączona została wbrew
ekonomicznemu rachunkowi, głównie z powodów społecznych, do pobhskiej kopalni Piast. Na
miejscu brak bowiem alternatywnego rynku zatrudnienia i kopalniana fuzja, gwarantująca
przetrwanie Czeczotta do 2005 roku, powinna dać ludziom szanse na zawodowe, psychiczne i
społeczne przygotowanie do życia w gminie bez górnictwa. Najważniejsze aby szansa ta
została należycie spożytkowana.
Ta część opracowania zawiera relację z badań empirycznych przeprowadzonych na
początku roku 2000 w gminie Miedźna. Uczestniczyło w nich 600 mieszkańców, w tym 100
uczniów z lokalnych szkół średnich. I choć objęto nimi jedną tylko jednostkę administracyjną,
to wnioski wynikające z badań mają walor bardziej ogólny. W podobnej sytuacji zagrożenia,
egzystencjalnego w istocie, znajdują się bowiem Żory, Jastrzębie, Czerwionka-Leszczyny i
całkiem liczna grupa gmin, określanych w żargonie prawnym, jako gminy górnicze. Badania
zorientowane zostały na odtworzenie stanów świadomości, postaw, działań i projektowanych

• Badania przeprowadziłem we współpracy z dr Matgorzatą Tyrybon z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli i przedstawicielami społeczności gminnej.
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zachowań osób znajdujących się często w sytuacji niepewności, powiązanej z przebudową
branży węglowej i niejasnością losów
kopalni-dobrodziejki,
2.1. Struktura społeczna w gminie górniczej
Gmina Miedźna położona jest w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, w
widłach rzek Wisły, Korzenicy i Pszczynki i zajmuje obszar 5.040 ha, na którym zamieszkuje
15,5 tys. mieszkańców. W jej granicach znajduje się sześć sołectw: Wola, Frydek, Gilowice,
Miedźna, Góra i Grzawa. W pobliżu granic gminnych ulokowane są między innymi takie
miasta, jak: Pszczyna (do 1975 roku Miedźna stanowiła część powiatu pszczyńskiego),
Brzeszcze (w latach 1977-1982 wchodziła z kolei w skład tej gminy) i wreszcie Oświęcim.
Miedźna jest gminą o charakterze górniczo-rolniczym, a na jej terenie znajdują się pokłady
węgla eksploatowane przez Nadwiślańską Spółkę Węglową S.A. Gmina posiada ponad 3 tys.
ha użytków rolnych, kwalifikowanych w większości (80%) do III i IV klasy.
Bezrobocie w gminie na tle innych miejscowości województwa śląskiego wciąż nie jest
wysokie, a największe zagrożenie stanowi brak miejsc pracy dla młodych ludzi kończących
szkoły. Kluczowym pracodawcą w gminie była, i pozostaje nadal, kopalnia Czeczott. 18 lipca
2000 roku minęło właśnie 15 lat od chwili przekazania jej do eksploatacji i uruchomienia
pierwszej ściany wydobywczej. Jeszcze w połowie łat dziewięćdziesiątych kopalnia zatrudniała
blisko 7000 osób, przekonanych o jej nowoczesności i pomyślnych rokowaniach rynkowych.
Tymczasem w połowie roku 2000 zatrudnienie w tej nowej przecież kopalni znajdowało 3200
pracowników, pozostali odeszli z górnictwa korzystając z Górniczego Pakietu Socjalnego, a
zwłaszcza urlopów i odpraw górniczych. Okazało się bowiem, że popełniono rażące błędy w
oszacowaniu zasobności pokładów, które przy obecnym usytuowaniu kopalni zostały
wyczerpane. Bogatsze złoża zalegają pod nieodległym obozem oświęcimskim, ale o ich
eksploatacji z przyczyn oczywistych mowy być nie może. Ponieważ główne osiedla górnicze w
gminie: Wola I i Wola II zamieszkuje 7300 osób, można przyjąć, że zdecydowana większość z
nich, nawet przy obecnym poziomie zatrudnienia w kopalni, związana jest w sposób pośredni
czy bezpośredni, zarobkowy lub rodzinny, powiązana z kopalnią czyli grubądobrodziejką.
Układ społeczny w gminie ma charakter mozaikowy. Miedźna, Grzawa, sołectwo Wola,
Góra, Frydek czy Gilowice to wsie o historycznych rodowodach, ściśle związane z [osami
ziemi pszczyńskiej, zamieszkałe przez zasiedziałą ludność śląską, opatrywaną w regionie
tradycyjnym mianem hanysów. Natomiast mieszkańcy osiedli górniczych, ulokowanych pośród
dawnej puszczy pszczyńskiej, wielkopłytowych o niskich wartościach symbolicznych i
urbanistycznych, to z kolei najczęściej migranci z mniej lub bardziej odległych regionów
Polski. Do Woli i gminy sprowadzili ich werbownicy,
poszukujący pracowników do
powstającej kopalni, kuszących szansami - najzupełniej realnymi - szybkiego otrzymania
mieszkań i dobrych warunków płacowych. W żargonowym słowniku przylgnął do nich
terminów gorole, albo werbusy, albo też i jedni i drudzy.
Wsie należące do gminy mają charakter rolniczy, a osiedla górnicze - przemysłowy.
Problemem gminy jest zatem nie tylko restrukturyzacja górnictwa, redukcja zatrudnienia w
kopalni, czy nawet groźba, po okresie fuzji z Piastem, jej zamknięcia, ale także integracja
społeczności z jednej strony o wiejskim, z drugiej zaś - o industrialnym charakterze i
rodowodzie. Można zatem metaforycznie powiedzieć, że gminę, w społecznym sensie, tworzą
górnicy i rolnicy,
hanysy i gorole-wek>usy. Na te podziały nakładają się także szersze różnice
f
etniczne (Ślązak - Nieślązak), antropologiczne {tutejszy - nietutejszy, swój - obcy). Dwie
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wielkie kategorie mieszkańców gminy, Ślązacy i gorole, także są wewnętrznie zróżnicowane.
Co wieś to pieśń, stare przysłowie, przywoływane w pracacłi Marii Lipok-Bierwiaczonek,
cenionego etnologa badającego ziemię pszczyńską, dobrze ilustruje łiistorycznie utrwalone
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Rys. 1. Bezrobocie w gminie Miedźna
Fig. 1. The level of unemployment in Miedźna community

podziały społeczne w gminie. Są one czytelne także poprzez analizę określeń, ugruntowanych
stereotypów lokalnycłi, a nawet endemicznych epitetów. W przeszłości gospodarstwa rolne wsi
Miedźna były zasobne, spore powierzchniowo, utrzymywane przez pamponiów, jak w śląskiej
gwarze określano zamożnych gospodarzy. Do dzisiaj o miedźnianach mówi się łowsioki, a
nazwa ta pochodzi od dużych obszarów zasiewanych owsem. Dawniej bowiem hodowano tutaj
konie, głównie na potrzeby wojska i w trosce o wysokie ulokowanie w miejscowej strukturze
prestiżu. Do mieszkańców Góry zarezerwowano termin kłacorze, od uprawianej tutaj brukwi
{kłaki, kwaki), I wreszcie obywatele Frydka to grzybiarze, bo wieś ulokowana jest blisko lasu.
Podobnie i w przypadku werbowanych górników występowały wyraźne zróżnicowania
regionalne, etniczne i kulturowe. Niektórzy z nich przybyli do Woli z bliskiego Górnośląskiego
Okręgu Przemysłowego, inni z odleglejszych okolic dawnego województwa częstochowskiego,
a jeszcze inni z kieleckiego i białostockiego. Podziały te do dzisiaj w gminie są widoczne, choć
nie mają charakteru dramatycznego i dramaturgicznego. Bywają jednak powodem konfliktu,
nie tyle społecznego, ile raczej politycznego. Przejawiają się na przykład w reprezentacji
radnych w Radzie Gminy, przy układaniu priorytetów inwestycyjnych, w podejściu do strategii
i przyszłości gminy.

2.2. Zaangażowani i nieobecni
Jedna z kluczowych sekwencji wywiadu i ankiety oraz istotne pytanie badawcze wiązało się
z poczuciem optymizmu i, przeciwnie, pesymizmu społecznego. Wiadomo bowiem, że poziom
tego pierwszego, połączony z innymi, wspomnianymi już, wartościami społeczeństwa
obywatelskiego takimi jak zaufanie, wiarygodność, otwarcie na zmiany, gotowość do działań
Na podstawie danych z Centrum Przedsiębiorczości

S.A. Wola.
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prospołecznych, o prometejskim charakterze, to źródła sukcesu gminy. Ich brak lub
niedostateczna podaż rodzą najczęściej problemy rozwojowe, wypaczają organizowane
zmiany, deformuje ich rezultaty, sprzyjając także postawom występnym i społecznemu
wyobcowaniu.
Mieszkańcy gminy Miedźna widzą swoją przyszłość w raczej ciemnych kolorach (43,6%
wskazań), a najbliższy, 2001 rok, jako gorszy niźli mijający (38,0%). Optymistycznie
nastawionych jest zaledwie 9,2% badanych, a ponad 17,6% uważa, że nadchodzące lata będą
lepsze od ubiegłej dekady. Ogólnie badani stwierdzili, iż sytuacja w gminie zmierza w złym
kierunku (41,0%). Ledwie 13,8% jest przeciwnego zdania, a 45,2% badanych w ogóle nie
potrafi, lub nie chce, ocenić sytuacji w gminie.
Ten pesymistyczny ogląd jest, co wydać się może zastanawiające, wyraźnie skorelowany z
autooceną statusu materialnego. Wątpliwości wynikają z faktu, że gmina ma charakter
górniczy, a zatem płace są tutaj statystycznie wyższe aniżeli w innych branżach regionu i poza
nim, zaś wyposażenie materialne bogatsze niż w innych typach gospodarstw domowych. Z całą
jednak pewnością mamy tutaj do czynienia z subiektywnym i porównawczym poczuciem
ubożenia. Układem odniesienia nie jest w gminie miejscowość związana z dawnym
Państwowym Gospodarstwem Rolnym lecz inne gminy regionu górnośląskiego, w których
proces restrukturyzacji dokonuje się szybciej i sprawniej, a istniejące kopalnie nie są zagrożone
likwidacją czy poważną redukcją zatrudnienia. W licznych deklaracjach respondenckich
znaczący odsetek badanych (44,4%) stwierdził, że w ich rodzinach zdarzyły się sytuacje, kiedy
pieniędzy wystarcza tylko na najtańsze jedzenie i na opłaty za mieszkanie, prąd, gaz - ale już
na nic więcej a 30,4% bardzo oszczędza na codziennych
wydatkach.
Jak w wielu podobnych badaniach bardziej optymistycznie własną zasobność materialną i
perspektywy przyszłości postrzegają młodsi pracownicy, zwłaszcza lepiej i najlepiej
wykształceni. Najgorzej zaś - niekiedy w tonacji dramaturgicznej - osoby najstarsze wiekiem,
najgorzej wykształcone i wykwalifikowane, o najdłuższym stażu pracy w przedsiębiorstwie
państwowym. Warto przy okazji podkreślić fakt, że badani mieszkańcy pesymistycznie
oceniają przyszłość młodego pokolenia; 55,8% z nich twierdzi bowiem, że jest ona zła, a
19,4%, że zdecydowanie zła. Pozytywnie ocenia ją tylko 15,2% badanych. Młodzi ludzie
podobnie jak rodzice oceniali swoje przyszłe losy, w tonach głęboko minorowych.
Zastanawia przy tym pogląd wyrażany przez prawie co trzeciego badanego z grupy
dorosłych respondentów, że trud włożony w edukację młodych ludzi nie zaowocuje
znalezieniem przez nich pracy w gminie. Trudno tutaj nie przywołać reguły samo spełniającej
się przepowiedni, zwłaszcza, że jedynie 16, 2% rozmówców ma nadzieję na znalezienie pracy
przez absolwentów szkół różnych typów. Wciąż do społecznej świadomości nie dotarły
elementarne fakty, związane ze strukturą rodzimego, zarówno regionalnego, jak i krajowego
bezrobocia. Wśród osób bezrobotnych, zarejestrowanych w województwie śląskim, jedynie 34% legitymuje się wykształceniem wyższym, a zdecydowana większość trwale bezrobotnych
ukończyła podstawówkę czy trzyletnią szkołę zawodową.
Badania ukazały także jak respondenci postrzegają i projektują przyszłe losy edukacyjne
swoich dzieci w z zestawieniu z całościową oceną perspektyw młodego pokolenia w gminie.
Widać też wyraźnie, iż w społecznej świadomości, zwłaszcza w małych zbiorowościach
lokalnych, sołeckich, wciąż trwały jest pogląd o nieodzowności szybkiego kończenia szkół
dających dobry i konkretny zawód, a zatem i regularnie płacone pobory. Mamy tutaj z
typowym dla regionu górnośląskiego, choć ulegającym erozji, długim trwaniem stereotypów,
nawyków, sposobów myślenia związanych z aspiracjami zawodowymi i edukacyjnymi młodego
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pokolenia. Przez dziesiątki lat bowiem zjazd do kopalni dawał rękojmię dobrze płatnej pracy i
pozapłacowycłi uprzywilejowań. Nadal też - w tym miedźnieńskim przypadku - finansowanie
dziennych studia wyższych nie jest postrzegane i traktowane jako jedna z najlepszych
inwestycji we własne dzieci, dobra protekcja przed bezrobociem i jego indywidualnymi oraz
społecznymi następstwami. Wprawdzie sytuacja ta zmienia się powoli, ale nie w tempie jaki
towarzyszyć winien restrukturyzacji. Pocieszające jest jednak to, że coraz większa grupa
rodziców, nawet najgorzej wykształconych, pragnie wyższego wykształcenia dla swoich dzieci,
szczególnie zaś córek. Ta ostatnia postawa wiąże się, przynajmniej pośrednio, z intrygującym
społecznie faktem, że wykształcenie traktowane zaczynać bywa jako rodzaj dobrego wiana dla
córki i wyposażenia życiowego syna.
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l. pieniędzy często nie wystarcza nam nawet na najtańsze jedzenie, na opłaty za mieszkanie, prąd, gaz
o^« pieniędzy wystarcza nam tylko na najtańsze jedzenie i na opłaty za mieszkanie, prąd, gaz - ale już na nic
więcej
3.
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4.
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wystarcza nam na wszystko i nawet można trochę odłożyć
5.
6.
wystarcza nam na wszystko i można odłożyć na takie wydatki jak np. lepsza odzież, samochód, wczasy,
wyjazdy zagraniczne, domek letniskowy itd.
7.
w ogóle nie potrzebujemy się liczyć z wydatkami
Rys. 2. Poziom życia rodzin według badanych mieszkańców
Fig. 2. The standard of inhabitant's live (in their own opinion)

Póki co deklaracje rodzicielskie co do planowanych typów kształcenia dzieci przekładają
się na rzeczywiste wybory szkolne. Wciąż młodzi mieszkańcy gminy wolą technikum,
gwarantujące zawód, często nadwyżkowy, i skazujący na bezrobocie, aniżeli Liceum
Ogólnokształcące, dające cywilizacyjną ogładę i umożliwiające studiowanie we wszystkich
typach szkół, zwłaszcza jednak o uniwersyteckim charakterze. Nawiasem mówiąc, Liceum
Ogólnokształcące ulokowane w Gilowicach, o ustalonej renomie i dobrym poziomie
kształcenia, dokonywać musi importu uczniów spoza gminy, gdyż w przeciwnym przypadku
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wiele miejsc pozostałoby niewykorzystanych. I przeciwnie - lokalne szkoły techniczne mają
pełny nabór, choć powoli proporcje ulegają korzystnemu odwróceniu.
2.3. Rejestr oczekiwań w gminnej społeczności górniczej
Uderzającą, choć spodziewaną cechą niemal wszystkich wypowiedzi, jest troska i obawa o
miejsca pracy, a zwłaszcza o alternatywny rynek zatrudnienia. Ten ostatni pojawić się ma
zanim jeszcze kopalnia Czeczott zakończy wydobycie. To zdumiewające, ale prawie wszyscy
badani (94%) oczekują od władz samorządowych tworzenia nowych miejsc pracy i
zahamowania wzrostu bezrobocia. To ostatnie, o czym już wspomniano, nie jest wysokie, ale
groźba rosnącej liczby bezrobotnych, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych,
jest najzupełniej realna. Wydaje się, że gmina nie posiada jeszcze klarownej strategii
postindustrialnej, a zwłaszcza pokopalnianej, kiedy wieża wyciągu stanowić będzie co
najwyżej dowód na niegdysiejszą ekspansję przemysłu wydobywczego. Nic zatem dziwnego, iż
duża grupa badanych oczekuje od władz lokalnych większej inicjatywy i dbałości o rozwój
gminy, oceniając dotychczasowe działania w tym zakresie jako średnio skuteczne. Jest to
rodzaj społecznego napomnienia i przygany dla władz samorządowych, podejmujących
wprawdzie wysiłki na rzecz zmiany oblicza gospodarczego Miedźnej i jej charakteru, ale,
zdaniem mieszkańców, w sposób niewystarczający i fragmentaryczny.
Warto wszakże zaznaczyć, że badania przeprowadzone zostały w krytycznym dla gminy
momencie, kiedy ważyły się losy kopalni, a obawy o jej zamknięcie były najzupełniej
uzasadnione. Obecnie, kiedy żywot wolskiej gruby został przedłużony o kolejne pięć lat,
poziom społecznych obaw, neurastenicznych postaw i troski o miejsce pracy zapewne nieco się
obniżył, choć wciąż uznawany być może za krytyczny. Badani są przekonani, a przekonanie to
potwierdza bliższa analiza regionalnego rynku pracy, że miejsce zamieszkania wpływa na
szansę zatrudnienia, które są znacznie większe w aglomeracjach miejskich niż w małych
gminach. Gmina Miedźna jest pod tym względem upośledzona i to nie tylko w stosunku do
sąsiednich Tychów, ale znacznie mniejszej liczącej 50 tysięcy mieszkańców Pszczyny.
Zapewne do umiarkowanie pozytywnej oceny działań i poczynań władz samorządowych
przyczyniły się widoczne i łatwo dostrzegalne braki w infrastrukturze społecznej i komunalnej.
Ich rejestr, przedstawiony przez Autorów badań w czerwcu 2000 roku, na specjalnym
posiedzeniu w Centrum Kultury w Woli, nie stanowił dla uczestników spotkania, w tym
radnych, specjalnego zaskoczenia. Przede wszystkim eksponowano niedostatek ośrodków
kulturalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, o nie wyszukanym przecież charakterze,
związanych najczęściej z kulturą masową i popularną, a nie - wysoką i elitarną.
Budowa alternatywnego, oddalającego widmo masowego bezrobocia w skali lokalnej,
rynku pracy wiąże się częściowo z ekspansją małej i średniej przedsiębiorczości. Wiadomo
bowiem, że w krajach pozytywnego odniesienia, czyli w państwach europejskiej piętnastki, ten
typ firm stanowi 95% wszystkich instytucji gospodarczych. Także wyraźna większość
mieszkańców uczestniczących w badaniach (61,4%) stwierdza, że na terenie Miedźnej możliwy
i celowy jest rozwój tego typu przedsiębiorczości. Tymczasem, wbrew deklaracjom, zaledwie
co dziesiąty spośród respondentów (11,8%) podjął już tego typu działalność gospodarczą,
głównie zresztą w sołectwach nie górniczych: we Frydku, Górze i Gilowicach. Co gorsza
jedynie 1,2% odpowiadających jest zdecydowanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
natomiast aż 37,4% zadeklarowało, że na pewno się nie zdecyduje na ten rodzaj działania.
Trudno aby optymizmem mogła napawać informacja, że dalszych 13,8% badanych zastanawia
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się nad założeniem firmy, a kolejnycti 35,4% badanycłi jeszcze rozważyło tego problemu.
Niemniej jednak te dwie ostatnie grupy mogą stanowić w przyszłości zaczątek nowej
przedsiębiorczości w gminie, o ile zostaną im stworzone odpowiednie warunki.
2.4. Obieg informacji w gminie górniczej
Zastanawiające, czy wręcz niepokojące, wyniki przyniosły badania nad obiegiem informacji
w gminie, a zwłaszcza nad sposobami komunikowania się samorządu lokalnego z
mieszkańcami. Jak wiadomo, informacja była, i jest, ważnym oraz cennym towarem; stanowi
także źródło inspiracji do działań lub, przeciwnie, tworzy przesłanki do icłi zaniechania. W
przypadku przedsięwzięć informacyjnych i marketingowych podejmowanych przez samorząd
gminny szczególne znaczenie odgrywają wszelkie próby zmierzające do zmiany utrwalonego
wizerunku gminy i jej społecznego postrzegania. Przez piętnaście ostatnich lat definiowana ona
była jako cząstka przykopalnianego pejzażu i nowoczesna odmiana osiedla awaryjnego. Tak
bowiem, jeszcze w okresie międzywojennym, określano, zespoły mieszkaniowe ulokowane w
bezpośredniej bliskości zakładu pracy, z dyspozycyjną, i łatwo dostępną, siłą roboczą. W
dekadzie transformacyjnej utrwaliło się w regionie górnośląskim przekonanie, że gmina
Miedźna, czy ściślej osiedla górnicze w niej ulokowane, to czarne dziury inwestycyjne, miejsce
0 złych rokowaniach gospodarczych i społecznych - gdyby użyć terminologii medycznej. Ten
typ myślenia winien ulec zmianie, aby możliwa stała się gminna hossa inwestycyjna. Z całą
pewnością wstępem do zmiany utrwalonego wizerunku jest reorientacja lokalnej polityki
informacyjnej, prowadzonej zarówno w gminie i tworzących ją sołectwach, jak i poza ich
granicą. Badani pytani o dostęp i przepływ lokalnych informacji, takich jak choćby: promocja
gminy, nowe inwestycje w jej granicach, funkcjonowanie utworzonej w marcu 1998 roku
Specjalnej Gminnej Strefy Ekonomicznej
(SGSE) stwierdzali, że ich wiedza jest w tym
przypadku niezwykle skromna, a działania władz samorządowych w tym zakresie niewystarczające. Być może najbardziej niepokojący jest brak informacji i wiedzy o
erygowanej na terenie gminy strefie ekonomicznej. Aż 60% badanych nie potrafi ocenić czy
spełni ona oczekiwania władz lokalnych, a ta niepewność wynika przede wszystkim, choć nie
wyłącznie, z braku informacji dotyczących zasad istnienia strefy oraz projektowanych korzyści
jakie przynieść może jej istnienie. Być może przesadne będzie stwierdzenie, że tak naprawdę w
rzeczywistości społecznej ważne jest to co utrwalone w indywidualnej i zbiorowej
świadomości, to zaś - co w niej nie ugruntowane, nie funkcjonuje w rzeczywistości. Idea
gminnej strefy ekonomicznej, mającej przyciągać zewnętrznych inwestorów, jest na tyle ważne
1 nośna, że nie należy skazywać jej na ten typ społecznego niebytu. Natomiast bardzo
korzystnym, zwłaszcza w tym kontekście, prognostykiem może być informacja, że pomimo
braku informacji o działaniach władz gminy mieszkańcy oceniają gminę, jako miejsce
atrakcyjne dla przyszłych inwestorów (48,4% badanych).
2.5. Postawy m i g r a c y j n e
Niemal wszędzie tam gdzie dokonują się radykalne przeobrażenia gospodarcze i społeczne,
połączone z zagrożeniami egzystencjalnymi, a zwłaszcza finansowymi, wzrasta zazwyczaj
odsetek osób deklarujących gotowość wyjazdu poza transformowaną gminę, region czy nawet
kraj. Zjawisko to wywołuje dwojakie, ambiwalentne na ogół, odczucia. Z jednej bowiem
strony, pocieszające są deklaracje mobilności psychicznej i fizyc^^nej zagrożonych ludzi.
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związane z możliwościami ich wyjazdu i poszukiwaniem nowych szans życiowych. Takie
lokalne i regionalne migracje dokonały się już w nieodległej przeszłości miastach
amerykańskich zdominowanych przez przemysły tradycyjne, w górniczych społecznościach
Francji czy, w mniejszym stopniu, Wielkiej Brytanii. Z drugiej jednak strony, stała gotowość
do wyjazdu, życie na przysłowiowych walizkach, niosą niebezpieczne konsekwencje.
Oznaczają bowiem albo społeczną wegetację, albo nawet śmierć wsi czy gminy, tak jak miało
to miejsce w wielu miejscach Ściany Wschodniej, w dawnych wioskach pegeerowskich,
ulokowanych na północnych rubieżach kraju. Co więcej postawa taka jeszcze bardziej osłabia
przywiązanie do małej ojczyzny i przypisanie do lokalnej zbiorowości, o ile w ogóle one
występują, ograniczając tym samym gotowość do działania na rzecz najbliższego otoczenia i
świata. Warto o prawdach tych szczególnie wyraźnie mówić w Miedźnej, zważywszy, że
łącznie ponad połowa badanych zadeklarowała chęć wyjazdu z gminy. W przypadku młodych
ludzi odsetek takich wskazań jest jeszcze wyższy.
Największy, jak można było przewidzieć, odsetek osób składających takie właśnie
migracyjne deklaracje zarejestrowano w górniczych osiedlach Woli. Wielu ich mieszkańców
przybyło do gminy zaledwie kilkanaście, lub nawet kilka, lat temu i stopień ich zakorzenienia
jest wciąż znikomy, podobnie jak zakres indywidualnej czy rodzinnej identyfikacji z miejscem,
jego problemami i społecznością. Dla części tych ludzi pozytywnym układem odniesienia nie
jest Wola i jej blokowe zespoły mieszkaniowe, ale wsie, miasta i miasteczka, w których
zostawili bliskich, rodziny, kręgi koleżeńskie i towarzyskie. Ci, którzy maja jeszcze możliwości
powrotu, p o w a ż n i e j e rozważają. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji mieszkaniowej, w
obliczu kłopotów na lokalnym, regionalnym i wreszcie krajowym rynku pracy wielu z nich
pozostanie na Górnym Śląsku. Mówiąc wprost problem odchodzących i odprawianych
górników winien zostać rozstrzygnięty i rozwiązany na miejscu w samym regionie. Zupełnie
nieuzasadnione, wręcz fantasmagoryjne, są oczekiwania, że byli górnicy zasiedlą opuszczone
przez armię radziecką miasta, takie jak Borne-Sulinowo, w komplecie wyjadą na ścianę
Wschodnią czy staną się alaskańskimi górnikami. To mało odpowiedzialne tworzenie iluzji i
złudzeń, że problem górniczy można eksportować poza granice regionu i województwa.

młodzież

mieszkańcy

brak odpowiedzi

ES nie

tak, inne nniasto w regionie

tak, wyjechać z tego regionu Qtak, wyjechać z Polski

Rys. 3. Deklarowana zmiana miejsca zamieszkania
Fig. 3. Declaration of accommodation change
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Zamiast podsumowania. Strategia rozwoju gminy górniczej
Badania gminne, jak je można metaforycznie określić, skłaniają do kilku przynajmniej
refleksji końcowych i formułowania sugestii co do przyszłych działań, podejmowanych przez
władze lokalne i regionalne. W pierwszej kolejności nieodzowna w Miedźnej i w całym
mikroregionie wydaje się radykalna poprawa polityki informacyjnej, przystosowanej do
umiejętności i kompetencji kulturowych odbiorców. Podkreślmy raz jeszcze, że
przedsięwzięcia, zabiegi i instytucje, jeśli nie istnieją w społecznej świadomości, często
skazane są na marginalizację i peryferyjność. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć
wymagających społecznego wsparcia, zbiorowych, a nie tylko indywidualnych zabiegów,
takich choćby jak gra zmierzająca do pozyskania inwestorów, zwłaszcza tych, którzy dysponują
poważnym kapitałem. Działalność informacyjna w gminie zmierzać zatem winna w pierwszej
kolejności do tworzenia oraz wspierania zrębów i fundamentów społeczeństwa obywatelskiego,
opartego na pierwiastku tolerancji i poszanowania inności. Światy miedźnienskich
hanysów
oraz wolskich goroli mają wiele sobie do zaoferowania, a budowę procesów integracyjnych
zacząć można chociażby od organizacji Festiwalu Gminy Miedźna i prezentacji
poszczególnych sołectw czy to łowsiarskich,
kłacorskich,
grzybiarskich
czy wreszcie
hajerskich. Podczas pobytu w gminie zwróciliśmy uwagę na integracyjne funkcje takiego
Festiwalu, w ramach którego można rozegrać symboliczny mecz: górnicy kontra
rolnicy.
Działania te zmierzać mają, per saldo, do ograniczenia postaw pesymistycznych, limitujących
związki z miejscem i jego ludźmi - gdyby użyć tutaj trafnego określenia Yi-Fu Tuana. Trudno
jednak oczekiwać, że postawy optymistyczne ugruntują się w przypadku braku sukcesów w
organizacji alternatywnego - poprzemysłowego
- rynku pracy. Warto więc rozważyć atuty
gminne, które - jeden z naszych rozmówców - być może zbyt nonszalancko nazwał: pola
ziemniaczane, żubry, i lasy. W mikroregionie bowiem od lat znana jest i wysoko ceniona
kultura ziemniaczana. Cóż zatem stoi na przeszkodzie, aby Miedźna znana była nie tylko z
likwidowanej kopalni Czeczott, ale z także z zagłębia frytkowego, chipsowego czy po prostu
ziemniaczanego. Mamy świadomość, że ten typ produkcji generuje nieinteligentne miejsca
pracy, rotacyjne oraz nisko płatne i daleko mu do standardów przemysłów kosmicznych. Ale z
braku innych możliwości warto poważnie potraktować i tę związana z rzeczywistym
potencjałem gminy. Piękne lasy, bliskość rezerwatu żubrów to znakomita z kolei szansa
wykorzystania możliwości tworzenia enklawy turystycznej i rekreacyjnej w gminie,
wygospodarowania działek budowlanych, dla osób których nazwiska, z racji zasobności
materialnej czy prestiżu, wytworzą efekt demonstracji i zmienią ugruntowane już opinie o
gminie bez perspektyw. Sporo możliwości stwarza także zagospodarowanie majątku
okołokopalnianego, który dobrze wykorzystany sprzyjać będzie ożywieniu gospodarczemu
gminy, zwłaszcza jeśli jej władze wykorzystają deklaracje osób gotowych do podjęcia pracy na
własny rachunek.
Jeszcze inne przedsięwzięcia można i należy wręcz podjąć w odniesieniu do młodego i
najmłodszego pokolenia gminy. Poza dyskusją wydają się niezbędne przedsięwzięcia
infrastrukturalne, pozwalające młodzieży - w sposób preferowany lub kształtowany - spędzać
czas wolny, pozaszkolny i pozarodzinny. Znacznie trudniejsze, choć możliwe, wydają się
działania mające na celu zmiany mentalności oraz postaw dorosłych i młodych mieszkańców
gminy, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji w szkołach wyższych. Jednocześnie niemal
nieodzowne są wysiłki przywracające odpowiednią - czyli marginalną - rolę zasadniczych
szkołom zawodowym, zarówno szczebla zasadniczego jak i technicznego. Wiele z nich kształci
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młodych ludzi do bezrobocia, ograniczając ich profesjonalne szanse w nowoczesnym sektorze
gospodarki. W rozbudowie potrzeby osiągania, stanów empatycznych i postaw prometejskich
winny uczestniczyć instytucje szkolne, gminne, ale przede wszystkim rodzina, Jest też miejsce
dla lokalnego kościoła i jego duszpasterzy zwłaszcza jeśli wciąż pełnią funkcje
niekwestionowanych autorytetów. Dowartościowaniu edukacji ogólnej i symbolicznej instytucji
społeczeństwa poprzemysłowego jaką jest uniwersytet, powinno towarzyszyć rozbudowane,
zwłaszcza w przypadku górniczych osiedli Wola, kształcenie w zakresie ojczyzny lokalnej.
Młodzi ludzie winni znać nie tylko historię kraju i kontynentu, ekologię, układy społeczne i
kulturę materialną, ale także dysponować wiedzą dotyczącą kręgu
maioojczyźnianego.
Szczególna rolę odrywają zazwyczaj w takich przypadkach nauczyciele-pasjonaci,
przygotowujący programy kształcenia między innymi dla młodych ludzi, którzy trafili na Śląsk
w nieodległej przeszłości. W wielkim wysiłku edukacyjno-oświatowym, od którego bynajmniej
nie uchylają się władze lokalne, ważną rolę odegrać winien Gminny Fundusz
Stypendialny,
wspierający materialnie niezamożnych, choć zdolnych, uczniów i studentów, pragnących
kontynuować edukację na wyższych szczeblach. Jak dotąd fundusz taki nie istnieje, ale nic też
nie stoi na przeszkodzie aby skutecznie go powołać. I wreszcie, konieczny jest wysiłek
marketingowy,
profesjonalne
wydanie
materiałów
informacyjnych,
przygotowanie
dokumentacji na wysokim poziomie merytorycznym, technicznym i edytorskim, w językach
kongresowych,
ułatwiających decyzje inwestycyjne zainteresowanym. Tylko
takie
zintegrowane, wielowymiarowe, działania angażujące zarówno najważniejszych w gminie
aktorów instytucjonalnych, jak i liczne grupy mieszkańców przyniosą oczekiwane rezultaty. W
przeciwnym razie o gminie Miedźna, a zwłaszcza jej górniczych osiedlach Wola I i Wola II,
powiedzieć już wkrótce będzie można, że jej mieszkańcom brakło woli. Pedro Calderon de la
Barca nie bez racji mówił, że poprawa błędu zaczyna się od wyznania, że się go za błąd uważa.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego w
kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz KWK Bogdanka SA. Badania miały na
celu określenie wpływu procesów restrukturyzacyjnych na stan bazy zasobowej i obejmowały
pełny zakres zmian zasobów w latach 1990-1999. Analiza objęła gospodarkę zasobami złóż
węgla kamiennego na etapach dokumentacji geologicznej, projektu zagospodarowania złoża i
eksploatacji. Przedstawiono również dynamikę i strukturę zmian zasobów. Podstawę analizy
stanowiły dane pochodzące od służb mierniczo-geologicznych poszczególnych kopalń, zebrane
na podstawie protokołów gospodarki złożem, zbiorczych zestawień strat oraz specjalnej
ankiety, przygotowanej dla potrzeb analizy ruchu zasobów, uwzględniającej przyczyny zmian
bazy zasobowej.

Wprowadzenie
Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego często utożsamiana jest z wykorzystaniem
zasobów w procesie eksploatacji. Stanowi to duże uproszczenie zagadnienia, ponieważ w
rzeczywistości zasadniczy wpływ na gospodarkę zasobami mają procesy dokumentowania oraz
projektowania ich zagospodarowania, a w tym podział na zasoby przemysłowe i
nieprzemysłowe, ustalane w ramach projektu zagospodarowania złoża.
W każdym z etapów działalności geologiczno-górniczej powstają ubytki i straty zasobów.
Ubytek zasobów wyraża wielkości, które zostały odliczone ze stanu zasobów w wyniku zmiany
parametrów ilościowych pokładów (np. nowe kryteria bilansowości) i przekwalifikowania
zasobów do pozabilansowych, a w konsekwencji niewybrania ich w procesie eksploatacji.
Przeciwieństwem ubytków są przyrosty zasobów spowodowane głównie lepszym rozpoznaniem
złoża lub zmianą obszarów dokumentowania. Natomiast termin strata w znaczeniu zasobowym
jest pojęciem zawężonym i stanowi jeden z elementów rzeczywistego ubytku. Straty wywołane
' w opracowaniu brały udział również następujące
mj^r inż. Krzysztof Stachurski
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są tylko eksploatacją i uzależnione od warunków geologiczno-górniczych. Przez straty węgla
kamiennego rozumie się różnice między zasobami objętymi eksploatacją w danym okresie a
zasobami wydobytymi. Są to zatem te części pokładów, które nie zostały wyeksploatowane w
okresie prowadzenia robót wybierkowych i nawet przy założeniu dalszego rozwoju postępu
technicznego nie ma możliwości późniejszego wybierania.
Zmiany zasobów są dynamiczne i występują z różnym natężeniem w poszczególnych latach.
Duża liczba czynników opisujących gospodarkę zasobami, często występująca między nimi
korelacja oraz duża liczba kopalń, powodują poważne trudności przy prowadzeniu analizy.
Istnieje zatem potrzeba podziału analizowanego okresu 1990-1999 na fazy wyróżniające się
podobieństwem badanej struktury zasobów. Zastosowanie metod taksonomicznych pozwoliło
na wyróżnienie w procesie gospodarki zasobami węgla kamiennego w latach 1990-1999
następujących jednorodnych okresów:
I 1990-1992
II 1993-1996
III 1997-1999
Otrzymany podział charakteryzuje się względną jednorodnością wyróżnionych okresów, jak
również ich wzajemnym zróżnicowaniem. Wyniki periodyzacji gospodarki zasobami złóż
węgla kamiennego znajdują uzasadnienie w interpretacji merytorycznej. Okres pierwszy, to
pierwsze lata dostosowania gospodarki polskiej do wymogów gospodarki rynkowej. Na okres
ten przypada załamanie się rynków zbytu węgla, przez co znacznie spadła jego sprzedaż. Na
początku 1992 ograniczono, a następnie wycofano dotacje budżetowe do wydobycia węgla.
Pomimo trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalń okres ten charakteryzuje się
względną stabilizacją wielkości bazy zasobowej. Lata 1993-96 stanowią okres zdecydowanych
działań restrukturyzacyjnych górnictwa węgla kamiennego. Następują pierwsze próby innego
spojrzenia na ocenę bazy zasobowej w kopalniach. Okres trzeci wiąże się z kontynuacją
reformy górnictwa węgla kamiennego i kolejnymi programami restrukturyzacyjnymi.
Z okresem drugim i trzecim związane są największe zmiany bazy zasobowej. Dalsza analiza
zmian zasobów nawiązuje do wyróżnionych podokresów.

1. Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w poszczególnych fazach działalności
geologiczno-górniczej
Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego musi być oceniana kompleksowo z
uwzględnieniem wszystkich etapów działalności geologiczno-górniczej. W związku z tym
niezbędne jest określenie wpływu poszczególnych faz działalności, a więc fazy
dokumentowania, projektowania oraz eksploatacji zasobów na ocenę gospodarki zasobami.
1.1. G o s p o d a r k a z a s o b a m i w ę g l a na e t a p i e o p r a c o w y w a n i a d o k u m e n t a c j i
geologicznej
Gospodarka zasobami węgla kamiennego, rozpoczyna się już na etapie poszukiwania i
rozpoznania złóż. Wynikiem prac geologicznych jest dokumentacja geologiczna. W
dokumentacjach geologicznych złóż ustala się zasoby geologiczne oraz kwalifikuje się je do
zasobów bilansowych i pozabilansowych na podstawie kryteriów bilansowości. Kryteria
bilansowości określają dwie płaszczyzny podziału zasobów zalegających w złożu, to znaczy
granicę ich dokumentowania oraz płaszczyznę podziału zasobów udokumentowanych.
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Przedstawione w dokumentacji zasoby bilansowe stanowią podstawę do dalszych działań w
zakresie projektowania zagospodarowania złoża.
Obowiązujące od 197Ir. jednakowe kryteria bilansowości dla wszystkich złóż węgla
kamiennego zastąpiono w roku 1994 kryteriami indywidualnymi, które opracowuje się dla
konkretnego złoża. Istnieje również możliwość stosowania Zalecanych hyteriów
bilansowości
złóż kopalin opracowanych przez Zespół Komisji Zasobów Kopalin w 1994r. Zmiana
niektórych parametrów kryteriów miała podstawowe znaczenie dla wielkości bazy zasobowej w
latach 90. i z tym należy wiązać tak wielki ubytek zasobów bilansowych. W obecnie zalecanych
kryteriach bilansowości zwiększono grubość minimalną pokładów bilansowych z 0,7 m dla
węgli koksowych i 0,8 m dla energetycznych na jednolitą grubość wynoszącą 1,0 m. Oprócz
tego zaleca się dokumentowanie złóż węgla kamiennego do głębokości 1000 m. Jako
dodatkowe kryterium dotychczas nie stosowane wprowadzono zawartość siarki ze względu na
wymagania ochrony środowiska (maksimum 2%).
Dla zilustrowania wpływu fazy dokumentowania na gospodarkę zasobami złóż węgla
określono strukturę zasobów geologicznych w grupie kopalń Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego (tab. L I ) oraz w KWK Bogdanka SA (tab. 1.2).
Tabela 1.1. Struktura zasobów geologicznych w kopalniach G Z W
(według stanu na początek roku)
Table 1.1. The structure of geological reserves in mines of the Upper Silesia Coal Basin
(as of the beginning of the year)
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W czynnych kopalniach GZW na początku analizowanego okresu (w roku 1990) zasoby
pozabilansowe w geologicznych zasobach węgla kamiennego stanowiły 30%. Udział ten przez
pierwszy okres, obejmujący lata 1990-1992 nieznacznie wzrastał, średnio 1% na rok. O ile
pierwsze dwa lata charakteryzują się względną stabilizacją, o tyle w roku 1992 następuje
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skokowy przyrost zasobów pozabilansowych, osiągając pod koniec okresu ponad 34% udziału.
Należy zauważyć, że wzrost ten był spowodowany głównie przyrostem o 1,7 mld ton zasobów
f

grupy b przy nieznacznym tylko ubytku zasobów bilansowych (500 min ton). Świadczy to o
tym, że przyrost zasobów pozabilansowych nastąpił głównie w wyniku dokumentowania
zasobów pozostających do tej pory w kategorii zasobów szacunkowych.
W okresie drugim, obejmującym lata 1993-1996, udział zasobów pozabilansowych
sukcesywnie wzrastał i każdy rok tego okresu charakteryzuje się ich znaczącym, skokowym
przyrostem. Pod koniec roku 1996 zasoby pozabilansowe stanowiły prawie 48%. Było to
przede wszystkim efektem "przepływu" zasobów bilansowych do pozabilansowych. Zasoby
bilansowe uległy zmniejszeniu w tym okresie aż o 7 mld ton. Na uwagę zasługuje fakt, że
nastąpił przyrost zasobów pozabilansowych grupy a oraz grupy b, jednakże przy dominującym
przyroście tych ostatnich. Okres trzeci: lata 1997-1999 to dalszy konsekwentny przyrost
udziału zasobów pozabilansowych w zasobach geologicznych przekraczający 50% pod koniec
roku 2000. Taka struktura zasobów geologicznych w tym okresie była wynikiem ubytku
zasobów bilansowych o 3 mld ton przy braku przyrostu zasobów pozabilansowych. Jest to
konsekwencja likwidacji kopalń lub ich części uznanych za trwale nierentowne. W dodatkach
rozliczeniowych kopalń likwidowanych zasoby bilansowe są eliminowane poprzez skreślenie
ich z ewidencji bądź - w mniejszym stopniu - poprzez zmianę ich kwalifikacji do zasobów
pozabilansowych.
Zmiany relacji zasobów pozabilansowych w stosunku do zasobów bilansowych
odzwierciedla przebieg krzywej na rysunku 1.1. Na wykresie przedstawiony jest wskaźnik
udziału zasobów bilansowych w zasobach geologicznych. Widać konsekwentny spadek udziału
zasobów bilansowych, a wzrost
znaczenia
zasobów
pozabilansowych
w
zasobach
geologicznych. Znaczący przyrost
zasobów
pozabilansowych
(szczególnie grupy b) rozpoczął się
w roku 1992, przy równoczesnym
zmniejszeniu się ilości zasobów
bilansowych. Największy spadek
wskaźnika
udziału
zasobów
19 W IWI m2
bilansowych
w
zasobach
Rys. 1.1. Przebieg wartości wskaźnika udziału zasobów
geologicznych miał miejsce w
bilansowych w zasobach geologicznych
latach 1994 i 1995, kiedy jego
wartość spadła z 0,63 do 0,56.
Fig. l. 1. The course of the index value of the share of intrinsically
economic reserves in the geological reserves
Oznacza to, że od tego momentu
kopalnie
węgla
rozpoczęły
zdecydowane działania porządkujące bazę zasobową. Zmierzały one do urealnienia ilości
zasobów mogących być przedmiotem eksploatacji w warunkach gospodarki rynkowej (Pytel
1996; Darski 1996; Nieć 1996; Kicki, Sobczyk 1997; Probierz 1998, Sobczyk 2000). Miało to
miejsce zarówno przy okazji opracowywania nowych dokumentacji geologicznych, jak też przy
opracowywaniu rocznych operatów ewidencyjnych zasobów. W efekcie część zasobów
bilansowych została przekwalifikowana do zasobów pozabilansowych grupy b. Rejestracja tego
faktu ma dwa aspekty:
zasoby pozabilansowe są dokumentowane i następnie ewidencjonowane, ale pomimo
0.7
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obowiązku ochrony złóż kopalin, sformułowanego w Ustawie o ochronie środowiska z dnia
3 i . 0 l . l 9 8 0 r . (art. 16.i i 16.2) ta grupa zasobów nie znalazła w szczegółowych aktach
prawnych zapisu dotyczącego zasad realizacji tego postulatu,
istnieje druga wydzielona grupa zasobów spełniających kryteria bilansowości, to
znaczy zasoby nieprzemysłowe, które nie są przewidziane do eksploatacji ze względu na
podobne kryteria jakościowe, jak kryteria kwalifikowania zasobów bilansowych do
pozabilansowych grupy b.
Należy zauważyć, że wzrost udziału zasobów pozabilansowych spowodowany był głównie
przyrostem zasobów grupy b. Zasoby tej grupy wzrastają zgodnie z wiekiem kopalni. Jest to
wynikiem sczerpywania się zasobów bilansowych w okresie istnienia kopalni. Jednak główną
przyczyną ilościowego przyrostu zasobów pozabilansowych grupy b w latach 90. były zmiany
kwalifikacji zasobów bilansowych. We wszystkich kopalniach likwidowanych całkowicie lub
częściowo dominuje udział zasobów pozabilansowych grupy b. Ta grupa zasobów wzrasta
również w kopalniach, które w tym okresie opracowały nowe dokumentacje geologiczne na
podstawie indywidualnych kryteriów bilansowości. W wyniku zastosowania nowych kryteriów
znaczna część zasobów bilansowych znalazła się poza granicami bilansowości ze względu na
podwyższenie miąższości pokładu bilansowego do 1,0 m oraz maksymalną głębokość
dokumentowania 1000 m. Te właśnie działania spowodowały tak istotne zmiany w strukturze
bazy zasobowej. Należy przewidywać, że w najbliższym czasie dalsza część zasobów
bilansowych zostanie przekwalifikowana do zasobów pozabilansowych. Do takiego
stwierdzenia upoważnia fakt, że według stanu na 31.12.1999r. ilość zasobów bilansowych w
pokładach o grubości poniżej i ,2 m wynosiła 1,754 mid ton, natomiast w pokładach
zalegających poniżej 1000 m - 881 min ton.
Eksploatacja w pokładach cienkich powoduje duże zanieczyszczenia urobku skałą płoną, co
obniża opłacalność eksploatacji, często też powoduje, że eksploatacja zasobów w tych
pokładach jest nieopłacalna. W obecnie stosowanych technologiach eksploatacji brak jest
systemów, które można w sposób ekonomicznie uzasadniony zastosować do eksploatacji
pokładów cienkich. Należy więc oczekiwać, że kopalnie w dalszym ciągu będą podejmować
działania zmierzające do uwolnienia się z obowiązku eksploatacji zasobów w pokładach
cienkich (o miąższości do 1,0 m, a nawet o miąższości do 1,5 m), co spowoduje dalsze znaczne
przekwalifikowania zasobów bilansowych do pozabilansowych grupy b.
Przy
braku
ilościowych
kryteriów
kwalifikowania zasobów
bilansowych
do
pozabilansowych grupy b nasuwa się pytanie, czy w każdym przypadku przekwalifikowanie
nastąpiło w wyniku przesłanek merytorycznych. Wątpliwości te potwierdzają przypadki
sięgania niektórych kopalń, a szczególnie kopalń o zanikającym wydobyciu, do zasobów
pozabilansowych w celu ich eksploatacji. Wytłumaczeniem tego faktu jest chęć przedłużenia
funkcjonowania kopalni za wszelką cenę, bez względu na koszty eksploatacji. Analiza
porównawcza zasad kwalifikowania zasobów spełniających kryteria bilansowości do zasobów
nieprzemysłowych oraz do zasobów pozabilansowych grupy b wskazuje, że zasady te są bardzo
zbliżone, a w niektórych punktach wręcz identyczne. W związku z tym kwalifikowanie
zasobów spełniających kryteria bilansowości do wymienionych grup zasobów ma charakter
uznaniowy, a więc w dużym stopniu subiektywny.
Biorąc pod uwagę jednoznaczne ilościowe kryteria wydzielania zasobów pozabilansowych
grupy a, należy uznać, że zarówno poziom, jak też zróżnicowanie udziału tych zasobów między
poszczególnymi
kopalniami
są wynikiem
zróżnicowanych
warunków
złożowych,
zróżnicowania stopnia sczerpania zasobów bilansowych oraz obowiązujących kryteriów
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bilansowości.
Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w KWK Bogdanka SA. Na początku roku 1993
zasoby pozabilansowe stanowiły 20,6% zasobów geologicznych, w tym jedynie 0,72% to
zasoby grupy b (tab. 1.2). Do roku 1998 struktura zasobów geologicznych praktycznie się nie
zmieniła pomimo przyrostu bazy zasobowej na skutek poszerzenie obszaru górniczego kopalni.
Dopiero w roku 1998 dodatek do dokumentacji geologicznej zmienia ewidencyjny stan
zasobów. W wyniku lepszego rozpoznania złoża oraz zmian kryteriów bilansowości
przekwalifikowano 120 min ton zasobów bilansowych głównie do zasobów pozabilansowych
grupy a. Tym samym struktura zasobów geologicznych uległa pogorszeniu poprzez wzrost
udziału zasobów pozabilansowych do 41%.
Znaczna ilość zasobów pozabilansowych, szczególnie zasobów grupy b w kopalniach
GZW, wskazuje, że etap opracowywania dokumentacji geologicznych ma istotny wpływ na
gospodarkę zasobami węgla, ponieważ stawia poza sferą górniczego zainteresowania znaczną
część zasobów geologicznych.
Tabela 1.2. Struktura zasobów geologicznych w KWK Bogdanka SA
(według stanu na początek roku)
Table 1.2. The structure of geological reserves in the Bogdanka SA Hard Coal Minc
(as of thc beginning of the year)
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Wyniki rozpoznania warunków złożowych oraz określone zasoby bilansowe zestawione w
dokumentacji geologicznej stanowią podstawę do górniczego projektowania. Nie wszystkie
udokumentowane zasoby bilansowe występujące w złożu nadają się do eksploatacji. Na etapie
opracowania projektu zagospodarowania złoża z zasobów bilansowych wydziela się zasoby
przemysłowe oraz nieprzemysłowe.
Zasoby przemysłowe jest to część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez projekt
zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy
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spełnieniu wymagań oclirony środowiska. Zasoby nieprzemysłowe, pomimo spełnienia
kryteriów bilansowości, pozostają poza sferą działalności górniczej głównie ze względu na
niekorzystne warunki geologiczno-górnicze oraz konieczność ochrony obiektów znajdujących
się na terenie górniczym kopalni. Kopalnie zobowiązane są jednak do ochrony tych zasobów ze
względu na możliwość ich eksploatacji w przyszłości.
Kryterium kwalifikowania zasobów do przemysłowych i nieprzemysłowych powinno być
poparte analizą ekonomiczną. Zarówno warunki geologiczno-górnicze, jak również parametry
fizyczne pokładów i jakościowe węgla zagospodarowanych złóż są dostatecznie rozpoznane,
aby dokonać takiej oceny zasobów w kopalniach. Należy stwierdzić, że w praktyce w procesie
kwalifikacji zasobów przemysłowych nie jest stosowany rachunek ekonomiczny. Zamieszczana
w PZZ część ekonomiczna jest najczęściej bardzo ogólnikowa. Brak prawnych instrumentów
kwalifikacji zasobów z uwzględnieniem czynników ekonomicznych wyzwolił w praktyce
nieformalną weryfikację zasobów opiniami eksperckimi. Mimo że często są one wykonywane
zespołowo, mogą być obarczone subiektywnością. Zasoby przemysłowe ustalone w PZZ
poddawane są dalszej weryfikacji eksperckiej i dla potrzeb biznesplanów kopalń wydzielane są
zasoby ekonomiczne. Zasoby ekonomiczne (dostatecznie rozpoznane robotami górniczymi i
możliwe do wydobycia w aspekcie zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni) stanowią
20%-80% zasobów przemysłowych ustalonych w PZZ i zatwierdzonych przez organ
koncesyjny (Kulczycki i inni 1999).
Dla zilustrowania wpływu fazy projektowania na gospodarkę zasobami węgla określono, na
podstawie aktualnych - w poszczególnych latach - projektów zagospodarowania złoża,
strukturę zasobów bilansowych w kopalniach GZW dla wyróżnionych okresów (tab. 1.3).
Uzyskane wyniki wskazują, że w roku 1990 z całkowitej ilości zasobów bilansowych 56,15%
stanowiły zasoby przemysłowe i 43,85% zasoby nieprzemysłowe. Przeważająca część zasobów
przemysłowych (44,3%) zalegała
0.6
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Okres drugi zaznaczył się pogorszeniem struktury zasobów bilansowych. Od roku 1993
zaczyna zmniejszać się ilość zasobów przemysłowych przy nieznacznych zmianach zasobów
nieprzemysłowych. O iie w roku 1993 z całkowitej ilości zasobów bilansowych 54,48%
stanowiły zasoby przemysłowe i 45,52% zasoby nieprzemysłowe, to j u ż w roku 1995 ten udział
wynosił odpowiednio 49.49% i 50,51%. Oznacza to, że od tego roku mniej niż połowa
zasobów była przewidywana do eksploatacji. Należy zauważyć, że główną przyczyną takiego
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odwrócenia proporcji w strukturze zasobów bilansowych był bardzo duży ubytek zasobów
przemysłowych (o 2309 min ton), głównie pozafilarowych (1720 min ton), przy stosunkowo
niewielkim ubytku zasobów nieprzemysłowych. Ubytek ten był wynikiem zakwalifikowań
części zasobów bilansowych (głównie przemysłowych) do zasobów pozabilansowych, w
związku z uaktualnianiem przez kopalnie dokumentacji geologicznych.
W ostatnim wyróżnionym okresie, w latach 1997-1999 w dalszym ciągu obserwuje się
spadek udziału zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych. Jedynie na początku 1997
roku udział ten ponownie przekroczył 50%, a to głównie na skutek bardzo dużego ubytku w
roku 1996 zasobów nieprzemysłowych (aż o 2 mid ton) przy niewielkim spadku wielkości
zasobów przemysłowych (o 111 min ton). Jednak w kolejnych latach obserwuje się dalszy duży
ubytek (średnio 930 min ton w ciągu roku) zasobów przemysłowych przy niewielkim ruchu
zasobów nieprzemysłowych. Według stanu na 1.01.2000r. udział zasobów przemysłowych w
zasobach bilansowych wynosił mniej niż 45%. Niepokojący jest fakt, że ubytek zasobów
przemysłowych w znacznej mierze dotyczył zasobów pozafilarowych (2 mld ton).
Tabela 1.3. Struktura zasobów bilansowych w kopalniach G Z W
(według stanu na początek roku)
Table l .3. The structure of intrinsically economic reserves in mines of the Upper Silesia Coal Basin
(as of the beginning of the year)
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Zupełnie inna sytuacja występuje w strukturze zasobów bilansowych w KWK
Bogdanka SA. W kopalni tej od początku okresu, jaki objęto analizą, a więc od roku 1993 w
zasobach bilansowych dominowały zasoby nieprzemysłowe, których udział wynosił prawie
60% (tab. 1.4). Cechą charakterystyczną jest to, że zasoby przemysłowe, w wielkości 41%
zasobów bilansowych w całości występowały poza filarami. W kolejnych latach notowano
powolny wzrost udziału zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych. W roku 1998
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opracowano nowy projekt zagospodarowania złoża, według którego część zasobów
nieprzemysłowych w ilości 147 min ton przekwalifikowano częściowo do zasobów
przemysłowych (24,7 min ton zasobów pozafilarowych), a częściowo do zasobów
pozabilansowych. Taki ruch zasobów spowodował odwrócenie obserwowanej na początku
analizowanego okresu proporcji w strukturze zasobów bilansowych. W roku 1999 udział
zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych wynosił prawie 57%. Oznacza to, że 73%
zasobów bilansowych pozafilarowych była zakwalifikowana do eksploatacji w kategorii
zasobów przemysłowych.
Duży udział zasobów nieprzemysłowych w zasobach bilansowych oznacza, że
opracowywanie projektów zagospodarowania złoża jest bardzo ważnym etapem w gospodarce
zasobami węgla i ma decydujący wpływ na stopień wykorzystania zasobów bilansowych.
Tabela 1.4. Struktura zasobów bilansowych w KWK Bogdanka SA
(według stanu na początek roku)
Table 1.4. The structure of intrinsically economic reserves in the Bogdanka SA Hard Coal Mine
(as of the beginning of the year)
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W przypadku zasobów nieprzemysłowych mamy do czynienia z dwiema kategoriami
zasobów pod względem atrakcyjności gospodarczej. W zasobach nieprzemysłowycłi filarowych
zalegają pokłady, które mogą być atrakcyjne pod względem gospodarczym, a nie są
przewidziane do eksploatacji tylko ze względu na ich uwięzienie w filarach ochronnych. Ze
względu na długi czas istnienia kopalń nie można wykluczyć, że część filarów ochronnych
zostanie zlikwidowana, a uwolnione zasoby mogą powiększyć bazę zasobów przemysłowych. Z
kolei zasoby nieprzemysłowe pozafilarowe (połowa zasobów nieprzemysłowych zarówno w
kopalniach GZW, jak i w KWK Bogdanka) stanowią tę część zasobów bilansowych, która nie
została przewidziana do eksploatacji ze względów geologicznych, górniczo-technicznych,
ekonomicznych oraz ze względów bezpieczeństwa. Są to więc zasoby aktualnie nieatrakcyjne
pod względem gospodarczym. Zasady określania wielkości filarów ochronnych mają charakter
ilościowy, w związku z tym zasoby nieprzemysłowe uwięzione w filarach ochronnych
wydzielane są w sposób jednoznaczny. Niejednoznaczność podziału zasobów spełniających
kryteria bilansowości dotyczy więc zasobów nieprzemysłowych pozafilarowych, których
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kwalifikacja jest zbieżna z zasadami kwalifikowania do zasobów pozabilansowych grupy b.
Podstawowym czynnikiem, decydującym o kwalifikowaniu zasobów bilansowych do
przemysłowych przy spełnianiu warunków koniecznych, takich jak techniczne możliwości
eksploatacji, ochrona obiektów powierzchniowych oraz możliwość prowadzenia eksploatacji
bezpiecznej, powinna być opłacalność wybierania poszczególnych parcel. Konieczność
stosowania rachunku ekonomicznego podkreślają również odpowiednie przepisy. Byłby to
praktycznie jedyny miernik ilościowy. W dotychczasowej praktyce mechanizm ten jednak nie
funkcjonuje. Oznacza to, że o kwalifikowaniu zasobów bilansowych do przemysłowych i
nieprzemysłowych decydowały głównie kryteria jakościowe.
Stosowanie rachunku ekonomicznego przy ustalaniu zasobów przemysłowych staje się
szczególnie istotne po urynkowieniu gospodarki i zdecentralizowaniu zarządzania przemysłem
wydobywczym. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia Skarbu Państwa (właściciela
zasobów), jak też z punktu widzenia kopalń prowadzących eksploatację.
1.3. G o s p o d a r k a z a s o b a m i z ł ó ż w ę g l a w p r o c e s i e e k s p l o a t a c j i
Działalność dokumentacyjna złoża oraz projektowanie eksploatacji prowadzą do realizacji
podstawowego celu działalności górniczej, jakim jest eksploatacja kopaliny użytecznej.
Podstawą bieżącej działalności górniczej jest plan ruchu zakładu górniczego. Obecnie, zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa WUG z 20 czerwca 1994r. w sprawie planów ruchu
zakładów
górniczych plan ruchu w części szczegółowej sporządzany jest - na podstawie projektu
zagospodarowania złoża - na okres trzech lat albo na cały planowany okres prowadzenia ruchu,
jeżeli jest on krótszy. Plan ruchu zawiera między innymi szczegółową dokumentację
planowanych robót eksploatacyjnych oraz robót udostępniająco-przygotowawczych, a także
wielkość strat złożowych.
Rzeczywiste straty zasobów węgla występujące w procesie eksploatacji ewidencjonowane
były do roku 1994 zgodnie z "Zasadami ustalania strat w zasobach złóż kopalin stałych,
eksploatowanych przez zakłady górnicze resortu górnictwa", wprowadzonymi Zarządzeniem
nr 32 Ministra Górnictwa - marzec 1978r. Zestawienia strat w ujęciu ilościowym oraz w ujęciu
procentowym przedstawiane było przez kopalnie w formularzu nr 2. Straty te podlegały
zatwierdzaniu w trybie zatwierdzania planu ruchu i stanowiły podstawę do kontroli kopalni w
zakresie gospodarki zasobami węgla w procesie ich eksploatacji. W związku z tym należy
stwierdzić, że poziom rzeczywistych strat zasobów węgla w dużym stopniu decydował się na
etapie opracowywania pianu ruchu. Klasyfikacja określona w Zarządzeniu nr 32 MG dzieliła
straty zasobów na rodzaje, grupy i kategorie:
rodzaj strat

grupa strat
eksploatacyjne (I)

w zasobach przemysłowych (A)
pozaeksploatacyjne (II)

kategoria strat
1. dla systemów ścianowych
2. dla systemów zabierkowych
1. z przyczyn górniczych
2. z przyczyn geologicznych

w zasobach nieprzemysłowych (B)

Straty w zasobach przemysłowych stanowiły różnicę między zasobami objętymi
eksploatacją a wydobytymi ze złoża lub jego części w ustalonym terminie. Składały się na nie
straty powstające w wyniku stosowania określonego systemu wybierania, jak i straty wynikłe
wskutek innych okoliczności powstałych w czasie eksploatacji.
Straty w zasobach nieprzemysłowych są to pozostawione części pokładów wskutek
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zniszczenia lub uniemożliwienia późniejszego wybrania zasobów nieprzemysłowych w wyniku
bieżącej eksploatacji. Są to więc straty wynikające z przyczyn górniczych.
Sposób ewidencjonowania strat w myśl nowych przepisów jest bardzo uproszczony.
Kopalnie nie mają obowiązku tak szczegółowo przedstawiać strat, muszą jedynie przedstawiać
zbiorcze zestawienie strat złoża. W związku z tym dokonano szczegółowej analizy strat jedynie
dla lat 1990-1994. Dla pozostałych lat zestawiono tylko sumę strat w zasobach przemysłowych
i nieprzemysłowych, zgodnie z obowiązującym sposobem ewidencji strat.
Analiza strat w niniejszym opracowaniu dotyczy jedynie kopalń Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego. W przypadku KWK Bogdanka tylko w roku 1998 zanotowano niewielkie straty
pozaeksploatacyjne, które były v/ynikiem pozostawienia partii złoża w płotach węglowych przy
zrobach wcześniej wyeksploatowanych ścian. W pozostałych latach analizowanego okresu
straty nie wystąpiły, a eksploatację prowadzono „na czysto" na całą grubość pokładów.
Analizę wielkości poszczególnych rodzajów strat w GZW dokonano na podstawie
informacji źródłowych, zawartych w rocznych zestawieniach strat w poszczególnych
kopalniach. Na podstawie wielkości poszczególnych rodzajów strat obliczono wskaźniki strat,
dla których płaszczyzną odniesienia są zużyte zasoby bilansowe (zasoby wydobyte
powiększone o całkowite straty zasobów bilansowych).
Jak wynika z zestawienia wielkości poszczególnych wskaźników strat, podstawową część
strat zasobów przemysłowych stanowią straty pozaeksploatacyjne. Straty te związane są z
pozostawieniem nie wybranych części parcel w zasobach przemysłowych co wymusza
powszechnie stosowany system ścianowy, wymagający określonego sposobu przygotowania
złoża do eksploatacji. Poziom strat pozaeksploatacyjnych wykazuje nieznaczny konsekwentny
wzrost. O ile na początku analizowanego okresu, w roku 1990, średni wskaźnik wynosił
15,98%, o tyle w każdym następnym roku poziom jego się zwiększał (tab. 1.5). W ostatnim
Tabela 1.5. Wskaźniki poszczególnych rodzajów strat w GZW w latach 1990-1999 [%]
Table 1.5. Indiccs of particular types of losses in the Upper Silesia Coal Basin in 1990-1999 [%]
lata

straty

straty pozaeksploatacyjne

eksploatacyjne geologiczne

j

straty

straty

straty

w zasobach

w zasobach

w zasobach

górnicze

razem

przemysłowych

nieprzemysłowych

bilansowych

1990

2,1)3

10,16

5,82

15,98

18.0!

4,52

22,53

1991

1,79

10,58

5,87

16,45

18,24

4,22

22,47

1992

1,92

10,59

6,89

17,49

19,41

4,42

23,83

1990-1992

1,92

10,45

6,19

16,64

18,55

4,39

22,94

1993

] ,90

10,40

7,52

17,92

19,82

4,83

24,65

1994

1,99

10,67

7,48

18,15

20,14

5,33

25,47

1995

22,90

4,30

27,20

1996

21,90

4,11

26,01

21,19

4,64

25,83

1997

22,60

5,20

27,80

1998

25,27

6,39

31,66

1999

26,11

4,58

30,69

24,66

5,39

1993-1996

1997-1999

1,95

10,54

7,50

•

18,04

1

1

1

30,05

roku, dla którego wyszczególniano ten rodzaj strat, wskaźnik wynosił już 18,15%. W latach
1995-99 przedstawione są tylko sumaryczne straty w zasobach przemysłowych, które w

99

Eugeniusz J. SOBCZYK - Struktura i przyczyny zmian bazy zasobów węgla kamiennego ...

dalszym ciągu mają tendencję wzrostową. Należy przypuszczać, że wzrost tych strat
spowodowany był głównie wzrostem strat pozaeksploatacyjnych. Należy to wiązać z tym, że
dążenie do poprawy ekonomicznej efektywności pozyskania zasobów przemysłowycłi w
kopalniach poprzez projektowanie frontu eksploatacyjnego w partiacti złoża o wysokiej jakości
i
niskich
kosztach
pozyskania
pociąga
za
sobą
zwiększenie
strat,
głównie
pozaeksploatacyjnych.
Przyczyny strat pozaeksploatacyjnych były dwojakiego rodzaju: geologiczne i górnicze. Jak
wykazały wcześniejsze badania (Ney, Kicki i Wacławski 1988; Kicki, Wacławski 1992; Kicki
1996) straty w grupie przyczyn geologicznych wystąpiły głównie z powodu skomplikowanej
tektoniki, wystąpienia ścienień lub trudno urabialnych przerostów w eksploatowanych
pokładach. Na przestrzeni całego analizowanego okresu obserwuje się stały wzrost tej grupy
przyczyn, co powoduje wzrost wskaźnika strat pozaeksploatacyjnych.
Wskaźnik strat spowodowanych przyczynami górniczymi mieści się w granicach 5,8-^7,5%.
Dominującą grupę przyczyn górniczych stanowiły filary oporowe lub ochronne dla czynnych
poziomów kopalń.
Znacznie mniejszy udział mają straty eksploatacyjne związane bezpośrednio z wybieraniem
pól ścianowych. Wielkość tych strat oscyluje w granicach 2%, przy niewielkiej tendencji
spadkowej. Porównując wielkość wskaźnika strat eksploatacyjnych w latach 90. z analogicznie
liczonym wskaźnikiem z lat wcześniejszych, nie objętych przedmiotową analizą (w roku 19814,1%), zauważa się wyraźne zmniejszenie tego rodzaju strat. Świadczy to o tym, że
doskonalsze technologie powodują coraz mniejsze straty bezpośrednio związane z procesem
eksploatacji.
Stosunkowo małe są straty w zasobach nieprzemysłowych, jednak straty te dotyczą zasobów
spełniających kryteria bilansowości, co nakłada na kopalnie obowiązek ewidencji i ochrony
tych zasobów. Podstawową przyczyną powstawania tej kategorii strat są filary oporowe i
ochronne dla czynnych poziomów kopalni. Wielkość wskaźnika strat w zasobach
nieprzemysłowych waha się od 4,1% do 6,4%. Można zaobserwować nieznaczny wzrost
wskaźnika od 4,39% w pierwszym okresie, poprzez 4,64% w drugim i 5,39% w okresie
trzecim.
Suma strat w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych stanowi obraz całkowitych strat
w zasobach bilansowych. Ich średni wskaźnik kształtował się na poziomie 22,94% w okresie
1990-92, w latach 1993-96 wynosił 25,83%, a w latach 1997-99 wzrósł do wielkości 30,05%.
Podstawową część strat całkowitych (każdorazowo ponad 70%) stanowią straty
pozaeksploatacyjne.

3. Zakres oraz dynamika zmian bazy zasobów węgla kamiennego
3.1. D y n a m i k a zmian z a s o b ó w
Lata dziewięćdziesiąte to okres bardzo dużych zmian ewidencyjnego stanu bazy zasobów
węgla kamiennego. Zmiany te przejawiały się w bardzo dużym ubytku zasobów bilansowych
oraz dużym przyroście zasobów pozabilansowych. W okresie 10. lat stan zasobów bilansowych
zmniejszył się aż o 11 mld ton, czyli średnio ubywało w ciągu jednego roku 1,1 mld lon
zasobów spełniających kryteria bilansowości (tab. 3.1). Jeżeli te wielkości porównamy ze
średnim rocznym wydobyciem wynoszącym w tym okresie 131 min ton, to okaże się, że ubytek
zasobów w ciągu roku przewyższał dziewięciokrotnie uzyskane w tym czasie wydobycie.

100

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Tabela 3.1. Pełny zakres zmian (ubytków i przyrostów) poszczególnych rodzajów zasobów
w GZW w latach 1990-1999
Table 3 J . The fuli rangę of changes (losses and increases) in particular reserve categories in the Upper
Silesia Coal Basin in 1990-1999
RODZAJ ZASOUOW

BILANSOWE

łącznie za okres
łącznie za okres
łącznie za ok res
łącznie za o k r e s
1990-1992 min t/rok 1993-1996 min tyrok 1997-1999 min Ł/rok 1990-1999 min t/rok

hihylki

-375X,5

-1252,8

-9198,6

-2299,7

ipr/.yrosiy

2349.6

783.2

2558.7

639.7

1

-4370.5

-1456,8

1334.7

444,9

-17327,6

-1732,8

6243,0

624.3

•

-469.6
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tak duży ubytek zasobów bilansowych, w 74% przyczyniły się zasoby przemysłowe* Ubytek
zasobów przemysłowych ponadtrzykrotnie przewyższał ich przyrost, przez co ich całkowity
ubytek wynosił aż 8,2 mld ton. Dynamika, jak i wielkość zmian zasobów z różnym natężeniem
występowała w kolejnych latach analizowanego okresu (rys. 3.1). W pierwszym z
wyróżnionych metodami taksonomicznymi okresie - w latach 1990-1992 - zasoby bilansowe
uległy zmniejszeniu o 1,4 mld ton, a w ponad 80% przyczyniły się do tego zasoby
przemysłowe. Ubytek zasobów przemysłowych trzykrotnie przewyższył uzyskane w tym
okresie wydobycie. Oznacza to, że wydobycie w tym okresie nie było główną przyczyną
powodującą zmiany w tej kategorii zasobów.
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Rys. 3.1. Pełny zakres zmian zasobów bilansowych w GZW w latach 1990-1999
Fig. 3.1. The fuli rangę of changes in the intrinsically economic reserves in the Upper Silesia Coal Basin
in 1990-1999
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W przypadku kategorii zasobów nieprzemysłowych niewielki końcowy ubytek w tym
okresie, o wartość 237 min ton, był konsekwencją znacznych ubytków i nieco mniejszych
r

przyrostów tych zasobów. Świadczy to o przekwalifikowaniach w obrębie zasobów
bilansowych, tzn. z zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych (szczególnie widoczne jest
to w roku 1991). Równocześnie świadczy to o bardzo dużych przekwalifikowaniach do
zasobów pozabilansowych, przede wszystkim grupy b (rys. 3.2). Z tego powodu baza zasobów
pozabilansowych zwiększyła się o 2 mld ton, z czego grupa b - o 1 J mld ton.
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Rys. 3.2. Pełny zakres zmian zasobów pozabilansowych w GZW w latach 1990-1999
Fig 3.2. The fuli rangę of changes in the potentially economic reserves in ihe Upper Silesia Coal Basin in 1990-1999

Wszystkie lata analizowanego okresu w skali GZW charakteryzują się ubytkiem zasobów
bilansowych. Ubytek ten dotyczył każdorazowo zasobów przemysłowych, natomiast w
zasobach nieprzemysłowych w latach 1990-1991 zanotowano ich przyrost.
Takie zmniejszenie się bazy zasobów bilansowych było wynikiem zmian, jakie wprowadzono
na początku lat 90. w ocenie zasobów w większości kopalń. Zgodnie z wytycznymi Państwowej
Agencji Węgla Kamiennego SA w latach 1991 i 1992 kopalnie opracowały "Program
proefektywnościowej
rekonstrukcji kopalń węgla kamiennego'*, w którym poddano analizie
zasoby bilansowe, a szczególnie przemysłowe, oceniając prawidłowość ich zakwalifikowania
pod kątem rzeczywistych możhwości technicznego i ekonomicznego wydobycia. Okazało się
wówczas, że w większości kopalń ilość zasobów przemysłowych jest zawyżona, co
odpowiadało wcześniejszym tendencjom rozwoju eksploatacji węgla, nie zawsze powiązanym z
kosztami wydobycia (Darski 1996; Kicki, Sobczyk 1997; Sobczyk 2000).
W drugim z wyróżnionych okresów - w latach 1993-1996 - zanotowano największe zmiany
bazy zasobowej. W okresie tym stan zasobów bilansowych zmniejszył się o 6,6 mld ton.
Ubytek tych zasobów w każdym roku analizowanego okresu był bardzo duży, a średnio wynosił
ponad 1,6 mld ton na rok. Z kolei wielkość zasobów pozabilansowych zwiększyła się w tym
okresie o 5,3 mld ton, w tym grupy b aż o 4,3 mld ton.
Porównując zmiany zasobów bilansowych i pozabilansowych grupy b zauważa się wyraźną
korelację. Dotyczy to szczególnie ubytków zasobów bilansowych w latach 1993 i 1994 przy
porównywalnym przyroście zasobów pozabilansowych.
Tendencję spadkową zasobów przemysłowych należy wiązać z określoną strategią
eksploatacji złóż, wymuszoną podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Od roku
1993 w nowo opracowywanych dokumentacjach geologicznych oraz w projektach
zagospodarowania złóż eliminowano część zasobów przemysłowych w celu określenia realnej
bazy zasobowej. Kopalnie w dążeniu do uzyskiwania dodatnich wyników finansowych, a w
dalszej kolejności do ich poprawy, unikają zasobów przemysłowych o gorszych parametrach
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jakościowych, zalegających w trudniejszych warunkach geologiczno-górniczych, co z kolei
prowadzi do konieczności ich przekwahfi kowani a do zasobów nieprzemysłowych, a w dalszej
kolejności do zasobów pozabilansowych grupy b, czy też do skreślenia z ewidencji zasobów.
Zmiany zasobów w latach 1997-1999 utrzymują tendencję zmian zaobserwowaną w okresie
poprzednim. W dalszym ciągu konsekwentnie spada wielkość bazy zasobów bilansowych. W
każdym roku analizowanego okresu stan tej grupy zasobowej zmniejsza się o 1 mld ton, na co
głównie złożyły się ubytki zasobów przemysłowych. Zasoby przemysłowe zmniejszyły się w
tym czasie o 2,7 mld ton i na koniec roku 1999 ich stan wynosił 8,09 mld ton.
Zmiany bazy zasobowej w KWK Bogdanka mają charakter spokojniejszy. Można wyróżnić
w analizowanym okresie 1993-1999 jedynie dwa lata, w których zanotowano większy ruch
zasobów (tab. 3.2). W roku 1994 nastąpił zdecydowany przyrost poszczególnych kategorii
zasobów. Zmiany te związane były głównie z opracowaniem dokumentacji geologicznej i
projektu zagospodarowania złoża dla utworzonego w 1993 roku nowego obszaru górniczego
„Puchaczów Iii". Z kolei w roku 1998 nastąpiło zmniejszenie bazy zasobów bilansowych o 120
min ton na rzecz powiększenia zasobów pozabilansowych grupy a o 194 min ton i grupy b o 48
min ton. Ubytek ten dotyczył głównie zasobów nieprzemysłowych na poziomie 141 min ton
przy niewielkim przyroście (25,8 min ton) zasobów przemysłowych. Omawiane zmiany
nastąpiły w wyniku przyjęcia nowych kryteriów bilansowości do opracowania dokumentacji
geologicznej, a następnie projektu zagospodarowania złoża oraz korekty obszaru górniczego.
Tabela 3.2. Pełny zakres zmian (ubytków i przyrostów) poszczególnych rodzajów zasobów
w KWK Bogdanka SA w latach 1993-1999
Tabie 3.2. The fuli rangę of changes (losses and increases) in particular reserve categories in the Bogdanka SA Hard
Coal Minein 1993-1999
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Przedstawiona ogólna analiza zmian ewidencyjnego stanu poszczególnych rodzajów
zasobów wykazała, że:
w każdym roku miały miejsca równoczesne przyrosty i ubytki zasobów, a ich wielkości
wielokrotnie przekraczały omówione wcześniej zmiany końcowe,
dopiero pełny zakres zmian zasobów (suma ubytków i przyrostów) stanowi miarę
płynności ewidencyjnego stanu zasobów przemysłowych,
skala zmian wskazuje, że wydobycie i związane z nim straty stanowią zaledwie jedną z
przyczyn powodujących zmiany w stanie ewidencyjnym zasobów. Oznacza to dalej, że
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występują także inne przyczyny, które decydują o pełnym zakresie zmian, a więc o płynności
ewidencyjnego stanu zasobów.

4. Struktura zmian zasobów przemysłowych
Przedstawione w poprzednim rozdziale wielkości zmian ewidencyjnego stanu
poszczególnycti kategorii zasobów w latach 90. pokazały, że na skalę ubytków tylko w
niewielkim stopniu miała wpływ eksploatacja. Tak wielkie ilościowe zmiany bazy zasobowej są
efektem oddziaływania innych przyczyn. W związku z tym poniżej przedstawiona zostanie
ocena zachodzących zmian uwzględniająca strukturę i przyczyny ich powstawania.
Szczegółowa analiza dotyczy zasobów przemysłowych, gdyż to właśnie skala ubytków tej
kategorii zasobów, przy widocznym kierunku ich przekwalifikowań do zasobów
pozabilansowych grupy b, rodzi niepokój w ocenie gospodarki zasobami złóż węgla
kamiennego.
W celu oceny ilościowego wpływu poszczególnych przyczyn określono strukturę pełnego
zakresu zmian (zarówno ubytków, jak i przyrostów) zasobów przemysłowych według przyczyn
ich powstawania. Wydzielono następujące przyczyny zmian:
wydobycie oraz związane z nim straty,
bieżące uściślanie parametrów złożowych przez służby geologiczne kopalń,
przekwalifikowania zasobów w wyniku zmian koncepcji wybierania poszczególnych
partii złoża i poszczególnych pokładów oraz zmian filarów ochronnych,
zmiana granic obszarów górniczych poszczególnych kopalń,
inne przyczyny.
Ocenę wpływu poszczególnych przyczyn na całkowity zakres omawianych zmian
przeanalizowano w ujęciu ilościowym, jak również określono strukturę tych zmian w dwóch
innych ujęciach:
w odniesieniu do całkowitego zakresu zmian (tab. 4.1),
w odniesieniu do wydobycia uzyskanego w danym okresie (tab. 4.2).
Pełny zakres zmian stanowi każdorazowo sumę ubytków i przyrostów, natomiast zmiany
wynikowe stanowią ich różnicę.
Tabela 4.1. Struktura zmian zasobów przemysłowych w odniesieniu do całkowitego zakresu zmian
w kopalniach GZW w latach 1990-1999 [%]
Table 4.1. The structure of the economic reserves changes as related to the fuli rangę of changes
in the Upper Silesia Coal Basin in 1990-1999 [%]
1990-1992

1993-1996
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pełny zakres
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pełny zakres
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-9,74
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-6,49

8,30

-8.30
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-7,78
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2,95
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-2,28

lepsze r o z p o z n a n i e
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Tabela 4.2. Struktura zmian zasobów przemysłowych w odniesieniu do wydobycia w kopalniach GZW
w latach 1990-1999 [%]
Table 4.2. The struciure of the economic reserves changes as related to the output in the Upper Silesia Coal Basin
in 1990-1999 [%1
1990-1992

1993-1996

1997-1999

1990-1999
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98,99

-98,99
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-29.12

35,48

-35,48

29,08

-29,08

lepsze r o z p o z n a n i e

302.82

97,00

228,65

-51,97

-114.26

243,51

-21,27

zmiany kwalifikacji

419,26

-274,56

471,54

-395,44

97.85

-65,51

352,70

zmiany granic

38,95

31,59

61,07

6,53

42,12

48,81

-266,58
••««««««••••••1>>i
13,09

pozostałe p r z y c z y n y

131,89

-46,49

636,75

-344,25

730,64

-553,06

500,69

-305,93

1015,42

-314,96

1526,12

-913,24

1201,87

-866,87

1273,96

-708,94

RAZEM

"'"796^08

Całkowite zmiany zasobów przemysłowycti w ciągu dziesięciu lat analizowanego okresu
wynosiły 14,8 mld (on i były 12-krotnie większe od uzyskanego w tym czasie wydobycia. W
wyniku prowadzonej eksploatacji oraz wpływu innych przyczyn łączne ubytki ponad trzy razy
przewyższyły łączne przyrosty, co w efekcie spowodowało ubytek zasobów przemysłowych o
8,2 mld ton, a więc wielkość ta przewyższała 7-krotnie uzyskane w latach 90. wydobycie.
W pierwszym z wydzielonych metodami taksonomicznymi okresów, w latach 1990-1992
pełny zakres zmian zasobów przemysłowych wynosił 3,8 mld ton. Prawie dwa razy większe
ubytki nad przyrostami spowodowały zmniejszenie się stanu zasobów przemysłowych o 1,17
mld ton. Wielkość ta przewyższała 3-krotnie uzyskane w tym okresie wydobycie.
Ubytki i przyrosty zasobów przemysłowych w latach 1993-1996 wynosiły w sumie 7,2 mld
ton. Zdecydowanie większe ubytki, na które złożyły się eksploatacja oraz wyróżnione
przyczyny, czterokrotnie przewyższyły łączne przyrosty, co w efekcie spowodowało wynikowy
ubytek zasobów przemysłowych w tym okresie o 4,3 mld ton. Razem z jedną wydobytą w tyrn
czasie toną węgla kamiennego inne przyczyny powodowały ubytek 6 min ton zasobów
przemysłowych.
W latach 1997-1999 całkowite zmiany zasobów przemysłowych aż 12-krotnie przewyższały
uzyskane wydobycie. Zmniejszenie stanu ewidencyjnego tych zasobów o 2,7 mld ton oznacza,
że ubytek był prawie 9-krotnie większy niż wydobycie.
W całym analizowanym okresie, w latach 1990-1999 wydobycie oraz związane z nim straty
obejmowały jedynie 10% całkowitego zakresu zmian zasobów przemysłowych. Udział ten
zmniejszał się z 12% w latach 1990-1992, w drugim z wydzielonych okresów wynosił 8,4%, a
w trzecim 11,2%, Oznacza to, że pozostała część około 90% ubytków jest efektem
oddziaływania innych przyczyn.
Jedną z przyczyn stwierdzonych zmian zasobów węgla jest lepsze rozpoznanie warunków
złożowych. Pełny zakres zmian z powodu tej przyczyny w latach 1990-1999 objął 19%
całkowitego zakresu zmian. Nieznacznie większe ubytki zasobów przemysłowych powodowane
tą przyczyną na przestrzeni dziesięciu lat dało w efekcie niewielkie zmniejszenie stanu zasobów
na poziomie 21% uzyskanego wydobycia.
Uściślanie parametrów złożowych przez służby geologiczne kopalń w czasie prowadzenia
robót górniczych (zarówno eksploatacyjnych, jak też udostępniająco-przygotowawczych) jest
rzeczą oczywistą. Normalnym zjawiskiem są więc pewne zmiany ewidencyjnego stanu zasobów
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w wyniku tych prac. Jednak zakres zmian zasobów przemysłowych w wyniku tych prac jest
bardzo duży. Z pewnością świadczy to o skompHkowanej budowie złoża w niektórych
kopalniach. Może to również wskazywać na relatywnie słabe (może niewystarczające)
rozpoznanie warunków złożowych przy opracowywaniu kolejnych dokumentacji geologicznych
oraz projektów zagospodarowania złoża, lub też duży zakres prac geologicznych, pozwalający
na znaczne uściślenie parametrów złożowych. Duży przyrost zasobów może być również
efektem wprowadzenia do bilansu nowych partii zasobów (pokładów), udokumentowanych
wcześniej poniżej kategorii C2. Może wskazywać także na generalnie zaniżone parametry
złożowe we wcześniejszych dokumentacjach. W niektórych kopalniach przy dużej ilości
zasobów przemysłowych zalegających w pokładach cienkich o miąższości na granicy
bilansowości obniżanie miąższości stwarzało konieczność zaliczenia pokładów do innej
kategorii.
Największe zmiany w całkowitym zakresie zmian zasobów przemysłowych były wynikiem
oddziaływania grupy "pozostałych przyczyn". W latach 1990-1999 obejmowały one 39%
całkowitego zakresu zmian, co 5-krotnie przekraczało uzyskane w tym czasie wydobycie. W
efekcie zmiany te spowodowały ubytek zasobów przemysłowych trzykrotnie przewyższając
uzyskane w tym czasie wydobycie. Udział tej grupy przyczyn wzrastał w kolejnych latach od
13% w pierwszym okresie do 60% całkowitego ich zakresu w ostatnim.
Bardzo duże zmiany zasobów przemysłowych, jakie są udziałem tej grupy przyczyn,
wskazują, że w znacznej ilości przypadków nie można było zakwalifikować powstałych zmian
w zasobach wprost jako efekt wyszczególnionych przyczyn i w związku z tym zostały
zakwalifikowane do grupy "innych przyczyn". Niestety brak odpowiednich informacji
źródłowych nie pozwala na identyfikację wpływu konkretnych przyczyn z tej grupy na zmiany
zasobów. Także brak usystematyzowanej ewidencji zasobów według przyczyn szczegółowych
uniemożliwia bliższą analizę. Tak znaczny udział tej grupy przyczyn może oznaczać pewną
liberalizację prowadzonej ewidencji zasobów oraz ich zmian, co pozwala na bardziej dowolne
kwalifikowanie przyczyn zmian zasobów do grupy „innych przyczyn".
Zdecydowany przyrost tej grupy przyczyn w całkowitym ruchu zasobów od roku 1993
oznacza, że przeprowadzana powszechnie weryfikacja zasobów, powodująca ich zmiany,
została uznana jako jedna z pozostałych przyczyn, niezależnie od szczególnej przyczyny
przekwalifikowania zasobów. W grupie "innych przyczyn" kopalnie wprowadzają po stronie
ubytków tę część zasobów, które w wyniku opracowania nowych dokumentacji geologicznych
czy projektów zagospodarowania złoża zostały zakwalifikowane do niższej kategorii zasobów.
W związku z tym zmiany zasobów, które wystąpiły w ostatnich latach z powodu tej grupy
przyczyn, należy interpretować jako zmiany kwalifikacji dokonywane w nowych
opracowaniach dokumentacyjnych.
Kolejną grupę przyczyn, która miała znaczący udział w całkowitym zakresie zmian
zasobów przemysłowych stanowią przekwalifikowania do zasobów nieprzemysłowych oraz
pozabilansowych grupy b, jak też w kierunku przeciwnym. W latach 1990-1999
przekwalifikowania objęły 28% całkowitego zakresu zmian i były 3,5-krotnie większe od
uzyskanego w tym czasie wydobycia. Jednak zmiany dotyczyły przede wszystkim ubytków, co
w konsekwencji spowodowało zmniejszenie stanu zasobów przemysłowych przekraczające 2,5krotnie uzyskane w tym czasie wydobycie.
Największe odnotowane zmiany zasobów przemysłowych wywołane tą grupą przyczyn
miały miejsce w latach 1990-1992 i objęły one 41% całkowitego zakresu zmian. W drugim
okresie zmniejszyły się do 1/3, a w trzecim do 8% całkowitego zakresu zmian. Tak niski udział
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tej grupy przyczyn w ostatnich latach należy wiązać z tym, że zarówno f przekwalifikowania w
ramach operatu ewidencyjnego, jak i w ramach wniosku do MOSZNiL rozwiązano w
większości kopalń, kwalifikując je jako przekwalifikowania dokonywane w ramach nowych
DG i PZZ.
Najmniejsze zmiany w zasobach przemysłowych w całym analizowanym okresie
spowodowały korekty obszarów górniczych. Jest to jedyna z wyróżnionych przyczyn, która
spowodowała nieznaczny wynikowy przyrost stanu zasobów. W każdym z trzech wyróżnionych
okresów wielkości zmian, występujące zarówno po stronie ubytków, jak i przyrostów, wskazują
na korekty granic obszarów górniczych pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Ostateczny
wynikowy przyrost zasobów wskazuje na poszerzanie granic obszarów górniczych i
przyłączenie przez niektóre kopalnie obszarów rezerwowych.
Powyższa analiza wykazała, że największy wpływ na zmianę stanu zasobów przemysłowych
w latach 1990-1999 miały przekwalifikowania. Powodowały one przede wszystkim
zmniejszenie bazy zasobów przemysłowych, co przy znacznie mniejszym ubytku zasobów
nieprzemysłowych świadczy o znikomych przekwalifikowaniach w obrębie zasobów
bilansowych. Równocześnie świadczy to o bardzo dużych przekwalifikowaniach do zasobów
pozabilansowych.
Zmiany kwalifikacji związane były przede wszystkim z opracowywaniem nowych
dokumentacji geologicznych i projektów zagospodarowania złóż w poszczególnych
kopalniach, co dało okazję do generalnego porządkowania ewidencyjnego stanu bazy
zasobowej. Stanowi to potwierdzenie sformułowanego wcześniej poglądu, że kopalnie w
warunkach gospodarki rynkowej dążą do wybierania zasobów gwarantujących uzyskanie
korzystnego wyniku ekonomicznego i prowadzenia rentownej eksploatacji, a w związku z tym
mniej atrakcyjne pod względem ekonomicznym zasoby kwalifikowane są do innych grup.
Należy tu , wyjaśnić, że potocznie tak zwane przekwalifikowania obejmują zarówno
przekwalifikowania w ścisłym tego słowa znaczeniu, dokonywane na podstawie składanych
przez kopalnie wniosków i wprowadzane do najbliższych operatów ewidencyjnych, jak i
zakwalifikowania w nowych DG i PZZ.
Analizę przyczyn zmian kwalifikacji zasobów przeprowadzono na podstawie materiałów
zawartych w kolejnych dokumentacjach geologicznych i projektach zagospodarowania złóż.
Ustalono 9 grup przyczyn. Są to :
grupa I - mała (na granicy bilansowości) i zmienna grubość pokładu, z licznymi
zaburzeniami sedymentacyjnymi wyrażającymi się ścienieniami, wyklinowaniami i
rozszczepieniami;
-

grupa II - zaburzenia tektoniczne: makro- i mlkrotektonika, strome upady (powyżej 35^

- 45^),
-

zafałdowania;
grupa III - płytkie zaleganie, głównie w tzw, półce bezpieczeństwa;
grupa IV - zaleganie pokładu powyżej czynnych poziomów wentylacyjnych;
grupa V - zaleganie poniżej głębokości 1000 m;
grupa VI - zła jakość węgla wyrażająca się niską wartością opałową, dużym
zapopieieniem lub występowaniem w pokładach licznych przerostów;
grupa VII - odosobnione zaleganie małych parcel w otoczeniu parcel pozabilansowych
grupy a lub peryferyjnie - wymagających odrębnego i kosztownego udostępnienia;
grupa VIII - względy górnicze i bezpieczeństwa pracy - słabe stropy i spągi, tąpania,
duże zmiany grubości wymagające przezbrojenia obudowy wyrobisk górniczych, zagrożenia
wodne, gazowe, wysokie naturalne temperatury skał;
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grupa IX - zaleganie zasobów w filarach ochronnych dla obiektów na powierzchni i
wyrobisk górniczych oraz w niewielkich parcelach do nich przylegających.
Najważniejszą przyczyną kwalifikującą największą ilość zasobów geologicznych do
pozabilansowych grupy b w latach 1990-1999 była grupa V, czyli zaleganie złoża poniżej
1000 m. Zmiana kwalifikacji z powodu tej przyczyny dotyczyła 35% całkowitej ilości zasobów
zakwalifikowanych do pozabilansowych grupy b. Największy jej udział zanotowano w roku
1991 - 56%, w roku 1994 - 47% i w roku 1997 - 40% (tab. 4.3). Pomimo bardzo dużej redukcji
Tabela 4.3. Zestawienie zasobów węgla kamiennego zakwalifikowanych do zasobów pozabilansowych grupy b
w opracowanych w latach I99I-1999 dokumentacjach geologicznych (dodatkach...) wg przyczyn
zakwalifikowania [%
Table 4.3. The display of hard coal reserves qualified as potentially economic of b group in the geological
documentation (supplements ...) prepared in 1991-1999, by the reason of qualification [%
rok
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1994
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10

1

8
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0

4

2

2

1995

11

19

3
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3

2

16

4

5

1996
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1

12
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0

6

5

15

1997

6

7

0
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0

10

2

17

1998

8

28

I
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7

9

4

3
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1
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0

1

11

4

12

1991-1999

19

14

1

13

35

1

8

2

5

4

*

f

zasobów zalegających poniżej lOOOm w ubiegłych latach, w roku 1999 nie zanotowano w
żadnej kopalni przekwalifikowań zasobów z poziomów nieudostępnionych występujących
poniżej tej głębokości. Należy zauważyć, że według stanu na 31.12.1999r. udokumentowano
zasoby bilansowe poniżej głębokości 1000 m w ilości 882 min ton jeszcze w 11 kopalniach.
Najwięcej znajduje się w KWK Budryk - 293 min ton i w KWK Janina - 254 min ton.
Drugą bardzo ważną przyczyną kwalifikującą zasoby geologiczne do pozabilansowych
grupy b była mała i zmienna grubość pokładu. W wyniku tej przyczyny 19% zasobów zostało
zakwalifikowanych w analizowanym okresie do grupy b.
Największe przekwalifikowania pokładów cienkich nastąpiły w latach 1993 i 1994, a udział
tej grupy przyczyn wynosił 29% i 26%. Zmiany kwalifikacji z powodu małej grubości
pokładów dotyczyły tych kopalń, które wystąpiły z wnioskiem o zmianę kryteriów
bilansowości, a ściślej kryterium miąższości jako 1,0 m jeszcze przed wprowadzeniem
Zalecanych kryteriów bilansowości złóż kopalin w roku 1994. Dotyczyło to głównie kopalń
eksploatujących złoża o skomplikowanej budowie geologicznej (głównie kopalnie rybnickie).
W latach 1997-1999 udział tej przyczyny maleje do 9%, jednak wzrost w roku 1999 do 14%
potwierdza, że weryfikacja bazy zasobowej nadal trwa. Należy sądzić, że przekwalifikowania
pokładów cienkich w kolejnych latach będą nadal stanowiły istotną przyczynę kwalifikującą
zasoby geologiczne do pozabilansowych grupy b, gdyż według stanu na 31.12.1999r. w
pokładach cienkich (do 1,2 m) do głębokości 1000 m pozostało jeszcze 3,2 mld ton zasobów
bilansowych.
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Zaleganie pokładów powyżej czynnych poziomów wentylacyjnycłi (grupa IV) było
przyczyną zakwalifikowania ponad 14% ogólnej liczby zasobów zakwalifikowanych do
grupy b. Najwięcej przekwalifikowań z tej przyczyny nastąpiło w roku 1995 - 36% oraz w roku
1999 - 31%.
Duży wpływ na kwalifikację zasobów geologicznych do pozabilansowych grupy b miały
zaburzenia tektoniczne. W analizowanym okresie 13% zasobów zostało zakwalifikowanych do
grupy b z powodu lej przyczyny, przy czym w kopalniach, które opracowały dokumentacje
geologiczne w latach 1993 i 1998, była to przyczyna dominująca obejmująca odpowiednio
29% i 28% wszystkich przekwalifikowań.
Znaczący udział w przekwalifikowaniach miała grupa VII, a więc zmiana kwalifikacji
zasobów w parcelach peryferyjnych - wymagających odrębnego udostępnienia. W wyniku tej
przyczyny 8% zasobów zostało zakwalifikowanych w analizowanym okresie do grupy b.
Najwięcej, bo aż 24% przekwalifikowań zasobów z tej przyczyny miało miejsce w roku 1992.
Również w latach 1997-1999 udział tej przyczyny był wysoki i wynosił średnio 10%.
Pozostałe wyróżnione przyczyny miały mniejszy wpływ na kwalifikacje zasobów w skali
GZW, jednak były w niektórych kopalniach bardzo znaczące. I tak w KWK Paryż najwięcej
zasobów w roku 1994 zakwalifikowano do grupy b z powodu zalegania w filarach ochronnych,
W roku 1997 w KWK Bolesław Śmiały z tej samej przyczyny przekwalifikowano aż 36%
zasobów. Z kolei w roku 1998 w KWK Piast dominującą przyczyną była zła jakość węgla
(grupa VI). Grupa ta objęła 30% przekwalifikowań.
W przypadku kwalifikowania zasobów bilansowych do nieprzemysłowych największy
wpływ w analizowanym okresie miało zaleganie zasobów w filarach ochronnych. Udział tej
grupy przyczyn w całkowitej ilości zasobów zakwalifikowanych do nieprzemysłowych wynosił
ponad 45%. W każdym z wyróżnionych metodami taksonomicznymi okresów udział tej
przyczyny był podobny, jednak wpływ w poszczególnych latach był zmienny i wynosił 21% w
roku 1993, 53% w 1994r i 67% w roku 1997 (tab. 4.4).
Tabela 4.4. Zestawienie zasobów węgla kamiennego zakwalifikowanych do zasobów nieprzemysłowych w
opracowanych w latach 1991-1999 Projektach Zagospodarowania Złóż wg przyczyn zakwalifikowania [%]
Table 4.4. The display of hard coal reserves qualified as marginal economic reserves in the Deposit Development
Projects prepared in 1991-1999, by the reason of qualification [%
rok
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2
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5
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Podobnie jak w przypadku zasobów pozabilansowych grupy b, również mała grubość
pokładów była przyczyną znacznej ilości zmian kwalifikacji. W skali całego okresu w wyniku
tej przyczyny 19% zasobów bilansowycłi zostało zakwalifikowanych do nieprzemysłowych.
Najwięcej przekwalifikowań zasobów w pokładach cienkich dokonano w roku 1993 - 39% i w
latach 1994-1996 od 24% do 29%.
Również zaleganie zasobów poniżej 1000 m miało duży wpływ w kwalifikowaniu do
zasobów nieprzemysłowych. Przyczyna ta spowodowała zmianę kwalifikacji w przypadku 15%
zasobów nieprzemysłowych. Największy jej udział zanotowano w roku 1992 - 48% i w roku
1998 - 21%. Należy zwrócić uwagę, że były również lata, Jak 1995, 1996 czy 1999, kiedy były
bardzo niewielkie,
bądź nie wystąpiły żadne przekwalifikowania z
poziomów
nieudostępnionych poniżej 1000 m. Wiązać to należy z tym, że w kopalniach, które
wprowadziły w tych latach nowe PZZ, problem ten rozwiązano praktycznie poprzez
przekwalifikowania
do
zasobów
pozabilansowych
we
wcześniej
opracowanych
dokumentacjach geologicznych.
Występowanie
zasobów w parcelach peryferyjnych, wymagających
odrębnego
udostępnienia,
było
przyczyną
zakwalifikowania
8%
ogólnej
liczby
zasobów
zakwalifikowanych do zasobów nieprzemysłowych. Najwięcej, bo aż 25% przekwalifikowań
zasobów z tej przyczyny miało miejsce w roku 1999. Również w latach 1991 i 1996 udział tej
przyczyny był wyraźnie wyższy i wynosił odpowiednio 23% i 19%.
Pozostałe grupy przyczyn w skali GZW miały znacznie mniejszy wpływ na zmianę
kwalifikacji zasobów bilansowych, jednak w poszczególnych kopalniach mogły mieć
decydujące znaczenie. W roku 1994 w KWK Rymer aż 86% zasobów zakwalifikowano do
zasobów nieprzemysłowych z powodu złej jakości węgla, a 50% zasobów nieprzemysłowych w
KWK Krupiński znalazło się w tej grupie zasobowej ze względu na zaleganie powyżej
czynnych poziomów wentylacyjnych.
W KWK Bogdanka SA w analizowanym okresie opracowano dwukrotnie projekty
zagospodarowania złoża w latach 1994 i 1998. W obu przypadkach wystąpiły dwie
podstawowe przyczyny kwalifikowania zasobów do zasobów nieprzemysłowych. Ze względu
na zaleganie zasobów w filarach ochronnych dla szybów, granicznych i bezpieczeństwa
zaliczono odpowiednio 46% i 52% ogółu zasobów nieprzemysłowych. Natomiast 47% w
pierwszym PZZ i 41% w drugim to przyczyna zalegania zasobów w parcelach o małej (do
1,2 m) i zmiennej miąższości pokładów.
Omówione wyżej zmiany bazy zasobowej, powstałe w wyniku uaktualniania dokumentacji
geologicznych i projektów zagospodarowania złóż, były spowodowane przede wszystkim
zmianą kwalifikacji zasobów zalegających poniżej 1000 m oraz zmianą kwalifikacji pokładów
o małej (poniżej 1,0 m) i zmiennej miąższości. Te przyczyny w sposób formalny ograniczają
wielkość dokumentowanych zasobów zgodnie z wprowadzonymi w roku 1994 nowymi
kryteriami bilansowości.

Wnioski
Zmniejszenie się bazy zasobów przemysłowych jest konsekwencją działań
restrukturyzacyjnych w kopalniach. Działania mające na celu między innymi osiągnięcie stanu
rentowności przez górnictwo węgla kamiennego spowodowały zaniechanie eksploatacji
pokładów cienkich o miąższości mniejszej niż 1,2 m. Jest to jedna z głównych przyczyn, obok
zalegania zasobów poniżej 1000 m, zmian kwalifikacji zasobów przemysłowych do grupy
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zasobów nieprzemysłowych. Ma to zasadnicze znaczenie dla kształtowania się wielkości
zasobów przemysłowycti, co przy niekorzystnym procesie wzrostu kosztów wydobycia węgla w
kopalniach powoduje, że wiele kopalń jest nierentownych i postawionych w stan likwidacji.
Zmiany kwalifikacji zasobów na tak dużą skalę były możliwe i zgodne z prawem na
podstawie wprowadzonych w roku 1994 nowych kryteriów bilansowości zasobów złóż węgla
kamiennego. Kryteria bilansowości nie powinny być uzależnione od zmiennej w czasie
koniunktury i powinny być normatywne, jednakowe dla wszystkich złóż. Obecnie możliwość
stosowania indywidualnych kryteriów bilansowości tego nie gwarantuje.
Utrzymywanie jednocześnie kategorii zasobów pozabilansowych grupy b oraz
nieprzemysłowych nie znajduje wystarczającego uzasadnienia. W dalszym ciągu sposób
sporządzania i zatwierdzania dokumentacji geologicznych i projektów zagospodarowania złoża
przyczynia się do zaliczania zasobów z tych samych przyczyn do obu tych grup. Ze szczególną
rozwagą należy rozpatrywać problem likwidacji kopalń uznawanych obecnie za tak zwane
trwale nierentowne, a które posiadają jeszcze zasoby węgla nadające się do wydobycia w
aspekcie warunków górniczych. W przypadku likwidacji zakładu górniczego stosowne przepisy
nakładają obowiązek rozliczenia zasobów pod koniec eksploatacji. W tym momencie
uwidacznia się sprzeczność zapisów prawnych, gdyż w kopalniach likwidowanych
przekwalifikowania zasobów przemysłowych do pozabilansowych grupy b dokonywane są z
reguły z przyczyn ekonomicznych, czego nie zawiera żaden zapis prawny odpowiedzialny za
wydzielenie zasobów pozabilansowych. Dotyczy to przekwalifikowanych
zasobów
bilansowych, które są prawnie chronione ze względu na możliwość ich eksploatacji w
przyszłości. Jest to bardzo ważny problem, gdyż zasoby złóż nierentownych winny być
chronione dla przyszłości.
Większość kopalń węgla kamiennego postawiono w stan likwidacji z przyczyn
ekonomicznych, a w mniejszym stopniu z powodu sczerpania zasobów lub złej jakości
kopaliny. Tylko w latach 1998 i 1999 w wyniku likwidacji kopalń ubyło z ewidencji 890 min
ton zasobów bilansowych, w tym 430 min ton zasobów przemysłowych. Dokonywane
przekwalifikowania zasobów przemysłowych do pozabilansowych lub skreślenie ich z
ewidencji jest na ogół pochodną likwidacji zakładu górniczego, w związku z tym niezbędne jest
zwiększenie udziału organów nadzoru górniczego w zakresie zmian kwalifikacji.
Kluczowym instrumentem mającym zasadnicze znaczenie dla racjonalnej gospodarki
jest praktyka sporządzania i zatwierdzania projektów zagospodarowania złoża. Ustalanie
wielkości zasobów przemysłowych powinno być oparte na rachunku ekonomicznym, a nie, jak
się to odbywa obecnie, wykonywane sposobem ocen eksperckich. Rozszerzenie zakresu PZZ o
ocenę ekonomiczno-finansową realizowanych i przewidywanych przedsięwzięć oraz f analizę
marketingową, jak i włączenie do nich oceny oddziaływania na środowisko (OOS) oraz
projektów likwidacji kopalń i rekultywacji pozwoli stworzyć jednolity dokument stanowiący
odpowiednik projektów feasibility study, stosowanych w górnictwie światowym. Byłby to
znaczący krok w dostosowaniu naszego prawa do porządku prawnego i wymagań prawa Unii
Europejskiej.
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The structure and reasons for changes in hard coal reserves considering
the stages of geological and mining activity
Abstract
The paper presents an analysis of management of hard coal reserves in mines in the Upper
Silesia Coal Basin and the Bogdanka SA Hard Coal Mine, The research was focused on the
determination of influence of the restructuring processes on the reserve base, and covered the
fuli rangę of changes in reserves in the years of 1990-1999, The analysis included the reserves
management in the stage of making the geological documentadon, the deposit development
project, and the extraction. The dynamics and structure of changes in the reserves were also
discussed. The basis for the analysis were the data supplied by the geological and mining
surveys of pardcular mines. The information was collected in the deposit management
protocols, cumulative display of losses, as well as in a questionnaire prepared specially for the
analysis of the reserves changes incorporating the reasons for these changes occurred.
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1. Sformułowanie zagadnienia. Tło problemu
Po 1990 roku obserwuje się znaczne zmiany w ewidencjonowanych zasobach węgla
kamiennego. Znajduje to przede wszystkim wyraz w zmniejszaniu się ilości wykazywanych
zasobów bilansowych i przemysłowych (Nieć 1996, Kicki, Sobczyk 1999, Kulczycki i in.
1999, Gabzdyl 1999). Rodzi to zaniepokojenie odnośnie poprawności gospodarki zasobami
węgla oraz przyszłości wykorzystania jego zasobów dla zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego Kraju (Kulczycki i in, 1999, Ney 1998). Istnieją dwie przyczyny tego stanu
rzeczy:
1. weryfikacja stanu zasobów w nawiązaniu do wymagań gospodarki rynkowej,
2. restrukturyzacja górnictwa węglowego i związana z tym likwidacja kopalń.
Znaczny przyrost wykazywanych zasobów węgla miał miejsce w okresie od 1956 - 1980 r.
Związany był z porządkowaniem informacji o stanie zasobów istniejących kopalń w myśl
jednolitych zasad ich dokumentowania wprowadzonych w 1953 r. oraz dokumentowaniem
nowych obszarów złożowych sukcesywnie zagospodarowywanych przez budowane nowe
kopalnie. Równocześnie istniało przekonanie, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na węgiel
w warunkach gospodarki centralnie planowanej będzie mogła być podejmowana eksploatacja w
coraz trudniejszych warunkach geologicznych. Znajdowało to wyraz w dokumentowaniu jako
bilansowe, a zatem kwalifikujące się do zagospodarowania, pokładów węgla o miąższości
nawet 0,4 m (węgli koksujących) i do głębokości 1500 m. Równocześnie istniało przekonanie,
że środkami administracyjnymi można wymusić poprawność gospodarki złożem wyrażającej
się w minimalizacji strat (a zarazem maksymaHzacji wskaźnika wykorzystania zasobów).
Prowadziło to do rozbudowanej klasyfikacji strat (Białaczewski 1974), określania ich wielkości
normatywnych, do których przestrzegania zobowiązane były przedsiębiorstwa górnicze.
Nadzór nad ich przestrzeganiem sprawowały urzędy górnicze. Podejmowane na szeroką skalę
badania na temat rzeczywistej wielkości strat i próby sprecyzowania na tej podstawie ich
wielkości normatywnych nie doprowadziły jednakże do jednoznacznych wyników a dążenie do
ich minimalizacji okazało się iluzoryczne (Kicki, Wacławski 1993). Arbitralne formułowanie
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zadań gospodarki centralnie planowanej i żądanie realizacji jej postulatów („wykonania
planu"), stojące często w sprzeczności z formalnie określanymi wymaganiami odnośnie do
gospodarki złożem stało się przyczyną wprowadzania sposobów manipulacji informacją o
zasobach umożliwiającą pogodzenie tych dwóch sprzecznych wymagań. Wygodnym w
praktyce rozwiązaniem stało się przekwalifikowywanie zasobów bilansowych do
pozabilansowych (wydzielanych jako pozabilansowe grupy „b"), z powodu „trudnych
warunków geologicznych eksploatacji" nie dających się w sposób ścisły i jednoznaczny
zdefiniować. Rozwiązanie takie oficjalnie przyjęte w Zarządzeniu Ministra Górnictwa i
Energetyki w 1971 r. (Zarządzenie nr 18 z dn. 21 kwietnia 1971) stało się przyczyną
gwałtownego wzrostu ilości wykazywanych zasobów pozabilansowych grupy „b" (Nieć 1980).

2. Sens klasyfikacji zasobów
Szereg nieporozumień wokół klasyfikacji zasobów wynika z dążenia, w warunkach
gospodarki centralnie planowanej, do oparcia kryteriów bilansowości na rachunku
ekonomicznym (Wytyczne... 1976), zwłaszcza w przypadku tak zwanych kryteriów
indywidualnych dla poszczególnych złóż. Poprawność ustalania takich kryteriów na etapie
dokumentowania złóż budziła wątpliwości, gdyż odpowiednie dane ekonomiczne można
uzyskać dopiero na etapie projektowania zagospodarowania złoża, po jego udokumentowaniu
(Nieć 1982) a ponadto zaciera się granica między tak definiowanymi zasobami bilansowymi i
zasobami przemysłowymi.
W związku z tym w stosowanym obecnie systemie klasyfikacji zasobów przyjęto
następujące definicje wydzielanych grup zasobów z uwagi na ich użyteczność gospodarczą
(Wytyczne... 1994, Nieć red. 1999):
Zasoby bilansowe - zasoby geologiczne złoża, którego cechy naturalne określone przez
kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają, przy aktualnym stanie techniki,
podejmowanie jego eksploatacji.
Kryteria bilansowości złoża - właściwości złoża, przy których jego eksploatacja jest możliwa
i złoże może być przedmiotem zainteresowania przemysłu a także warunki występowania złoża
i właściwości kopaliny, jakie musi ono spełniać, by mogło być przedmiotem
zagospodarowania.
Zasoby pozabilansowe - zasoby geologiczne złoża lub jego części, którego cechy naturalne
lub warunki występowania powodują, iż jego eksploatacja nie jest możliwa obecnie, ale
przewiduje się, że będzie możliwa w przyszłości w wyniku postępu technicznego, zmian
ogólnogospodarczych itp.
Zasoby przemysłowe - zasoby, które mogą być przedmiotem eksploatacji, ekonomicznie
uzasadnionej w warunkach określonych przez projekt zagospodarowania złoża, optymalny z
punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.
Zasoby nieprzemysłowe - część zasobów bilansowych, których eksploatacja nie jest możliwa,
w warunkach określonych przez projekt zagospodarowania złoża, z przyczyn technicznych,
ekonomicznych lub wymagań ochrony środowiska.
Taki sposób definiowania poszczególnych grup zasobów umożliwia dostosowanie polskiej
klasyfikacji do klasyfikacji międzynarodowej proponowanej przez Europejską Komisję
Gospodarczą ONZ (Nieć 1998, Nieć i in. 2000) i akceptowanej w krajach UE.
Istnieją dwa przeciwstawne stanowiska odnośnie klasyfikacji zasobów w gospodarce
złożem:
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1. klasyfikacja zasobów powinna zobowiązywać do określonych działań w zakresie
gospodarki zasobami,
2. klasyfikacja zasobów jest tylko odzwierciedleniem działań w zakresie gospodarki
zasobami.
Stanowisko pierwsze cłiarakteryzuje gospodarkę centralnie planowaną, stanowisko drugie
gospodarkę rynkową. Przyzwyczajenia dziedziczone po gospodarce centralnie planowanej
powodują, że stanowisko pierwsze jest nadal rozpowszecłinione zarówno wśród
gospodarującycłi złożem jak i wśród organów kontrolnycłi i znajduje odzwierciedlenie w
obowiązujących przepisach i ich wykładni. Sprzyja temu łatwość oceny wyników gospodarki
złożem na podstawie zbioru wskaźników normatywnych nie wymagająca głębszej refleksji nad
warunkami technicznymi, ekonomicznymi, politycznymi prowadzenia gospodarki złożem ani
nie wymagająca znajomości tych warunków. Towarzyszy temu prawie kabalistyczna wiara w
siłę sprawczą stosowanej terminologii klasyfikacyjnej.
Wyrazem tego w prowadzonej dyskusji na temat gospodarki zasobami węgla kamiennego są
wypowiadane stwierdzenia o ubytku zasobów lub o złej gospodarce złożem spowodowanej
przekwalifikowywaniem zasobów. Istotne jest zatem przypomnienie, że klasyfikacja zasobów
jest tylko formą przekazu informacji na ich temat odnośnie dokładności rozpoznania i
wstępnej oceny ich znaczenia gospodarczego. Przekwalifikowywanie zasobów z kategorii do
kategorii lub z grupy bilansowych do pozabilansowych albo przemysłowych do
nieprzemysłowych nie oznacza fizycznego ubytku ich ilości lecz jedynie zmianę informacji na
temat stopnia ich rozpoznania i zmianę wyrażanej opinii na temat możliwości ich
gospodarowania, na co zwracał uwagę już Bialaczewski (1974). Zmianie kategorii rozpoznania
na ogół towarzyszą zmiany wykazywanej ilości zasobów, jej zwiększenie lub zmniejszenie,
spowodowane udokładnieniem informacji geologicznej na ich temat. Stosowane w tych
przypadkach określenie tych zmian jako „ubytki" lub „przyrosty" zasobów ma tylko sens
matematyczny (rachunkowy) przy bilansowaniu zasobów wykazywanych w różnych
*

kategoriach i grupach. Nie jest związane z fizyczną zmianą ich ilości lecz jedynie ze zmianą
informacji na temat tej ilości, która cały czas pozostaje nieznana. O fizycznym ubytku zasobów
można mówić tylko w przypadku ich eksploatacji i strat, a o przyrostach (fizycznych) tylko w
przypadku rozpoznania nowych, wcześniej nieznanych części złoża.
Drugim dziedziczonym przekonaniem jest stwierdzenie powtarzane także w publikacjach
(np. Kaziuk 2000), że zasoby pozabilansowe, zwłaszcza przekwalifikowywane z bilansowych
wykazywane jako ich „ubytek", nie podlegają ochronie. Mniemanie to jest niesłuszne w
obowiązującym obecnie w Polsce porządku prawnym i jednoznaczne stanowisko w tej sprawie
przedstawia Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, która stwierdza, że:
Art. 16.2. W studium zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się obszary
występowania złóz kopalin oraz obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji tych złót
Wynika z tego zapisu, że ochronie podlegać powinny również zasoby pozabilansowe, natomiast
brak sformułowania zasad realizacji tego postulatu.
Problem klasyfikacji zasobów kopalń likwidowanych zasygnalizowany już przez Buczka
(1985) wymaga szczególnej uwagi, gdyż wykracza poza ramy klasycznych zasad podziału
zasobów.
Najlepiej ilustruje to anegdota, podobno prawdziwa. Gdy jeden z geologów referując ministrowi górnictwa i
energetyki stwierdził, że „w wyniku rozpoznania złoża nastąpił ubytek zasobów", padło natychmiastowe stwierdzenie
ministra: „to pocoście rozpoznawali"!
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3. Zmiany informacji o bazie zasobowej węgla w GZW związane z weryfikacją bilansu
zasobów
W okresie po 1990 r. obserwuje się stałe zmiany stanu bazy zasobowej nie związane z
restrukturyzacją kopalń, wynikające z prowadzonej od 1994 r. weryfikacji bilansu zasobów w
myśl zasad przyjętych przez Komisję Zasobów Kopalin (Nieć 1993, Gientka 1994).
Zmiany te wynikają przed wszystkim z:
1. wprowadzenia nowych kryteriów bilansowości w 1994 r, dostosowanych do wymagań
gospodarki rynkowej (Nieć i in. 1994, Nieć red. 1994),
2. weryfikacji stopnia rozpoznania złoża według obecnie obowiązujących wymagań.
Zasadnicze zmiany stanu zasobów z tytułu kryteriów bilansowości spowodowane są
przyjęciem jako wartości brzeżnych w kryteriach bilansowości:
minimalnej miąższości węgla w pokładzie Im,
maksymalnej głębokości dokumentowania 1000 m.
Dotyczy to zarówno złóż zagospodarowanych jak i niezagospodarowanych. W szczególności
znaczne zmiany zasobów są spowodowane eliminacją z bilansu zasobów udokumentowanych
poniżej 1000 m. Z tego tytułu „znikło" z bilansu zasobów złóż zagospodarowanych około 6
mld ton. Często ich eliminacja była poprzedzona kwalifikacją tych zasobów do
pozabilansowych grupy „b".
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Rys. 1. Zmiany stanu zasobów złóż niezagospodarowanych w okresie od 1989 do 1999 r.
Fig. 1. Yariation of data on coal resources explored beyond the existing minę limits, between 1989 and 1999
year. From top, downwards, resources; unsufficiently explored (Dl category) and explored below 1000 m
depth, subeconomic „b" (because of unfavorable economic and technical mining conditions), subeconomic
„a" (because of Iow thickness and poor coal quality), balance (supposed economic)

Weryfikacja stopnia rozpoznania dotyczy przede wszystkim złóż niezagospodarowanych
dokumentowanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przy zastosowaniu niedoskonałej
techniki wiertniczej. Niespełnienie obecnie formułowanych wymagań odnośnie stopnia
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rozpoznania złoża stało się przyczyną przekwalifikowywania znacznej ilości zasobów z
kategorii C2 do Dl nie ewidencjonowanej w bilansie zasobów. Zmiany wykazywanej ilości
zasobów z tytułu weryfikacji stopnia rozpoznania, zmiany kryteriów bilansowości (przede
wszystkim głębokości) oraz eliminacji zasobów podzielonycłi wcześniej między sąsiednie
kopalnie wynosi łącznie kilka mld t (rys. 1). Tylko w złożach obszaru nadwiślańskiego ilość
zasobów bilansowych przekwalifikowanych z kategorii C2 do Dl (nie wykazywanej w bilansie
zasobów) wynosi 2,5 mld t.

4. Zmiany bazy zasobowej wynikające z restrukturyzacji górnictwa węglowego
4.1. T e n d e n c j e zmian w y n i k a j ą c e z programu r e s t r u k t u r y z a c j i
Restrukturyzacja kopalń i dążenie do ich „urentowienia*' powoduje porządkowanie
informacji o stanie zasobów. Wyraża się ono w:
1. eliminacji zasobów uznanych za straty^ wcześniej nie wykazywane,
2. przekwalifikowywaniu do pozabilansowych grupy „b" zasobów uznanych za
niemożliwe do wykorzystania z powodu warunków występowania,
3. kwalifikowania do przemysłowych tylko zasobów w pokładach (lub ich częściach)
sugerujących możliwość rentownej eksploatacji. Dąży się do niej przez:
a. stosowanie wysokowydajnych systemów eksploatacji, które ograniczają możliwość
jej prowadzenia w pokładach o małej miąższości (zwykle poniżej 1,5 m),
b. ograniczenie stosowania podsadzki płynnej podrażającej znacznie koszty
wydobycia, co powoduje konieczność rezygnacji z eksploatacji pod obiektami wrażliwymi na
osiadanie (na znacznych obszarach zurbanizowanych GZW),
c. ograniczanie eksploatacji w przypadku występowania zagrożeń naturalnych
wymagających stosowania odpowiednich środków zabezpieczających powiększających jej
koszt.
Przyczyny kwalifikacji zasobów do pozabilansowych grupy „b" są zróżnicowane: tektonika,
niewielka zmienna miąższość zbliżona do brzeżnej bilansowej, występowanie w
odosobnionych parcelach często oddzielonych od reszty złoża (np. starymi zrobami) trudne
warunki geologiczno - inżynierskie eksploatacji i występowanie zagrożeń naturalnych,
uwięzienie w filarach ochronnych. Do najczęstszych przyczyn należy tektonika - występowanie
uskoków „pokładowych" o zrzutach zbliżonych do miąższości pokładów lub większych.
Zuskokowanie takie jest też jedną z najczęstszych przyczyn strat eksploatacyjnych w polach
ścianowych.
Kwalifikacja zasobów pozabilansowych grupy „b" przeprowadzana jest komisyjnie i
potwierdzana protokołem dołączanym do dokumentacji geologicznej złoża.
Kwalifikacja zasobów do nieprzemysłowych uwzględnia te same czynniki jak w przypadku
zasobów pozabilansowych grupy „b". Skrępowanie eksploatacji przez liczne filary ochronne i
powszechne stosowanie systemów ścianowych powoduje eliminację z zagospodarowania
znacznych części złoża w parcelach, których wielkość i kształt uniemożliwia założenie pól
ścianowych o wymiarach gwarantujących rentowność eksploatacji. Jedną z ważnych przyczyn
kwalifikacji zasobów jako nieprzemysłowe jest brak środków inwestycyjnych dla ich
udostępnienia.
Na stan zasobów przemysłowych mają ponadto wpływ wszystkie czynniki składające się na
koszt pozyskania węgla w tym również stan zadłużenia kopalń. Wykazano (Sznurawa 1998), że
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może on spowodować zmniejszenie zasobów przemysłowych o 30 - 50 %. Znaczną rolę w
kosztach wydobycia odgrywają też koszty zatrudnienia. Wzrost płac, obojętnie czy planowany,
czy wymuszany strajkami znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu zasobów przemysłowych.
Przyczyną drastycznego zmniejszania się zasobów przemysłowych jest zatem kondycja
finansowa kopalń. Manipulacje formalne klasyfikacją zasobów nie zmienią tej sytuacji. Jedyną
droga poprawy stanu zasobów przemysłowych i wykorzystaniu zasobów złoża mogą być:
zmniejszenie kosztów pozyskania węgla,
oddłużenie kopalń,
stworzenie możliwości finansowania inwestycji związanych z wydobyciem węgla,
przede wszystkich prac udostępniających.
Przekwalifikowania zasobów bilansowych do pozabilansowych i przemysłowych do
nieprzemysłowych powodują znaczne zmiany wykazywanej ich ilości. Rejestrowany w wyniku
tego „ubytek" zasobów odpowiednio bilansowych i przemysłowych nie jest ubytkiem
fizycznym ilości zasobów a jedynie konsekwencją zmiany informacji na temat ich aktualnej
użyteczności, rozpatrywanej z punktu widzenia przyjętego programu restrukturyzacji
górnictwa. Ilustruje to rys. 2. Zmiany decyzji odnośnie poszczególnych kopalń w ramach tego
programu są przyczyną częstych zmian informacji o stanie zasobów znajdujących wyraz w
kolejno opracowywanych dodatkach do dokumentacji geologicznych.
Fizyczny ubytek zasobów spowodowany j e s t :
a.
wydobyciem i związanymi z tym stratami eksploatacyjnymi i pozaeksploatacyjnymi,
b.
skreśleniami z bilansu w związku z likwidacją kopalń.
Zasoby skreślane z bilansu w związku z likwidacją kopalń obejmują:
a.
zasoby uznane za stracone w obszarze objętym robotami eksploatacyjnymi,
b.
zasoby zaliczane wcześniej do pozabilansowych.
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Rys. 2. Zmiany stanu zasobów złóż zagospodarowanych i kopalń likwidowanych w GZW
w okresie od 1980 do 1999 r
Fig.2. Yariation of data on coai resources explored and demonstrated in existing and closed down mines, within
Upper Silesian Coal Basin, in the period between 1980 and 1999 year. From top, downwards, resources:
explored below 1000 m depth, real lost of resources in closed mines, resources remaining (abandoned) in closed
mines, subeconomic „b" (because of unfavorable economic and technical mining conditions), subeconomic „a"
(because of Iow thickness and poor coal quality), balance resources (supposed economic reserve base), industhal
resources (reserves)
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Zasoby wyeliminowane z bilansu zasobów z tytułu likwidacji kopalń w GZW w okresie do
końca 1999 r wynosiły 1,12 mld t (Kulczycki i in. 1999). Jest to rzeczywisty „fizyczny ubytek
zasobów (rys. 2).
Słabą stroną gospodarki złożem w kopalniach czynnycli i likwidowanych jest brak jasno
określonych kryteriów ekonomicznych kwalifikowania zasobów przemysłowych i jej oceny, w
szczególności brak kalkulacji kosztów opartej na danych o kosztach stanowiskowych.
Powoduje to, że rachunek ekonomiczny w projekcie zagospodarowania złoża nie może być
przeprowadzony w sposób umożliwiający prawidłową kwalifikację zasobów poszczególnych
parcel obliczeniowych. Dla klasyfikacji takiej konieczną jest szczegółowa znajomość sposobu
udostępnienia poszczególnych części złoża i układu pól ścianowych w parcelach zasobowych
(Chryst i in. 2000). W PZZ możliwa jest w związku z tym tylko wstępna ocena zasobów
przemysłowych, a ich szczegółowa kwalifikacja może być przeprowadzona dopiero w planach
ruchu, gdy ściśle są określone zamierzenia eksploatacyjne, których koszty mogą być policzone.

4.2. Problem zasobów pozabilansowych grupy „b

99

Wydzielanie zasobów pozabilansowych grupy „b" z powodu „trudnych warunków
eksploatacji" od dawna jest przedmiotem dyskusji zarówno w odniesieniu do celowości ich
wydzielania jak i zasad na jakich powinno się ono opierać (Wacławski, Kicki 1994).
Idea wydzielania tej grupy zasobów wywodzi się z definicji zasobów bilansowych jako
tych, których zagospodarowanie może być uważane za możliwe. Określają to zarówno cechy
złoża wyrażane ilościowo (kryteria parametryczne, ilościowe) jak i nie dające się wyrazić
ilościowo warunki jego występowania czyli kryteria jakościowe (których nie należy mylić z
kryteriami dotyczącymi jakości kopaliny).
Taka zasada interpretacji zasobów bilansowych i kryteriów bilansowości jest stosowana w
Polsce od 1953 r., tj. od chwili wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie
dokumentowania złóż (Zarządzenie Prezesa CUG z 1953 r.). Pojęcie zasobów
pozabilansowych grupy „b" w zastosowaniu wyłącznie do złóż węgla kamiennego i w
odniesieniu do zasobów kwalifikowanych do pozabilansowych z powodu „trudnych warunków
geologicznych eksploatacji", a zatem na podstawie kryteriów nieparametrycznych
wprowadzone zostało Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki w 1971 r. W zarządzeniu
tym podano też listę czynników, które mogą być podstawą dla takiej kwalifikacji. Gwałtowny
wzrost ilości zasobów pozabilansowych grupy „b", który był następstwem wprowadzenia w
życie tego zarządzenia stał się przyczyną krytyki wydzielania tej grupy zasobów. Podejmowano
też próby uściślenia zasad kwalifikowania zasobów do pozabilansowych grupy „b" (GIG 1986,
PAWK). W kryteriach bilansowości węgla kamiennego wprowadzonych w życie decyzją
Ministra OŚZNiL w sierpniu 1994 r. ograniczono znacznie kryteria kwalifikacji zasobów do tej
grupy. O jej pozostawieniu zdecydowało stanowisko opiniujących projekt kryteriów.
Wątpliwości co do celowości wydzielania zasobów pozabilansowych grupy „b" pozostały
nadal.
Główne zarzuty odnośnie zasadności wydzielania zasobów pozabilansowych grupy „b" to:
1. tożsamość kryteriów ich wydzielania z kryteriami kwalifikowania zasobów do
nieprzemysłowych,
2. subiektywny charakter oceny warunków geologicznych jako „trudnych" a zatem
subiektywizm wydzielania zasobów pozabilansowych grupy „b" i związana z tym możliwość
tendencyjnych manipulacji,
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3. nierzadkie przypadki przekwalifikowywania zasobów pozabilansowych grupy „b" do
bilansowych a w konsekwencji do przemysłowych.
Zwolennicy wydzielania zasobów pozabilansowych grupy „b" stoją natomiast na
stanowisku, że:
1. już w czasie dokumentowania złoża można ocenić czy, mimo spełnienia
parametrycznych kryteriów bilansowości, eksploatacja pokładu w wydzielanych częściach
złoża może być możliwa, zwłaszcza przy założeniu eksploatacji systemem ścianowym; a zatem,
niecelowe jest kwalifikowanie zasobów w takich częściach złoża do bilansowych stwarzające
pozory ich obfitości, skoro i tak na etapie opracowywania PZZ będą one zdyskwalifikowane
jako nadające się do eksploatacji i zaliczane do nieprzemysłowych; nie wyróżnianie zasobów
pozabilansowych grupy „b" spowoduje iluzoryczny wzrost zasobów bilansowych nie
znajdujący odzwierciedlenia w kwalifikacji zasobów przemysłowych,
2. subiektywizm kwalifikacji zasobów do pozabilansowych grupy „b" można ograniczyć
systemem kolegialnych ocen eksperckich,
3. zdarzające się przekwalifikowywanie zasobów pozabilansowych grupy „b" z
powrotem do bilansowych jest naturalną procedurą gdyż „pozabilansowość" nie jest
niezmiennym atrybutem zasobów i oznacza możliwość ich przekwalifikowania do bilansowych
skoro zaistnieją warunki sugerujące możliwość ich zagospodarowania; warunki takie mogą być
stwierdzone na przykład w wyniku lepszego rozpoznania.
Postulowana rezygnacja z wydzielania zasobów pozabilansowych grupy „b" spowoduje
zwiększenie wykazywanej ilości zasobów bilansowych, ale równocześnie wzrost ilości
zasobów wykazywanych w PZZ jako nieprzemysłowe, gdyż oba rodzaje zasobów wyróżniane
są na podstawie podobnych kryteriów. Zmiany nazewnictwa klasyfikowanych zasobów nie
wpłyną zatem na stan gospodarki zasobami.
Stosowana zwyczajowo zasada, że całość zasobów bilansowych podlega podziałowi na
przemysłowe i nieprzemysłowe powoduje, że również zasoby w niewystarczającym stopniu
rozpoznane, zwłaszcza w kategorii C2, podlegają takiej kwalifikacji, która jest później
zmieniana po lepszym rozpoznaniu złoża. Brak możliwości oceny przemysłowości zasobów
słabiej rozpoznanych bywa też przyczyną kwalifikowania ich do nieprzemysłowych, co
bynajmniej nie oznacza, że nie mogą być zagospodarowane. Powinny one być wykazywane
jako bilansowe, dalej nie klasyfikowane. Takie rozwiązanie jest przyjęte w międzynarodowej
klasyfikacji zasobów (UNFCR 1997), która lepiej przedstawia informację o użyteczności
gospodarczej zasobów niż stosowana w Polsce w przyjętej zwyczajowej formie jej
interpretacji.

5. Zmiany stanu zasobów spowodowane likwidacją kopalń
5.1. P r o g n o z a i stan likwidacji kopalń
W 1980 r na zlecenie Instytutu Gospodarki Paliwowo - Energetycznej w Katowicach
wykonana została „Inwentaryzacja i ocena ekonomiczna złóż węgla kamiennego w Polsce"
(Nieć, Gruszczyk i in. 1980). Przedstawiona w tym opracowaniu prognoza likwidacji kopalń z
powodu wyczerpania zasobów operatywnych przewidywała, że do 2000 r może skończyć
eksploatację 10 kopalń a do 2010 dalszych 11 kopalń. Trwająca likwidacja kopalń jest w
znacznej mierze realizacją tych przewidywań (rys. 3). Wyróżnić jednak można dwie grupy
kopalń likwidowanych, różniące się ilością pozostawianych zasobów:
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1. kopalnie pozostawiające zasoby do kilkudziesięciu min ton, bliskie wyczerpania
zasobów kwalifikujących się do zagospodarowania,
2. kopalnie pozostawiające ponad 100 min ton likwidowane z powodu nieefektywności
finansowej.
W grupie drugiej znajdują się także kopalnie o krótkiej historii eksploatacji w tym również
budowane w okresie gospodarki centralnie planowanej (np. Zory, Morcinek).
Tornowskie

Rys. 3. Prognoza likwidacji kopalń węgla w GZW z 1980 r (Nieć, Gruszczyk i in. 1980) i jej stan aktualny.
1 - granice kopalń w 1980 r., 2 - przewidywana likwidacja do 2000 r, 3 - przewidywana likwidacja do 2010 r., 4
- kopalnie likwidowane wg. stanu na koniec 2000 r., 5 - granica GZW, 6 - nasunięcie kaq)ackie
Fig. 3. Forecast of mine closure presented in 1980 year (Nieć, Gruszcyk i in. 1980) and real state of mine closure
up to the end of 2000 yr.
1 - mine limits in 1980 yr., 2 - forecasted mine closure up to the 2000 yr., 3 - forecasted mine closure between
2000 and 2010 yr., 4 - mine effectłvely closed down up to
the end of 2000 yr. 5 - limits of Upper Silesian
Coal Basin, 6 - Carpathian overthrust

5.2. K l a s y f i k a c j a zasobów kopalń likwidowanych
Zasady kwalifikacji zasobów pozostawianych w kopalniach likwidowanych wypracowane
na przykładzie kopalń zagłębia wałbrzyskiego (Kicki i in. 1994, Nieć, Gientka 1998), przyjęte
zostały w odniesieniu do kopalń GZW z kilku wprowadzanymi sukcesywnie modyfikacjami.
Obecnie stosowana kwalifikacja tych zasobów opiera się na następujących ogólnych zasadach:
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1. zasoby
w
granicach
obszaru
objętego
pracami
eksploatacyjnymi
lub
przygotowawczymi, które praktycznie stają się niedostępne po likwidacji kopalni
kwalifikowane są do strat,
2. zasoby spełniające uproszczone kryteria bilansowości (minimalna miąższość węgla w
**

pokładzie 1 m i maksymalna głębokość 1000 m ) położone poza obszarem zaangażowanym w
eksploatacji, które mogą być (przynajmniej teoretycznie) udostępnione i zagospodarowane w
przyszłości, kwalifikowane s ą j a k o pozabilansowe,
3. zasoby wcześniej wykazywane jako pozabilansowe nie są ewidencjonowane.
W krajowym bilansie zasobów, zasoby kopalń likwidowanych wykazywane są oddzielnie
od zasobów pozostałych złóż.
W dwu przypadkach zasoby klasyfikowane są w sposób odmienny niż w podanych
zasadach i pozostają jako bilŁinsowe:
1, w otoczeniu nie likwidowanych wyrobisk udostępniających (np. w kop. BarbaraChorzów w otoczeniu nielikwidowanych szybów),
2. w przypadku możliwości przyłączenia ich do sąsiednich obszarów („złóż") z
udokumentowanymi zasobami bilansowymi (np. część zasobów kop. Niwka-Modrzejów
przyłączona do zasobów niezagospodarowanego obszaru „Brzezinka").
5.3. Praktyka kwalifikacji zasobów kopalń likwidowanych i j e j ocena
Przyjęta zasada kwalifikacji zasobów pozostawianych w kopalni likwidowanej, w całości
jako pozabilansowych jest zgodna z definicją tych zasobów jako nie kwalifikujących się do
zagospodarowania obecnie, ale które mogą być przedmiotem zagospodarowania w przyszłości.
Zalicza się jednakże do nich tylko te, które wcześniej spełniały kryteria bilansowości odnośnie
miąższości węgla w pokładzie (1 m) i głębokości położenia (do 1000 m). Eliminacja z bilansu,
zasobów wcześniej kwalifikowanych jako pozabilansowe grupy „a", w pokładach (lub ich
częściach) o miąższości 0,6 - I m jest uzasadnione tym, że poza sporadycznymi przypadkami
podejmowania eksploatacji pokładów o miąższości 0,8 - 0,9 m w likwidowanych już
kopalniach (Gliwice, Marcel, ruch 1- Maja) nie ma żadnych szans na ich zagospodarowanie w
dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż już możliwość zagospodarowania pokładów o
miąższości poniżej 1,5 m poddawana jest w wątpliwość (Sikora 1996). Do przemysłowych
kwalifikowane są zasoby z reguły w pokładach o miąższości ponad 1,5 m, a zatem o 50%
większej niż minimalna bilansowa.
W praktyce w trakcie kwalifikowania zasobów kopalń likwidowanych wyłączane są często
z bilansu również zasoby wcześniej zaliczone do pozabilansowych grupy „b". Takie ich
traktowanie może budzić wątpliwości z tych samych powodów jak samo kwalifikowanie
zasobów do pozabilansowych grupy „b" i wymaga każdorazowo indywidualnej oceny.

6. Ochrona zasobów kopalń likwidowanych
6.1. Ogólne problemy ochrony zasobów
Problem prawnej ochrony złóż kopalin przedstawia Ustawa o ochronie i kształtowaniu
środowiska:
w zależności od położenia najniższego poziomu udostępnionego lub przewidywanego do udostępnienia głębokość ta
w niektórych kopalniacłi jest nieco większa
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Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym
gospodarowaniu
ich zasobami oraz kompleksowym
wykorzystaniu
kopalin, w tym również
kopalin
towarzyszących.
2. W studium zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studium uwarunkowań i
Art. 16.1.:

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się obszary

występowania

złóż kopalin oraz obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji tych złóż.
Art. 17.}. Eksploatację złóż kopalin prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony oraz
przy zastosowaniu środków ograniczających
szkody w środowisku i przy
zapewnieniu
racjonalnego wydobycia i zagospodarowania
kopalin.
2. Jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne podejmujące eksploatację złóż kopalin są
zobowiązane przedsiębrać środki niezbędne dla ochrony zasobów złoża, jak również do
ochrony powierzchni
ziemi oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,
sukcesywnie
prowadzić rekultywacje terenów poeksploatacyjnych
oraz przywracać do właściwego stanu
inne elementy przyrodnicze środowiska.
3. Zasady gospodarowania
złożem kopaliny i związanej z eksploatacją złoża ochrony

środowiska określają przepisy szczególne.
Z punktu widzenia ochrony złóż wyróżnić trzeba dwie odmienne sytuacje wymagające
odmiennych zasad postępowania:
a. ochronę zasobów objętych zagospodarowaniem,
b. ochronę zasobów złóż niezagospodarowanych.
Problem ochrony zasobów złóż najczęściej sprowadza się
do gospodarki złożem
f
eksploatowanym, do czego skłania brzmienie art. 16 ust. 1 UOKS. Przy takim sformułowaniu
umyka z pola widzenia potrzeba ochrony złóż niezagospodarowanych nieuwzględniona w
przepisach prawa geologicznego i górniczego i leżąca w obecnie poza kompetencjami nadzoru
administracji górniczej i geologicznej.
Istnieje przekonanie, że obecnie stosowane w Polsce instrumenty prawne stwarzają warunki
dla ochrony zasobów. Jednocześnie stwierdza się (Mikosz 1998, Kulczycki i in. 1999), że
ochrona ta jest nieskuteczna i nie jest realizowana. Przyczyny tego można upatrywać w tym, że
istniejące instrumenty prawne i rytualna praktyka ich stosowania wywodzą się z zasad
gospodarki centralnie planowanej, w której oczekiwano, że środkami administracyjnymi można
zapewnić właściwą gospodarkę złożem. Prowadzi to do takich zdumiewających sformułowań,
że „weryfikacja zasobów
uszczupliła zasoby przewidziane do wydobycia, skracając przez
to żywotność poziomów, rejonów eksploatacyjnych i całych kopalń" (Kulczycki i in. 1999).
Wynikałoby z tego że można środkami administracyjnymi zmusić kopalnię do eksploatacji
pokładów o miąższości poniżej 1 m, poniżej 1000 m oraz zasobów niedostatecznie
rozpoznanych. Oczekuje się też (Kulczycki i in. 1999), że decyzje w zakresie kwalifikacji
zasobów i zwiększenie w tym udziału organów nadzoru górniczego mogą usprawnić
gospodarkę złożem. W tym samym duchu formułowane są niektóre przepisy projektowanej
nowelizacji prawa geologicznego
i górniczego w szczególności art. 72, ust. 4 odnośnie
*
rozliczania zasobów , anachroniczne w warunkach gospodarki rynkowej. Poglądy te są
wyrazem niezachwianej wiary w siłę sprawczą klasyfikacji zasobów.
'Przewiduje się w nim, między innymi że zmiany zasobów w wyniku przekwalifikowania z pozabilansowych do
bilansowych, nieprzemysłowych do przemysłowych przekraczające 50% rocznego wydobycia wymagają zgody organu
koncesyjnego, co jest zbędnym, kuriozalnym, utrudnieniem prowadzenia właściwej gospodarki złożem polegającej na
racjonalizacji wykorzystania zasobów (w tym także pozabilansowych). Także przekwalifikowanie zasobów z
bilansowych do pozabilansowych, jeśli stwierdzono, że złoże nie spełnia kryteriów bilansowości nie powinno też
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Od dawna sygnalizowana jest potrzeba oparcia gospodarki złożem na kryteriach
ekonomicznych i jej uzależnienie od polityki państwa (Trzcionka, Grzybek 1995, Nieć 1996).
Nie znajduje to jednak dotychczas odzwierciedlenia ani w obowiązujących, ani projektowanych
aktach prawnych. Stosowane w praktyce rozwiązania oparte na uzasadnieniu merytorycznym,
nie dające się podporządkować sformalizowanym procedurom administracyjnym rodzą
niepokój odnośnie poprawności i rzetelności gospodarką zasobami.
W warunkach rynkowych o gospodarce złożem decydują trzy czynniki:
1. uwarunkowania ekonomiczne eksploatacji,
2. gospodarka finansowa zakładu górniczego i żądania płacowe pracowników (wyrażane
przez Związki Zawodowe),
3. polityka państwa w odniesieniu do górnictwa, doraźna i długofalowa (gospodarcza,
podatkowa, celna etc.).
Są to czynniki nie znajdujące odzwierciedlenia w prawie geologicznym i górniczym poza
enigmatycznym stwierdzeniem w rozporządzeniu Ministra OSZNiL w sprawie projektów
zagospodarowania złóż, które powinny zawierać; „analizę ekonomiczną celowości podjęcia i
prowadzenia eksploatacji". Zwrócić też wypada uwagę, że ocena i kontrola poprawności
gospodarki złożem uzależnionej od polityki finansowej przedsiębiorstwa i kalkulacji
kosztów leży obecnie poza kompetencjami Ministra Środowiska i organów nadzoru
górniczego.
Obecny sformalizowany system projektowania, kontroli i oceny gospodarki złożem nie
sprzyja realizacji postulatów gospodarki rynkowej. Nie kwestionując ogólnych zasad, których
wartość potwierdza wieloletnia praktyka, koniecznie trzeba zwrócić uwagę że:
1. w projektach zagospodarowania złóż powinny być ustalane tylko przewidywane
zasoby przemysłowe, jeśli to możliwe w kilku wariantach w zależności od możliwych zmian
uwarunkowań ekonomicznych i podawany przedział wartości w jakich mogą się one zawierać,
2. plan ruchu powinien nawiązywać do PZZ, ale powinien dopuszczać możliwość daleko
idących modyfikacji stanu zasobów w granicach określonych przez PZZ, w zależności od
aktualnie stwierdzanych warunków ekonomicznych i szczegółowych warunków technicznych
eksploatacji.
Przekwalifikowywanie zasobów w parcelach obliczeniowych lub ich częściach:
pozabilansowych do bilansowych, nieprzemysłowych do przemysłowych oraz bilansowych do
pozabilansowych powinny być dokonywane zgodnie z aktualną wiedzą o budowie złoża
(uzyskiwaną w wyniku lepszego rozpoznania, np. stwierdzenia, że nie spełnia ono kryteriów
bilansowości), oraz z aktualnymi możliwościami eksploatacji, bez potrzeby uzyskania zgody
organu koncesyjnego. Kontrola poprawności takich przekwalifikowań leży w zakresie
możliwości organów nadzoru górniczego.
Obecne regulacje ustawowe i praktyka ich stosowania nie sprzyjają prawidłowej
gospodarce zasobami węgla kamiennego w tym w kopalniach likwidowanych. Podstawowe
niedoskonałości to:
/

wymagać akceptacji organu koncesyjnego, skoro gospodarka złożem podlega kontroli nadzorowi górniczemu, który
powinien ustalić czy takie przekwalifikowanie jest uzasadnione. Jedynie przekwalifikowanie zasobów przemysłowych
do nieprzemysłowych może ewentualnie wymagać zgody organu koncesyjnego, ale jeśli zasoby przemysłowe ustalane
są w sposób jednoznaczny, natomiast gdy ich wielkość jest uzależniana od uwarunkowań rynkowych (a tak powinno
być w gospodarce rynkowej) zgoda organu koncesyjnego powinna być udzielana tylko w tych przypadkach, gdy
przekwalifikowanie wykracza poza ramy przewidywanych możliwych zmian zasobów przemysłowych. Brzmienie
artykułu 72 powinno zatem ulec zmianie. Jest ono także sprzeczne z zasadami ustalania zasobów przemysłowych
przyjmowanymi w krajach UE i proponowanymi na forum ONZ.
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1. sporządzanie projektu zagospodarowania złoża po udzieleniu koncesji na
eksploatację, co uniemożliwia uwarunkowania udzielenia koncesji od zamierzeń zakresie
zagospodarowania złoża,
2. brak jasno sformułowanycli wymagań odnośnie gospodarki złożem w uzależnieniu od
warunków ekonomicznych oraz określenia środków prawnych dla kontroli gospodarki
finansowej kopalni mającej bezpośredni wpływ na gospodarkę złożem, oraz kompetentnych
instytucji uprawnionych do takiej kontroli,
3. możliwość podejmowania decyzji o likwidacji zakładu górniczego bez uzgodnienia z
organem koncesyjnym.
6.2. Warunki geologiczne występowania zasobów kopalń likwidowanych i
k r y t e r i a ich w e r y f i k a c j i
Całkowita ilość zasobów pozostawionych w kopalniach likwidowanych, wykazywana w
„Bilansie Zasobów" (2000), wynosiła w 1999r. 2 mld ton Warunki geologiczne ich
występowania są bardzo zróżnicowane. Wynika to nie tylko z budowy geologicznej złoża, ale
także z rozmieszczenia w przestrzeni partii wyeksploatowanych. Ogólnymi częstymi cechami
pozostawianych zasobów są:
1. z reguły położenie na dużej głębokości, gdyż znajdują się one przede wszystkim na
nieudostępnionych najgłębszych poziomach likwidowanych kopalń,
2. znaczne rozproszenie w pionie,
3. koncentracja większości zasobów tylko w kilku pokładach o największej miąższości,
4. rozproszenie w poziomie w peryferyjnych częściach obszaru likwidowanej kopalni.
Pokłady cienkie
odosobnione

liczne

Pokłady
grube

Zasoby rozproszone

Wątpliwa możliwość
zagospodarowania

Wątpliwa możliwość
zagospodarowania

Możliwe do zagospodarowania
łącznie z obszarami sąsiednimi

Zasoby w zwartych
obszarach

Wątpliwa możliwość
zagospodarowania

Możliwe do
zagospodarowania
przez nowy zakład
górniczy iub łącznie z
obszarami sąsiednimi

Możliwe do zagospodarowania
przez nowy zakład górniczy

Rys. 4. Atrakcyjność zasobów pozostawianych w kopalniach likwidowanych dla późniejszego powtórnego
zagospodarowania
Fig. 4. Attractiveness of abandoned coal resources in closed mines for mining in the futurę

Warunki występowania pozostawionych zasobów powodują zróżnicowaną ich atrakcyjność
z punktu widzenia możliwości ich zagospodarowania w przyszłości. W zależności od
miąższości pokładów i ich zasobów można wyróżnić 6 sytuacji (rys. 4). Z uwagi na miąższość
można wyróżnić:
1. odosobnione cienkie pokłady, o niewielkich zasobach (np. pok. 816 w NE części
GZW),
2. liczne cienkie pokłady o niewielkich zasobach w poszczególnych pokładach (np. Kop.
Marcel - ruch 1 - Maja, rys. 5a),
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3. jeden lub kilka pokładów o dużej miąższości, w których skoncentrowana jest
większość zasobów i niewielkie zasoby w pozostałych cienkich pokładach (np. kop. Jan Kanty,
rys. 5b).
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Rys. 5a. Rozkład zasobów w pokładach likwidowanej kopalni Marcel ruch 1 - Maja
1 - zasoby w pokładzie wg. dokumentacji geologicznej, 2 - zasoby pozostawione w pokładzie po likwidacji
kopalni, 3 - pokłady, w których była prowadzona eksploatacja, 4 - zakres zmienności miąższości i miąższość
średnia
Fig. 5a. Coal resources and thickness of particular coal seams within the closed Marcel ruch 1-Maja mine
I - explored coal resources, 2 - resources abandoned after mine closure, 3 - mined coal seams, 4 - rangę of coal
thickness variation and averaee coal thickness

Ze względu na rozmieszczenie pozostawionych zasobów można wyróżnić:
a. w odosobnionych obszarach na peryferii likwidowanej kopalni, bez łączności z
obszarami sąsiednimi,
b. w sąsiedztwie obszarów z udokumentowanymi zasobami w innych kopalniach
likwidowanych, kopalń istniejących lub obszarów niezagospodarowanych.
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Stosownie do atrakcyjności ocenianych zasobów uwzględniającej wymienione czynniki (rys. 4)
w planach zagospodarowania przestrzennego ochronie powinny podlegać te złoża lub ich
części, które stwarzają szanse ich zagospodarowania w przyszłości.
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Rys. 5b. Rozkład zasobów w pokładach likwidowanej kopalni Jan Kanty
I - zasoby w pokładzie wg. dokumentacji geologicznej, 2 - zasoby pozostawione w pokładzie po likwidacji
kopalni, 3 - zakres zmienności miąższości i miąższość średnia
Fig. 5b. Coal resources and thickness of particular coal seams within the closed Jan Kanty mine 1 - explored
coal resources, 2 - resources abandoned after mine closure, 3 - rangę of coal thickness variation and average coal
thickness

6.3. Ochrona z a s o b ó w kopalń likwidowanych
W przypadku kopalń likwidowanych właściwa ochrona zasobów jest utrudniona, a
właściwie niemożliwa przez przyjętą praktykę postępowania likwidacyjnego:
podejmowanie decyzji o likwidacji kopalni przez użytkownika złoża i jej akceptacja
przez Ministra Gospodarki bez uzgodnienia z organem koncesyjnym (Ministrem Środowiska),
podejmowanie fizycznej likwidacji kopalni przed rozliczeniem zasobów i zmianą
PZZ,
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możliwość wykonywania PZZ likwidowanej kopalni bez zgody organu koncesyjnego
(Ministra Środowiska), który wcześniej wydał decyzję zatwierdzającą PZZ istniejącej kopalni,
mimo że dla opracowania dodatków do PZZ taka zgoda jest wymagana.
Podejmowanie decyzji odnośnie likwidacji kopalń bez rozważań dotyczących gospodarki
złożem prowadzi do stanu „faktów dokonanych". Nie daje to szans ingerencji w gospodarkę
złożem bez zakwestionowania działań wynikających z przyjętego programu restrukturyzacji
górnictwa.
Ochrona zasobów kopalń likwidowanych i przewidzianych do likwidacji leży w sferze
polityki państwa odnośnie zabezpieczenia bazy surowcowej w przyszłości.
Zagadnienie to nie
f
znajduje dotychczas odzwierciedlenia ani w polityce Resortu Środowiska ani Gospodarki
(Gientka 1995, Bułat, Gientka 1996).
Przepisy prawa geologicznego i górniczego wymagają (art. 80 pkt. 2), że w razie likwidacji
zakładu górniczego należy „zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża kopaliny". Nie jest
sprecyzowane, na czym to zabezpieczenie ma polegać. W przypadku części złoża naruszonej
wyrobiskami eksploatacyjnymi zabezpieczenie takie wydaje się iluzoryczne. W przypadku
części nienaruszonej wyrobiskami pozostawienie złoża w stanie nienaruszonym jest jego
wystarczającym zabezpieczeniem z punktu widzenia działalności górniczej, natomiast pojawia
się problem dostępności do złoża w związku z możliwym zagospodarowaniem powierzchni
utrudniającym, a nawet uniemożliwiającym jego wykorzystanie. Teoretycznie, z formalnego
punktu widzenia, zasoby pozostawiane mogą być przedmiotem ponownego udostępnienia. W
projektach
zagospodarowania
kopalń
likwidowanych
możliwości
udostępnienia
pozostawianych zasobów nie są szczegółowo analizowane. Ich ponowne udostępnienie jest
często technicznie możliwe, zwłaszcza w przypadku likwidacji kopalni przez zatopienie (Czaja
1999), natomiast dyskusyjną może być możliwość ich udostępnienia z punktu widzenia
ekonomicznego, w szczególności gdy konieczne jest albo odtworzenie wcześniej istniejących
wyrobisk udostępniających albo odrębne, ponowne udostępnienie złoża. Zagadnieniem
istotnym są także koszty ponownego odwodnienia górotworu i zabezpieczeń przed możliwymi
zagrożeniami wodnymi. Zagadnienia te powinny być przedmiotem rozważań przed podjęciem
procedury likwidacyjnej, gdyż w wielu przypadkach może się okazać, że możliwość
ponownego udostępnienia pozostawionych zasobów będzie znajdowała się poza sferą
racjonalności ekonomicznej. Ocena ekonomicznej zasadności ponownego udostępnienia
pozostawionych zasobów jest utrudniona ze względu na nieokreślony horyzont czasowy, w
którym mogą być one przedmiotem zainteresowania. Wyłania się w związku z tym problem
zapewnienia dostępu do pozostawianych zasobów, a zatem ochrony powierzchni obszaru ich
występowania przed takim zagospodarowaniem, które może uniemożliwić ich wykorzystanie
na przykład przez konieczność pozostawiania filarów ochronnych. Problem tak rozumianej
ochrony zasobów wykracza poza ramy uregulowań ustawowych zawartych w Prawie
geologicznym i górniczym i dotyczy zagospodarowania przestrzennego.
Złoża pozostawiane przez likwidowane kopalnie podobnie jak złoża niezagospodarowane
powinny
być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego (Art. 16, ust. 2
/
UOKS). Dotychczas niestety nie zostały opracowane przepisy szczególne (do których delegację
ę

zawiera art. 17 ust. 3 UOKS) w odniesieniu do ochrony złóż w planach zagospodarowania
przestrzennego. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym stwarza co prawda warunki dla
realizacji takiej ochrony (Mikosz 1998), jednakże jej realizacja i jej zasady nie są
jednoznacznie sformułowane. Złoża zasługujące na ochronę jako przyszłościowa rezerwa
surowcowa powinny być wpisane do rejestru zadań rządowych służących realizacji polityki
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ponadlokalnych celów publicznych, jako obszary przewidziane do realizacji tej polityki.
Dawałoby to gwarancję icli ochrony uniezależnioną od lokalnych zamierzeń w zakresie
zagospodarowania przestrzennego. Wydaje się też celowe ujęcie ochrony złóż, zwłaszcza
niezagospodarowanych odrębnym aktem prawnym w randze ustawy (np. na wzór ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych), w której należałoby też sprecyzować wymagania, jakie
powinno spełniać złoże by było przedmiotem ochrony.
Niezależnie od niedoskonałości obowiązujących i proponowanych uregulowań prawnych
ochrony złóż w zagospodarowaniu przestrzennym pozostaje problem celowości ochrony
pozostawianych zasobów z punktu widzenia obecnie ocenianej możliwości ponownego ich
zagospodarowania.
O możliwości takiej decydują trzy, wymienione wyżej, cechy pozostawianych zasobów;
które muszą być rozpatrywane łącznie:
1. ilość,
2. rozmieszczenie w pionie,
3. rozmieszczenie w poziomie.
Biorąc je pod uwagę, można wyróżnić 4 sytuacje w jakich występują pozostawione zasoby:
1. zasoby duże, (ponad 100 min t) występujące w zwartym obszarze w tym w pokładach
o miąższości ponad 1,5 m umożliwiającej ich kwalifikację jako przemysłowe,
2. zasoby występujące w sąsiedztwie obszarów czynnych kopalń lub kopalń
likwidowanych, z którymi mogą być połączone, tworząc duże zwarte obszary z
udokumentowanymi zasobami (np. kopalnie Niwka - Modrzejów i Jan Kanty),
3. zasoby w pokładach cienkich, tektonicznie zaburzonych, w niewielkim stopniu
kwalifikujące się obecnie do zagospodarowania jako przemysłowe (kop. Żory, kop. Marcel
Ruch 1 - Maja),
4. zasoby w pokładach odosobnionych, lub częściach złoża odosobnionych o małych
zasobach (np. kop. Saturn).
Ocena tych zasobów jako przedmiotu ochrony wymaga określenia warunków, jakie musiały
by być spełnione by mogły stać się one przedmiotem zagospodarowania, a zatem wartości
węgla w złożu oraz kosztów udostępnienia i eksploatacji złoża. Na szczególną uwagę zasługuje
przypadek drugi. W momencie likwidacji kopalń i rozliczania zasobów trudną jest ocena
możliwości połączenia pozostawianych zasobów z obszarami sąsiednimi, ze względu na ich
podział administracyjny, różne okresy podejmowanych działań likwidacyjnych, a w przypadku
sąsiadujących kopalń czynnych różne zamierzenia restrukturyzacyjne. Ocena taka może się
ograniczyć tylko do stwierdzenia możliwości połączenia.
Ocena pozostawianych zasobów w połączeniu z obszarami sąsiednimi staje się możliwa w
przypadku likwidacji kilku sąsiadujących kopalń lub kopalń sąsiadujących z obszarami
niezagospodarowanymi. Należy postulować przeprowadzanie takiej oceny, sprowadzającej się
do udokumentowania zasobów w nowo utworzonych obszarach obejmujących połączone części
likwidowanych kopalń lub kopalń likwidowanych i obszarów niezagospodarowanych. Zasoby
takich obszarów mogły by być przekwalifikowane jako bilansowe jeśli ich ilość, warunki
występowania, jakość węgla etc. stwarzają możliwość ich zagospodarowania w obecnych
warunkach (niezależnie od tego, czy takie zagospodarowanie jest obecnie celowe). Przykładem
może być złoże Brzezinka, do którego przyłączono część zasobów likwidowanej kopalni
Niwka - Modrzejów. Zasoby takie powinny być szczególnie chronione przed niewłaściwym
zagospodarowaniem powierzchni.
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Można tu też zastosować dodatkowo klasyfikację zasobów zaproponowaną przez Buczka
(1985), w której wyróżnia się trzy ich klasy (w uproszczeniu);
I.
możliwe do wybrania z zastosowaniem pełnej mechanizacji, łatwe do udostępnienia,
II. możliwe do wybrania bez stosowania mechanizacji lub trudne do udostępnienia,
III. zasoby, których udostępnienie przy obecnym stanie techniki nie może być
ekonomicznie uzasadnione.
Wystarczającą podstawą formalną dla ochrony zasobów pozostawianych w likwidowanych
kopalniach jest ich kwalifikacja jako pozabilansowe, które zgodnie z definicją złoża zawartą w
art. 6 pkt. 2 PGG powinny podlegać ochronie jako mogące przynieść korzyść gospodarczą
(Pytel, Sowa 1999, Kulczycki i in, 1999), a także postanowienia cytowanego wyżej art. 16, ust.
2 UOKŚ.

7. Ocena perspektyw zasobowych GZW, kryteria weryfikacji zasobów obszarów
rezerwowych i problem ochrony zasobów złóż niezagospodarowanych
Poza granicami złóż zagospodarowanych występuje znaczna ilość udokumentowanych
zasobów w obszarach niezagospodarowanych („rezerwowych"). W 1990 r. wykazywane w nich
zasoby bilansowe wynosiły 27,9 mld t, w 1999 r ilość ta zmniejszyła się do 20,8 mld t. to jest o
7,1 mld t. Przyczyną tego zmniejszenia jest weryfikacja stanu zasobów podjęta w 1994 r. W jej
wyniku:
1. przekwalifikowana została znaczna część zasobów dokumentowanych w kategorii C2
z powodu niewystarczającego rozpoznania do kategorii DI nie ewidencjonowanej w bilansie
zasobów,
2. eliminacji z bilansu zasobów udokumentowanych poniżej 1000 m,
3. eliminacji z bilansu zasobów obszarów wcześniej podzielonych między sąsiednie
kopalnie.
Zmniejszenie wykazywanych zasobów z powodu dwóch pierwszych czynników nie stanowi ich
fizycznego ubytku.
Mimo znacznej ilości zasobów w obszarach złóż niezagospodarowanych można wyrazić
obawy odnośnie możliwości ich wykorzystania z powodu:
1. występowania przede wszystkim w pokładach cienkich o zmiennej miąższości,
2. położenia w obszarze występowania wód zasolonych,
3. braku instrumentów prawnych chroniących powierzchnię obszaru występowania złóż
przed zagospodarowaniem uniemożliwiającym dostęp do nich.
Złoża niezagospodarowane stanowią obszary wyznaczone w sposób sztuczny wynikające z
realizowanego programu badań zasobów węgla w GZW. Wymagają one rewaloryzacji i oceny
ich perspektyw zagospodarowania łącznie z zasobami pozostawianymi w kopalniach
likwidowanych na podstawie dotychczasowych doświadczeń eksploatacji złóż. Celem takiej
rewaloryzacji oceny powinno być wytypowanie złóż w granicach nowo określonych według
kryteriów geologicznych, które mogą kwalifikować się do zagospodarowania i
udokumentowanie takich jednostek złożowych.
Zasoby rezerwowe występują przede wszystkim w obszarze niecki głównej oraz we
wschodniej części GZW. Doświadczenia kopalń likwidowanych zmuszają do pesymistycznej
oceny możliwości ich zagospodarowania. W obszarze niecki głównej zasoby węgla do
głębokości 1000 m występują przede wszystkim w pokładach warstw orzeskich, tektonicznie
zaburzonych, przeważnie cienkich, nieciągłych, wśród których tylko kilka w granicach
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poszczególnych obszarów kwalifikować się mogą do ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji
przemysłowej. We wscliodniej części GZW w utworacłi karbonu występują wody zasolone i
solanki praktycznie uniemożliwiające zagospodarowanie złóż póki nie zostanie rozwiązany
problem ich odsalania. Baza rezerwowa zasobów węgla w GZW wymaga zatem waloryzacji z
punktu widzenia możliwości ich zagospodarowania z uwzględnieniem obu wymienionych
czynników. Równocześnie zwrócić trzeba uwagę na niezadowalające w wielu przypadkach
rozpoznanie obszarów rezerwowych spowodowane:
wyrażającą się często niskim uzyskiem rdzeni z utworów węglonośnych, a w związku
z tym niską dokładnością oceny ich miąższości i zasobów,
zbyt małym zagęszczeniem otworów rozpoznawczych, niewystarczającym dla
właściwego rozpoznania tektoniki złóż (Nieć 1986, 1991).
Wynikiem waloryzacji powinno być wytypowanie obszarów rezerwowych, w których złoża
węgla zostały w sposób zadowalający rozpoznane i których dodatkowe rozpoznanie może być
celowe oraz takich, w których w obecnych i dających się przewidzieć warunkach, nie należy
oczekiwać możliwości ich zagospodarowania nawet w przypadku dokładniejszego rozpoznania.
Celem ostatecznym powinno być wytypowanie obszarów występowania zasobów węgla
wymagających ochrony przed zagospodarowaniem terenu, które może uniemożliwić dostęp do
nich. Brak dotychczas formalnych zasad takiej ochrony zmusza do kwalifikacji jako
pozabilansowe znacznych zasobów występujących w obszarach obejmowanych zabudową
miejską i przemysłową. Przykładem może być rozbudowa miasta Jastrzębie (Ney 1988).

8. Wnioski
1. Likwidacja kopalń wymuszana ich sytuacją finansową, dążnością do urentowienia i
lokalna polityka użytkowników złóż wymuszają zmiany kwalifikacji udokumentowanych
zasobów. Związana z tym jest strata części zasobów w obszarach objętych działalnością
eksploatacyjną, w tym również już przygotowanych do eksploatacji.
2. Decyzja o likwidacji kopalń nie jest poprzedzana analizą możliwości
zagospodarowania w przyszłości zasobów pozostawianych, w tym już udostępnionych.
3. Brak
funduszy
inwestycyjnych
uniemożliwia
zagospodarowanie
zasobów
nieudostępnionych i udostępnianych.
4. Brak jest jasno określonej polityki Państwa w odniesieniu do:
a. gospodarki złożami kopalin, w tym złożami węgla kamiennego, stwarzającej
warunki dla prowadzenia eksploatacji złóż uwzględniającej nieodnawialność
zasobów i niezbędne koszty ich powtórnego udostępnienia w przypadku likwidacji
kopalni.
b. ochrony złóż niezagospodarowanych i pozostawianych w likwidowanych
kopalniach
5. W przepisach prawa geologicznego i górniczego powinny znaleźć się zapisy, że;
a. do wniosku o udzielenie koncesji na eksploatację złoża powinien być dołączony
projekt zagospodarowania złoża i ustalenia zawarte w akceptowanym PZZ są
podstawą do udzielenia koncesji zobowiązującej koncesjobiorcę do prowadzenia
eksploatacji zgodnie z tymi ustaleniami,
b. w PZZ powinny być przedstawiane przewidywane zasoby przemysłowe złoża
wariantowo w zależności od możliwych zmian uwarunkowań ekonomicznych i
technicznych,
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c. każda zmiana PZZ (opracowanie dodatku lub nowego PZZ) wymaga zgody organu
koncesyjnego i pociąga za sobą konieczność aktualizacji udzielonej koncesji,
d. dopuszczalne jest przekwalifikowywanie zasobów pozabilansowych
do
bilansowych i nieprzemysłowych do przemysłowych oraz bilansowych do
pozabilansowych w przypadku stwierdzenia że złoże nie spełnia ustalonych
kryteriów bilansowości bez ograniczeń, a tylko przekwalifikowanie zasobów
przemysłowych do nieprzemysłowych w ilości większej niż wynikające z
możliwego zakresu zmian przedstawionego w PZZ wynoszącej np. 50 % rocznego
wydobycia wymaga zgody organu koncesyjnego (konieczna jest zmiana art. 72,
ust. 4 w projekcie nowelizacji prawa geologicznego i górniczego).
6. Brak jest dotychczas jasno sformułowanych uregulowań prawnych stwarzających
warunki dla ochrony zasobów niezagospodarowanych, w tym także pozostawianych w
kopalniach likwidowanych, polegającej na ochronie powierzchni przed takimi formami jej
zagospodarowania, które uniemożliwić mogą dostęp do złoża w przyszłości.
7. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie i
kształtowaniu środowiska powinna powstać ustawa „o ochronie zasobów złóż" ( na wzór
odpowiednich ustaw ,,o ochronie gruntów rolnych i leśnych", „o lasach" itp.), a w ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym powinny się znaleźć odpowiednie zapisy o potrzebie ochrony
złóż kopalin i obszarów, na których możliwe jest ich występowanie, przed zagospodarowaniem
terenu uniemożliwiającym dostęp do złoża.
8. Złoża zasługujące na ochronę (ze względu na możliwość podjęcia ich eksploatacji w
przyszłości) powinny znaleźć się w rejestrze zadań rządowych, jako obszary służące realizacji
ponadlokalnej polityki gospodarczej.
9. Konieczne jest podjęcie prac w celu:
a. określenia
warunków
ekonomicznych,
w
których
zagospodarowanie
pozostawianych zasobów może być możliwe oraz wymaganych kryteriów, jakie
muszą one spełniać aby takie zagospodarowanie mogło być możliwe.
b. inwentaryzacji i waloryzacji ekonomicznej zasobów w kopalniach likwidowanych
w szczególności zmierzających do wytypowania obszarów;
- w których pozostawiane zasoby węgla sąsiadujących zlikwidowanych kopalń
powinny być udokumentowane w granicach nowych pól złożowych, i mogą być
zakwalifikowane jako bilansowe, które mogłyby się kwalifikować do
zagospodarowania w obecnych warunkach ekonomicznych,
- w których pozostawione zasoby węgla tak z uwagi na ich ilość jak i warunki
występowania nie stwarzają szans na ich zagospodarowanie obecnie, ale nie
można wykluczyć możliwości ich zagospodarowania w przyszłości,
- w których warunki występowania zasobów nie stwarzają szans na ich
zagospodarowanie.
c. możliwości ustawowego uregulowania:
- zasad kontroli gospodarki finansowej kopalni w zakresie, w jakim ma ona
wpływ na gospodarkę złożem,
- określenia i nstytucj i (bankowych) upoważnionych do takiej kontrol i i
podejmowania działań dyscyplinujących,
- środków zapobiegawczych nieprawidłowej gospodarce złożem z przyczyn
nieefektywności finansowej zakładu górniczego.
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10. Wskazane jest wprowadzenie międzynarodowej klasyfikacji zasobów (UNFCR),
równolegle z obecnie stosowaną; klasyfikacja zasobów powinna być uregulowana normą
państwową, stwarzającą możliwość stosowania obu klasyfikacji.
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Coal resources forecast and proposals of legał solutions forcing their
protection
Abstract
Restructurization of polish coal mining, followed by closing down of several mines, as welf
as accompanied verification of coal resources, resulted in deep changes in official resources
data files. There are: diminishing of recorded balance resources (reserve base), and total
reported resources through excluding from official records the resources unsufficiently
explored, and explored below the 1000 m depth (fig. 1 and 2). Unexploited resources, that
remain in closed mines, are classified as subeconomic. The real (physical) lost of resources in
closed mines, within mined areas, amounted 1,12 billion metric tons, up to the end of year
1999. The mineablity of abandoned resources in the futurę depends of amount of coal seams,
their thickness and resources (fig. 5), as well as their spatial distribution (fig. 4). The
abandoned coal resources, as well as resources within explored areas beyond the existing mine
limits, should be verified, accounting their mineablity in the futurę. Those recognized as
mineable should be protected against the use of land on their territory that can make them
unaccessible for mining. Such protection should be recognized as governmentai duty in the
frame of governmentał industrial policy.
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Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono stan aktualny bazy zasobów przemysłowych, jej ocenę i
perspektywy. Baza zasobów przemysłowych kształtowana jest na podstawie ocen eksperckich
zawartych w projektach zagospodarowania zasobów przemysłowych, niestety w dalszym ciągu
rzadko przy wykorzystaniu rachunku ekonomicznego. Analizy przeprowadzono w oparciu o
bazę IGZOP/M oraz własne ankiety i materiały Państwowej Agencji Restrukturyzacji
Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. Proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
spowodował znaczne zmniejszenie bazy zasobów przemysłowych, których ubytek w latach
1991-1999 wyniósł 8 554 min ton, przy czym ubytek z tytułu wydobycia oraz strat związanych
z eksploatacją stanowił zaledwie 10%. Pozostałe 90% ubytków było efektem innych przyczyn,
z których największe znaczenie miały przekwalifikowania w ramach opracowywanych nowych
dokumentacji geologicznych i projektów zagospodarowania złóż.
Konieczna weryfikacja ekonomiczna spowoduje wraz z innymi
tendencjami
ukształtowanymi przez działania restrukturyzacyjne (zaniechanie eksploatacji pokładów
poniżej 1,5 m, ograniczenia w eksploatacji w filarach ochronnych i poniżej 1000 m itp.) dalszy
ich ubytek co powoduje, że wystarczalność zasobów przemysłowych kształtuje się na poziomie
około 30 lat. Autorzy w swoich prognozach wystarczalności zdecydowali się kierować bazą
zasobów operatywnych co jest przedmiotem odrębnej publikacji w niniejszych materiałach.

1. Zasoby przemysłowe węgla kamiennego - kryteria i sposób ustalania
Zasoby przemysłowe to część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez projekt
zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy
spełnieniu wymagań ochrony środowiska (Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż
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kopalin stałych 1992). W Zalecanych kryteriach bilansowości złóż kopalin (1994), w definicji
zasobów przemysłowych dodatkowo uwzględniono aspekt wykorzystania złoża.
We wspomnianych wyżej dokumentach zdefiniowano również w sposób niewiele różniący
się kryteria złoża przemysłowego jako graniczne wartości parametrów złoża, przy których jego
eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach konkretnego
planu zagospodarowania złoża, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa
pracy. Ustalane są one na podstawie szczegółowego rachunku ekonomicznego i założeń
techniczno-ekonomicznych eksploatacji, przeróbki i użytkowania kopaliny.
Wydaje się, że definicja ta winna być znacznie prostsza i zmierzać do jednoznacznego
sformułowania pojęcia zasobów przemysłowych; są one częścią zasobów bilansowych, która
może być przedmiotem opłacalnej eksploatacji przy spełnieniu wymogów dotyczących ochrony
środowiska i bezpieczeństwa pracy określonych w projekcie zagospodarowania złoża.
Kryteria złoża przemysłowego (kryteria przemysłowości zasobów) są grupą kryteriów na
drodze pozyskiwania surowca mineralnego. Powiązania kryteriów przemysłowości zasobów i
oozostałych kryteriów z etapami działalności geologiczno - górniczej ilustruje schemat
przedstawiony na rysunku 1.
Kryteria geologiczne
zasobów

i
Kryteria bilansowości
zasobów

1
PoH/ukiwanic złóż
Rozpoznawanie złóz w kat.
Cj+Ci

i
Dokumentacja geologiczna

Kryteria pr/emysłowości
zasobów
Studium
pr/cd inwestycyjne
Ostaicc/^na wersja
projektu
zaifospodarowania

i

Rozpoznanie zasobów
w kai. B + A

Kryteria
pr/.cmysłowo-cksploatacyjne
dla bhjków

Rys. 1. Powiązania kryteriów bilansowości i przemysłowości zasobów z etapami
działalności geologiczno-górniczej (Wanielista i inni 1995)
Fig. 1. Reiations between cut-off criteria determined for intrinsically economic reserves
and economic reserves, and stages of geological and mining activity
(Wanielista et al. 1995)

Ocena ekonomiczna eksploatacji złoża w kategorii C l i B wykonywana w ramach projektu
zagospodarowania złoża powinna zawierać określenie zasobów przemysłowych. Granice
zasobów przemysłowych powinny być wyznaczane na podstawie kryteriów przemysłowości,
określanych indywidualnie dla każdego złoża na podstawie prac studialnych nad
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zagospodarowaniem złoża lub w oparciu o dane techniczne i rachunek ekonomiczny. Zasoby
przemysłowe powinny być ustalane przy przyjęciu optymalnego zagospodarowania złoża z
punktu widzenia jego wykorzystania.
Pisząc o kryteriach przemysłowości zasobów należy stwierdzić, iż wyróżnia się kryteria:
brzeżne,
średnie dla bloków eksploatacyjnych,
średnic dla złoża.
W odniesieniu do zasobów węgla będziemy mieli do czynienia z kryteriami średnimi dla
bloków eksploatacyjnych, a ściślej z kryteriami dla parcel. Winny one służyć ustaleniu
granicznych parametrów dla określonej stopy zysku.
Obecna praktyka postępowania jest następująca: zasoby przemysłowe ustalane są metodą
ekspercką przy ograniczonym zakresie stosowania rachunku ekonomicznego. Faktycznej
weryfikacji ekonomicznej zasoby poddawane są w biznesplanach sporządzanych przez
przedsiębiorcę (dokument ten nie podlega przepisom prawa geologicznego i górniczego). Jak
pisze Kulczycki i inni (1999) stanowią one nieformalną selekcję zasobów przemysłowych
polegającą na wydzieleniu zasobów ekonomicznych, nieekonomicznych i warunkowych.
Zasoby ekonomiczne (dostatecznie rozpoznane robotami górniczymi (.,..) i możliwe do
wydobycia w aspekcie zagrożeń naturalnych i ochrony powierzchni) stanowią 20-80 %
zasobów przemysłowych wykazanych w projekcie zagospodarowania złoża. Aktualnie z uwagi
na kilkuletni okres obowiązywania PZZ i wymogi gospodarcze, coraz częściej sięga się do
metod dynamicznych, powszechnie stosowanych w gospodarce rynkowej (Sznurawa, 1996).
Powszechne ich wprowadzenie winno się łączyć z modyfikacją dotychczasowych wymagań
zawartych w Projekcie Zagospodarowania Złoża (Smakowski 1996) o niektóre zagadnienia
formalnoprawne,
ocenę
ekonomiczno-finansową
realizowanych
i
przewidywanych
przedsięwzięć, marketing, a także włączenie do PZZ oceny wpływu na środowisko i projektu
likwidacji kopalni. Zmodyfikowany projekt zagospodarowania złoża byłby odpowiednikiem
projektów feasibility study powszechnie stosowanych w górnictwie światowym, niezwykle
przydatnych w procesie koncesjonowania, ubiegania się przez kopalnie o środki finansowe, a
także w perspektywie przewidywanych przekształceń własnościowych.

2. Trend zmian zasobów przemysłowych
Zasoby przemysłowe węgla stanowią podstawę do planowania i projektowania działalności
górniczej kopalń, a także do obliczania okresu wystarczalności bazy zasobowej i ustalania
zdolności produkcyjnej. Warunkiem dla tych obliczeń jest określenie bazy zasobowej na
podstawie rachunku ekonomicznego. Jak już wspomnieliśmy rachunek ekonomiczny stosowany
jest bardzo rzadko. W skali pojedynczej kopalni zasoby przemysłowe są podstawą jej
funkcjonowania. Ich brak w praktyce oznacza konieczność zamknięcia kopalni z przyczyn
ekonomicznych. Udział zasobów przemysłowych w zasobach bilansowych, jak również
kształtowanie się ceny sprzedaży i kosztów wydobycia węgla kamiennego w ostatnich latach
przedstawia rysunek 2. Te dwa parametry decydują o kształtowaniu się wielkości bazy zasobów
przemysłowych.
Wdrożenie zasad gospodarki rynkowej i restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego
wywarły ogromny wpływ na gospodarkę zasobami złóż węgla kamiennego (Kicki 1994,
Sobczyk 2000, Nieć 1996, Gabzdyl 2000). Działania restrukturyzacyjne określane są przez
pryzmat następujących celów:
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osiągnięcie stanu rentowności przez górnictwo węgla kamiennego,
utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla na rynkach światowych,
wzmocnienie siły kapitałowej tak, aby możliwa była realizacja inwestycji
odtworzeniowych i podjęcie działań modernizacyjnych, które wywarłyby określony wpływ na
obraz i kształt bazy zasobowej jaką dysponuje górnictwo.
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Rys. 2. Cena zbytu, jednostkowy koszt sprzedanego węgla i jednostkowa akumulacja na tle zmian bazy
zasobów przemysłowych w złożach kopalń czynnych w latach 1990-1999
Fig. 2. Selling price, cost per unit of coal sold and unit accumulation versus changes in economic reserves
in deposits under operation in 1990-1999

Ukształtowany na podstawie tych działań obraz bazy zasobowej to przede wszystkim wzrost
ubytków i przekwalifikowań, a w konsekwencji spadek wielkości zasobów mających kluczowe
znaczenie dla perspektyw przemysłu węgla kamiennego. Taki jest obraz kształtowania się
zasobów przemysłowych w latach dziewięćdziesiątych i w dalszej perspektywie, który
przedstawił Nieć (1996). Kryteriami kwalifikowania zasobów do przemysłowych i
nieprzemysłowych, obok czynników górniczo-geologicznych, winny być również czynniki
ekonomiczne. Tymczasem zasadnicza kwalifikacja zasobów przemysłowych dokonywana jest
jak już wspomniano sposobem ocen eksperckich (Nieć 1996, Sobczyk 2000). Mimo, że często
są one wykonywane zespołowo, mogą być obarczone subiektywnością. Kwalifikacja taka może
nawet nieświadomie eliminować do zasobów nieprzemysłowych część złoża atrakcyjną dla
eksploatacji. Tym bardziej ma szansę taki sposób kwalifikacji zaistnieć w trudnych warunkach
ekonomicznych, w jakich znajdują się w dalszym ciągu kopalnie oraz w przypadku wszczęcia
działań w kierunku ich likwidacji. W dalszej części Nieć (1996) stwierdza, że przy określonym
stanie zasobów bilansowych wielkość zasobów przemysłowych może ulegać zmianom w
czasie, w zależności od czynników organizacyjno-technicznych i ekonomicznych. Ich wielkość
jest zatem wielkością dynamiczną, czego nie bierze się często pod uwagę w dyskusjach na
temat stanu zasobów. Należy przy tym mieć na uwadze, że w granicach poszczególnych kopalń
ocenę przemysłowości przeprowadza się dla zasobów rozpoznanych w różnych kategoriach, w
tym również w kategorii C2. Kategoria ta nie zezwala na poprawne wyznaczenie zasobów
przemysłowych ze względu na niski stopień rozpoznania złoża. Należy się zatem liczyć z tym,
że w wyniku lepszego rozpoznania i przekwalifikowania zasobów, wielkość zasobów
przemysłowych może w tym przypadku ulec zasadniczym zmianom (przede wszystkim może
być zmniejszona, między innymi po bardziej szczegółowym rozpoznaniu tektoniki złoża).
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Ocena przemysłowości w niektórych przypadkach dotyczy tylko zasobów części złoża powyżej
najniższego poziomu wydobywczego. Różny sposób kwalifikacji zasobów przemysłowych
powoduje, że ocena ich wielkości w stosunku do udokumentowanych zasobów bilansowych,
tak w granicach wszystkich złóż zagospodarowanych, jak i poszczególnych kopalń, może być
myjąca. Stosunek zasobów przemysłowych do bilansowych w roku 1990 wynosił 0,56, a
według stanu na 31.12.1999 już tylko 0,45, z tego na czynnych poziomach kopalń wynosił
0,44, a na poziomach w budowie 0,47.

3. Analiza stanu zasobów przemysłowych w kopalniach czynnych
Baza zasobów przemysłowych, jej wielkość oraz jakość, rozpatrywana jest w kontekście
wpływu procesu restrukturyzacji górnictwa na stan zasobów. Znacząca rola tego procesu
przypada likwidacji kopalń, która została zapoczątkowana w 1991r. i trwa nadal. Chodzi
głównie o osiągnięcie planowanego zmniejszenia zdolności produkcyjnej i zatrudnienia w
górnictwie, likwidację kopalń trwale nierentownych i kopalń, których zasoby uległy
wyczerpaniu. Ważnym elementem procesu restrukturyzacji jest również weryfikacja wielkości i
jakości bazy zasobowej, zmierzająca do przystosowania jej do wymogów ekonomicznych i
formalnoprawnych gospodarki rynkowej. Ta weryfikacja zasobów uszczupliła zasoby
przewidziane do wydobycia, skracając przez to żywotność poziomów, rejonów
eksploatacyjnych i całych kopalń. Warto podkreślić, że początek głębokich przemian w
polskim górnictwie, datowany na rok 1990, dotyczył 71. kopalń węgla kamiennego. W wyniku
działań restrukturyzacyjnych część kopalń została zlikwidowana ze względu na wyczerpanie się
zasobów, część uznano za trwale nierentowne, a niektóre połączono tworząc nowe jednostki
wydobywcze. Na koniec 1999r. funkcjonowało już tylko 47 czynnych kopalń, z których dwie,
tj. ZG Wojkowice i ZWSM Jadwiga, zakończyły wydobycie w I półroczu 2000r., a kolejne
dwie: KWK Jan Kanty i KWK Dębięńsko w II półroczu 2000r. Warto zauważyć, że
wcześniejsze łączenie kopalń nie przetrwało próby czasu i obecnie wszystkie te kopalnie
zlikwidowały dołączane ruchy. Ewolucję organizacyjną kopalń GZW przedstawiono na
rysunku 3.
W ciągu ostatnich 10. lat spadało systematycznie wydobycie węgla kamiennego ze 147,7
min ton w 1990 roku do 109,2 min ton w roku 1999. Jednocześnie odnotowano bardzo duży
spadek wielkości zasobów przemysłowych. Ilość zasobów węgla kamiennego w złożach kopalń
czynnych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Stan zasobów węgla kamiennego w złożach kopalń czynnych (min ton)
Table. I. Reserves of hard coal in mines (Mt)
stan zasobów
na dzień
31.12.1990
31.12.1991
3 i. 12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999

zasoby
zasoby
zasoby
bilansowe przemysłowe operatywne
29 563
16 803
12 367
16 072
29 003
U 984
29 174
15 848
11 693
14 624
27 951
10 776
25 129
12 323
9 134
23 948
U 381
8 390
22 095
11 280
8 270
21 305
10 383
7 444
9 734
20 199
6 854
18 131
8 249
5 756
źródło: w}^ danych systemu IGZOP/M
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Rys. 3. Ewolucja organizacyjna kopalń węgla kamiennego w GZW w latach 1990-2000
Fig. 3. Organizing evolution of coal mines of the Upper Silesian Coal Basin in 1990-2000
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Analiza bazy zasobów węgla kamiennego jest zgodna z danymi zawartymi w operatacii
ewidencyjnych zasobów według stanu na dzień 31.12.!999r.
Ogólne zasoby geologiczne (bilansowe+pozabilansowe) w złożach kopalń czynnych
wynoszą 35901 min ton. Z tego 18130 min ton, czyli 50,5%, stanowią zasoby bilansowe.
Wydzielone z kolei z tej wielkości zasoby przemysłowe, które mogą być przedmiotem
ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji, to 8249 min ton. Zasoby przemysłowe pomniejszone
o straty dają w efekcie wielkość zasobów przewidzianych do wydobycia tj. zasoby operatywne.
Ze względu na fakt, że zasoby operatywne na koniec roku 1999 wynosiły 5756 min ton,
współczynnik wykorzystania zasobów geologicznych równa się 0,16%. Tak więc teoretycznie,
z ogólnej ilości obliczonych zasobów geologicznych tylko 16% może zostać w przyszłości
wyeksploatowane.
Zasoby poszczególnych kopalń wykazują znaczne zróżnicowanie, tak pod względem ilości
zasobów bilansowych, jak i stopnia ich przewidywanego wykorzystania. W tabeli 2 zestawiono
całkowite zasoby bilansowe i przemysłowe poszczególnych kopalń oraz stopień udostępnienia
zasobów przemysłowych, czyli ich wielkość na poziomach czynnych i w budowie. Na ogólną
liczbę analizowanych 47. kopalń węgla kamiennego, 20 posiada jeszcze część zasobów
górniczo nie udostępnionych w ilości 3367 min ton, w tym 10 kopalń ma udostępnionych mniej
niż 50% całkowitej ilości zasobów operatywnych, a w przypadku KWK Janina, która posiada
największą bazę zasobów bilansowych, udział ten wynosi jedynie 16%.
Biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego oraz
założenia restrukturyzacji tej branży, sprowadzające się do konsekwentnego obniżania kosztów
wydobycia, nie można się spodziewać dużych inwestycji w kopalniach w celu udostępniania
nowych poziomów eksploatacyjnych. W związku z tym bazową wielkością produkcyjną kopalń
są udostępnione, bądź będące w trakcie udostępniania zasoby przemysłowe (tab. 3).
Na rysunku 4 zestawiono kopalnie w kolejności wynikającej z ilości posiadanych zasobów
przemysłowych. W ostatnich 10. latach przeważająca część wydobycia pochodziła z zasobów
pozafilarowych. Jedynie 25% wydobycia uzyskano z zasobów operatywnych zalegających w
filarach ochronnych. Wielkość zasobów uwięziona w granicach filarów ochronnych stanowi
27% całkowitej ilości zasobów przemysłowych na poziomach czynnych oraz 17% na
poziomach w budowie. Patrząc w przyszłość należy mieć również na uwadze i to, że
eksploatacja zasobów uwięzionych w filarach jest utrudniona, a w wielu przypadkach
niemożliwa, co w konsekwencji zmniejsza ilość zasobów możliwych do wydobycia.
Prawdopodobnie ze znacznej części tych zasobów trzeba będzie zrezygnować ze względu na
wymagane rygory w trakcie eksploatacji.
Ilość udostępnionych zasobów przemysłowych w kopalniach czynnych wynosi 4882 min
ton. Z wielkości tej ponad 50% zlokalizowana jest w 11. kopalniach. Największą ilość
posiadają kopalnie Halemba, Wesoła i Ziemowit. Na ogólną ilość czynnych kopalń węgła
kamiennego, 18 posiada jeszcze część zasobów przemysłowych górniczo nieudostępnionych.
W wielu kopalniach znaczna część zasobów uwięziona jest w filarach ochronnych. Ponad 95%
zasobów operatywnych w KWK Pokój oraz KWK Jan Kanty to zasoby w filarach, w
kopalniach Polska-Wirek i ZG Bytom III udział ten przekracza 80%. Pomimo bardzo dużej
ilości zasobów w kopalni Halemba i Staszic, ponad 50% ich zasobów zlokalizowana jest w
filarach odmiennie niż w kopalniach Wesoła i Bogdanka, gdzie niemalże wszystkie zasoby
przemysłowe znajdują się poza filarami.
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Tabela 2. Zasoby węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach według stanu na 31.12.1999
Tabłe 2. Reserves of hard coal in individual mines as of 31.12,1999
z a s o l ą ogóine

zasolą przemysłowe
n a poziomacłi c z y n y c h i w budowie
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Tabela 3. Zmiany ilości zasobów na poziomach czynnych i w budowie oraz nieudostępnionych
w granicach kopalń czynnych
Table 3. Changes in the volume of reserves in horizons under operation and being constructed as well as those not
opened out within boundaries of operating mines
stan
zasobów
na dzień
31.12.1990
31.12.1991
31.12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31.12.1997
31.12.1998
31.12.1999

zasoby węgla kamiennego w min ton
na poziomach czynnych i w budowie
Nieudostępnione
operatywne
bilansowe przemysłowe
bilansowe przemysłowe operatywne
9 934
7 344
13 300
6 869
5 023
16 263
6914
5 070
15 368
9 343
13 635
6 729
6 238
8 098
14 495
7 750
5 455
14 679
5 898
4 878
13 955
7 967
13 996
6 657
5 569
4 806
13 961
7517
n 168
3 565
5 054
6 825
10 687
4 556
3 336
13 261
6 602
4 830
8 767
4 678
3 440
13 328
4 400
12 360
5 983
4 245
8 945
3 199
5 720
3 939
8 237
4 014
2915
11 962
3 341
7 197
10 934
4 882
3 367
2 415
źródło: wg danych systemu IGZOP/M

3.1. Ilość zasobów przemysłowych pod względem jakości węgla i warunków
zalegania pokładów
3.1.1. Udział węgli energetycznych i koksowych
Udział poszczególnych typów węgla w zasobach ma istotne znaczenie z punktu widzenia
zapotrzebowania. W całkowitej ilości zasobów przemysłowych dominuje węgiel energetyczny
typu 31-33. Stanowi on 65% zasobów ogólnych i 58,8% zasobów udostępnionych (tab. 4).
Udział węgla koksowego o najlepszych parametrach (typ 35-36), stosowanego do produkcji
wysokiej jakości koksu wielkopiecowego, stanowi jedynie 11%.
Tabela 4. Podział zasobów przemysłowych ze względu na typy węgla (wg stanu na 31.12.1999)
Table. 4. Distribution of economic reserves in respect to type of coal (as of 31.12.1999)
typ
węgla
31-33
34
35
36-38
41-42
Razem

zasoby przemysłowe
ogółem
udostępnione
[min ton]
[min ton]
[%]
[%]
5365,2
65,0
287 i ,5
58,8
1913,4
23,2
29,2
1423,5
879,2
10,7
511,3
10,5
91,4
75,3
1,5
U
0,0
0,0
0,0
0,0
8249,2
100,0
4881,6
100,0
źródło: wg danych systemu IGZOP/M

Na rysunku 5 przedstawiono mapę obszarów górniczych czynnych kopalń oraz procentowy
udział węgla koksowego w zasobach przemysłowych.
Węgiel ortokoksowy w 100% stanowi zasoby 4. kopalń Jastrzębskiej SW SA: KWK JasMos, KWK Borynia, KWK Zofiówka i KWK Pniówek. Z tych kopalń pochodzi także
całkowita produkcja tego typu węgla. Znaczne zasoby węgla koksowego znajdują się w
kopalniach Rybnickiej SW SA (KWK Anna i KWK Rydułtowy), Gliwickiej SW SA (KWK
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Knurów i KWK Szczygłowice) oraz Rudzkiej SW SA (KWK Bielszowice, KWK Halemba)
oraz w KWK Budryk. Jednak w większości przypadków jest to węgiel o niższych parametrach
jakościowych (typ 34), wykorzystywany do produkcji koksu przemysłowo-opałowego oraz
jako mieszanki koksowe.

o

1 2 3 4 5 km

l.. l.-i..I.J...J

pntcerKowy udział «'ęslit kok«aw«]{(j
typ M i łącmie łypy 35-38
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Rys. 5. Procentowy udział węgla koksowego w zasobach przemysłowych ogólnych w kopalniach GZW
Fig. 5. Percentage of coking coal in economic reserves in mines of the Upper Silesian Coal Basin

3.1.2. Głębokość dokumentowania zasobów
Zgodnie z obowiązującymi kryteriami bilansowości zasoby węgla kamiennego dokumentuje
się do głębokości 1000 m. W większości kopalń udokumentowane wcześniej zasoby zalegające
poniżej tej głębokości zostały przekwalifikowane do zasobów pozabilansowych. Według stanu
na 31.12.1999r. pozostało 8 kopalń, które w ewidencji posiadają jeszcze zasoby bilansowe
poniżej 1000 m, natomiast zasoby przemysłowe dotychczas górniczo nieudostępnione
udokumentowano poniżej tej głębokości są w następujących kopalniach:
KWK Budryk - 224,2 min ton
KWK Janina - 188,8 min ton
KWK Szczygłowice - 39,4 min ton

KWK Makoszowy -37,7 min ton
KWK Bielszowice - 22,1 min ton
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3.1.3. Grubość pokładów
Jednym z podstawowych parametrów mających wpływ na wybór technologii eksploatacji
jest miąższość pokładów. Minimalna miąższość pokładu w myśl obowiązujących kryteriów
bilansowości powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m. Jednak do zasobów przemysłowych
kwalifikuje się tylko pokłady o miąższości większej niż 1,2-1,5 m ze względu na efektywność
eksploatacji, a co za tym idzie stosowanie w kopalniach zmechanizowanych kompleksów
ścianowych. Dążenie do poprawy efektywności procesu wydobycia powoduje nawet rezygnację
z eksploatacji pokładów o miąższości mniejszej niż 1,5 m.
Zestawienie udziału zasobów przemysłowych w odpowiednich przedziałach miąższości
pokładów przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Podział zasobów przemysłowych ze względu na grubość pokładu (wg stanu na 31.12.1999)
Table 5. Distribution of economic reserves in respect to coal bed thickness (as of 31.12.1999)
grubość
pokładu
[m]
do 1,2
1 . 2 - 1,5
1,5-2,0
2,0-3,5
3,5 - 4,5
powyżej 4,5
Razem

zasoby przemysłowe
udostępnione
ogółem
[min ton]
(min ton]
[%]
f%]
267,0
479,3
5,5
5,8
863,7
17,7
1603,4
19,4
1145,3
23,5
1838,3
22,3
1581,4
32,4
2606,4
31,6
382,8
7,8
682,5
8,3
641,4
13,1
1039,3
12,6
4881,6
100,0
8249,2
100,0
źródło: wg danych systemu IGZOP/M

Z powyższego zestawienia wynika, że udział pokładów cienkich (do 1,5 m) jest dość
znaczny i w ogólnych zasobach przemysłowych wynosi 25,2%, a w zasobach na poziomach
udostępnionych 23,2%. Udział pokładów cienkich w ogólnych zasobach przemysłowych w
ciągu minionych 10. lat uległ zdecydowanemu zmniejszeniu, gdyż według stanu zasobów na
dzień 31.12.1990 pokłady cienkie (do 1,5 m) stanowiły 38,3%.
Udział pokładów cienkich w poszczególnych kopalniach jest bardzo zróżnicowany.
W niektórych kopalniach pokłady cienkie stanowią ponad 50% wielkości zasobów. Bardzo
f
duży udział w zasobach przemysłowych stanowią pokłady cienkie w KWK Bolesław Śmiały
(82%), znaczny jest również ich udział w kopalniach Rydułtowy (62%), Silesia (59%) czy
Budryk (57%). W kopalniach Jan Kanty oraz ZG Bytom I i ZG Bytom II pokłady cienkie nie
występują, natomiast kopalnie, w których pokłady cienkie stanowią bardzo mały udział, to
Jankowice (1%), Kazimierz JuHusz (2%) i Jas-Mos (2%).
3.1.4. Wartość opałowa węgla
Jednym z najważniejszych parametrów jakościowych, określających wartość użytkową
węgla, stosowanego do celów energetycznych, jest wartość opałowa. W tabeli 6 przedstawiono
podział zasobów przemysłowych w zależności od wartości opałowej.
Z zestawienia wynika, że kopalnie czynne dysponują zasobami przemysłowymi węgla o
wysokiej wartości opałowej. Ponad 95% zasobów na poziomach udostępnionych posiada
wartość opałową powyżej 22000 kJ/kg, przy wymaganiach kryteriów bilansowości pokładów
węgla powyżej 15000 kJ/kg. Jedynie kilka kopalń posiada większe ilości węgla w zasobach
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przemysłowych o wartości opałowej poniżej 22000 kJ/kg. Najwięcej zasobów w tym przedziale
wartości opałowej posiadają kopalnie zlokalizowane we wschodniej części GZW. Należą do
nich KWK Janina (333 min ton), ZGE Sobieski Jaworzno III (59 min ton) i KWK Ziemowit
(53 min ton).
Tabela 6. Podział zasobów przemysłowych ze względu na wartość opałową węgla (wg stanu na 31.12. 1999)
Table 6. Distribution of economic reserves in respect to coal caiorific value (as of 31.12.1999)
wartość
opałowa
[kJ/kg]
do 18000
18000 20000
20000 - 22000
22000 25000
powyżej 25000
Razem

zasoby przemysłowe
ogółem
udostępnione
[min ton]
fmln ton]
r%i
[%]
26,8
0,3
16,7
0,3
78,9
27,3
1,0
0,6
468,4
5,7
167,1
3,4
811,4
1829,4
22,2
16,6
5845,7
70,9
3859,2
79,1
8249,2
100,0
4881,6
100,0
źródło: wf^ danych systemu IGZOP/M

3.1.5. Zawartość popiołu w węglu
Zawartość popiołu świadczy o stopniu czystości węgla. Wyższa jego zawartość oznacza
niższą wartość opałową. W tabeli 7 przedstawiono podział zasobów przemysłowych pod
względem zawartości popiołu w węglu.
Należy zwrócić uwagę, że przedstawiona w podanym zestawieniu zawartość popiołu w
węglu dotyczy prób bruzdowych, w których nie uwzględnia się przerostów w pokładzie węgla o
grubości powyżej 5 cm. Eksploatowana furta pokładu wraz z przerostami, na ogół o grubości 530cm, będzie dawać urobek o większym zapopieleniu. Węgle wysoko popiołowe o zawartości
popiołu powyżej 20% stanowią 9,7% ogólnych zasobów przemysłowych, a na poziomacłi
udostępnionych 9,5%. Zdecydowana większość zasobów, odpowiednio 80,5% całkowitych i
84,2% udostępnionych ma zawartość popiołu poniżej 15%.
Tabela 7. Podział zasobów przemysłowych ze względu na zawartość popiołu w węglu (wg stanu na 31.12.1999)
Table 7. Distribution of economic reserves in respect to asłi content in coal (as of 31.12.1999)
zawartość
popiołu

[%]
do 10
10-15
16-20
21-25
26-30
powyżej 30
Razem

zasoby przemysłowe
ogółem
udostępnione
min ton]
[min ton]
[%]
[%]
3951,2
47,9
2643,7
54,2
2686,5
32,6
1465,2
30,0
811,4
9,8
345,3
7,1
417,5
178,3
3J
5,1
325,5
3,9
208,1
4,3
57,0
0,7
41,2
0.8
8249,2
100,0
4881,6
100,0
źródło: wg danych systemu IGZOP/M

r

W KWK Bolesław Śmiały występują tylko węgle przedziału powyżej 20%. Znaczne ilości
zasobów o wysokiej zawartości popiołu występują w kopalniach: Janina (240,9 min ton),
Budryk (88,9 min ton), Halemba (55 min ton), Ziemowit (55 min ton) i Czeczott (29,3 min
ton). Natomiast w większości kopalń udział węgli wysoko popiołowych stanowi mniej niż 5%.
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3.1.6. Zawartość siarki w węglu
Siarka występuje we wszystkich typach węgli, od ilości śladowych do kilku, a nawet
kilkunastu procent. Średnia zawartość siarki w węglu kamiennym GZW wynosi około 1,2%, a
przedział zawartości siarki w pokładach jest dosyć szeroki i zawiera się w zakresie od 0,32 do
2,82%. Podział zasobów przemysłowych pod względem zawartości siarki w węglu, według
stanu na 31.12.1999r., przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Podział zasobów przemysłowych ze względu na zawartość siarki w węglu (wg stanu na 31.12. 1999)
Table 8. Distribution of economic reserves in respect to sulphur content in coal (as of 31.12.1999)
zawartość
siarki

[%]
do 0,6
0,7 - 0,9
1,0-1,2
1,3 1,5
1.6 2,0
powyżej 2,0
Razem

zasoby przemysłowe
ogółem
udostępnione
fmin ton]
[min ton]
m
m
2863,4
36,0
34,7
1759,5
2786,1
33,8
1756,6
36,0
1262,2
13,6
15,3
661,5
554,4
5,2
6,7
252,7
351,0
2,8
4.3
135,1
432,2
5,2
316,2
6,5
8249,2
100,0
100,0
4881,6
źródło:
danych systemu IGZOP/M

Z powyższego zestawienia wynika, że zasoby przemysłowe o zawartości siarki w węglu do
0,9% stanowią 68,5% zasobów ogólnych oraz 72% zasobów operatywnych na poziomach
czynnych i w budowie.
W porównaniu do roku 1990 udział zasobów o zawartości siarki w węglu poniżej 0,9%
zdecydowanie się zwiększył. Według stanu na 31.12.1990 zasoby te stanowiły tylko 49,7%
całkowitych zasobów przemysłowych.
Znaczne ilości zasobów przemysłowych silnie zasiarczonych (powyżej 1,5% siarki w
węglu) występują w kopalniach wschodniej części GZW (Janina, ZGE Sobieski Jaworzno III,
Ziemowit, Piast). W kopalniach tych występują również duże ilości zasobów z przedziału
zawartości siarki 1,0-1,5%. Poza tymi kopalniami, zasoby o podwyższonej zawartości siarki
występują w KWK Knurów, KWK Dębieńsko i ZG Wojkowice. W KWK Pniówek niemal
wszystkie zasoby zawierają siarkę powyżej 1,5%. Również w KWK Bogdanka zdecydowana
większość zasobów przemysłowych ma zawartości siarki z przedziału 1,0-1,5%.

4. Perspektywy bazy zasobów przemysłowych
Przedstawiony powyżej aktualny stan wielkości i jakości bazy zasobów przemysłowych
węgla kamiennego jest odzwierciedleniem zmian, jakie miały miejsce w górnictwie polskim w
latach dziewięćdziesiątych. Od roku 1990 do 1999 nastąpił ubytek zasobów bilansowych w
złożach czynnych w ilości 11 432 min ton, w tym z zasobów przemysłowych ubyło 8 554 min
ton, a z zasobów operatywnych 6 611 min ton. Zasoby przemysłowe węgla kamiennego wg
stanu na początek roku 2000 wynosiły 8 249,2 min ton.
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Przed pięcioma laty, wykorzystując informacje (Markowski, Radetzki 1996) dotyczące
perspektyw górnictwa węgla kamiennego, Kicki i Sobczyk podjęli próbę określenia trendu
zasobów przemysłowych według trzech scenariuszy likwidacji kopalń, przy czym scenariusz A
był scenariuszem wg programu Markowskiego, natomiast pozostałe dwa scenariusze powstały
dla potrzeb Banku Światowego i zostały omówione obszernie w pracy Radetzkiego. Według
scenariusza A przewidziano do likwidacji 8 kopalń do roku 1997, w scenariuszu B i C
odpowiednio 13 i 10 kopalń. Likwidacja kolejnych kopalń została przewidziana w scenariuszu
A dopiero po roku 2003 (6 kopalń). W scenariuszu B zakładano, likwidację kolejnych 11
kopalń jeszcze przed rokiem 2000, a scenariusz C przewidywał likwidację 5. kopalń przed
rokiem 2000, a kolejnych 9 po roku 2007. Trend zasobów przemysłowych uwzględniający
wpływ likwidacji kopalń przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Trend zasobów przemysłowych wg scenariuszy zamykania kopalń
Fig. 6. Trend in economic reserves according to scenarios of mine closings

Rysunek ten, jak i przytaczane fakty w dalszej części opracowania wskazują, że autorzy tej
prognozy nieznacznie, ale jednak mylili się - stan zasobów przemysłowych zmniejsza się w
większym niż zakładano tempie. Tylko w roku 1999, przy wydobyciu 109,2 min ton, zasoby
przemysłowe zmniejszyły się o 1485 min ton. Weryfikacja ekonomiczna będzie w dalszym
ciągu wpływać na zmianę wielkości bazy zasobów przemysłowych.
Ilość zasobów przemysłowych w złożach zagospodarowanych wynosi obecnie 8249 min
ton, w tym 4882 min ton to zasoby na poziomach czynnych. Działania podejmowane w ramach
procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego spowodowały zaniechanie eksploatacji
pokładów cienkich o grubości poniżej 1,2 m, a w wielu przypadkach rezygnację z pokładów o
grubości do 1,5 m. Według aktualnego stanu rozpoznania, zasoby przemysłowe na poziomach
czynnych, występujące w pokładach cienkich o grubości nie przekraczającej 1,2 m, wynoszą
ok. 209 min ton, natomiast o grubości 1,2-1,5 m - 600 min ton. Jeżeli przyjąć, że wydobycie
roczne węgla kamiennego w przyszłości będzie spadało do poziomu 80 min ton w roku 2020, a
średnie straty całkowite będą się kształtować na poziomie 30%, to orientacyjna wystarczalność
zasobów na poziomach czynnych wynosi 34 lata przy uwzględnieniu uszczuplonej bazy
zasobowej o pokłady o miąższości do 1,2 m oraz 28 lat, jeżeli zrezygnuje się z eksploatacji
pokładów o miąższości 1,2-1,5 m. Należy tu również zaznaczyć, że niektóre kopalnie prowadzą
inwestycje udostępniające. Ponad 1 mld ton zasobów przemysłowych znajduje się na
poziomach obecnie udostępnianych. Ponadto przewiduje się, że ze względu na zaleganie
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pokładów węgla poniżej głębokości 1000 m, w najbliższych latach nastąpi dalszy ubytek
zasobów przemysłowych o 0,5 mld ton. Zmiany w ilości zasobów przemysłowych ze względu
na ich jakość (wartość opałowa poniżej 15 MJ/kg, wysoka zawartość popiołu i siarki) będą w
przyszłości niewielkie z uwagi na wyeliminowanie takich pokładów lub ich części już w latach
poprzednich (Kicki, Sobczyk 1996).
Wdrożenie zasad gospodarki rynkowej wywarło ogromny wpływ na gospodarkę zasobami
złóż węgla kamiennego i ta teza nie budzi niczyich wątpliwości. Jak ten proces przebiegał dla
zasobów przemysłowych?
Od roku 1990 zarysowała się wyraźna tendencja spadkowa zasobów przemysłowych, W
latach 1991 i 1992 kopalnie, zgodnie z wytycznymi Państwowej Agencji Węgla Kamiennego
SA, opracowały "programy pro efektywnościowej rekonstrukcji", w których poddano analizie
zasoby bilansowe, a szczególnie przemysłowe, oceniając prawidłowość ich zakwalifikowania
pod kątem rzeczywistych możliwości technicznego i ekonomicznego wydobycia. Okazało się
wówczas, że w większości kopalń ilość zasobów przemysłowych jest zawyżona, co
odpowiadało wcześniejszym tendencjom rozwoju eksploatacji węgla nie zawsze powiązanym z
kosztami wydobycia. W latach 1991-1992 ubyło 955 min zasobów przemysłowych.
Począwszy od roku 1993 w nowo opracowywanych dokumentacjach geologicznych oraz w
projektach zagospodarowania złóż eliminowano część zasobów bilansowych (głównie
przemysłowych). Znalazło to swoje odzwierciedlenie w liczbach. W roku 1993 ubyło 983 min
ton zasobów przemysłowych, a w roku 1994 - 2222 min ton. W latach 1995-1999 stan zasobów
przemysłowych zmniejszył się o ponad 4 mld ton.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że rzeczywiste ubytki zasobów przemysłowych w
wyniku wydobycia oraz związanych z nim strat stanowią margines w całkowitym zakresie
zmian ich stanu ewidencyjnego. Ponad 90% zmian tych zasobów było efektem oddziaływania
innych przyczyn. Największy udział w całkowitym zakresie zmian zasobów przemysłowych
mają ich przekwalifikowania do zasobów nieprzemysłowych oraz pozabilansowych grupy "b"
(rys. 7). Drugą bardzo ważną przyczyną zmian zasobów przemysłowych było bieżące uściślanie
parametrów złożowych przez służby geologiczne kopalń. Te ubytki zasobów przemysłowych są
konsekwencją działań restrukturyzacyjnych w kopalniach. Działania te, mające na celu m.in.
osiągnięcie stanu rentowności przez górnictwo węgla kamiennego, spowodowały zaniechanie
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Rys. 7. Struktura zmian zasobów przemysłowych w odniesieniu do całkowitego zakresu
zmian w GZW w latacti 1990-1999
Fig. 7. The structure of changes in economic reserves in relation to the total scope of
changes in mines of the Upper Silesian Coal Basin in 1990-1999
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eksploatacji pokładów cienkicłi o grubości poniżej 1,2 m. Jest to jedna z głównych przyczyn,
obok zalegania zasobów poniżej 1000 m, zmian kwalifikacji zasobów przemysłowych do grupy
zasobów nieprzemysłowych (Solski, Sobczyk 1996).
Kicki, Sobczyk, Nieć oraz inni autorzy wykazali, że niezbędnym do prawidłowego obrazu
kształtowania bazy zasobowej staje się stosowanie oceny ekonomicznej projektowanej
eksploatacji. Kluczowym instrumentem, posiadającym zasadnicze znaczenie dla racjonalnej
gospodarki jest praktyka sporządzania i zatwierdzania Projektów Zagospodarowania Złoża.
Ustalanie wielkości zasobów przemysłowych powinno być oparte przede wszystkim na
rachunku ekonomicznym, a nie. jak się to odbywa obecnie, sposobem ocen eksperckich.
Wdrożenie i konsekwentne stosowanie rachunku ekonomicznego będzie wywierać istotny
wpływ na dalsze perspektywy bazy zasobów przemysłowych.
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Eyaluation and prospects for economic reseryes of hard coal
Abstract
The paper presents the current state of economic reserve base, its evaluation and prospects
for the futurę. The economic reserves base is determined in expert appraisals included in the
projects of the deposit development. However, the method of the economic evaluation is still
used very seldom. Presented analysis were based on the IGZOP/M file, the own survey and the
PARGWK SA materials. The restructuring of the hard coal mining sector resulted in significant
decrease of the economic reserves, which diminished by 8555 Mt in 1991-1999, while the share
of reserves mined and extraction losses hardly approached 10%. The remaining 90%
constituted losses of other origin, the most important of which were re-qualifications made in
new documentation's and projects of the deposit developments.
The indispensable economic revision will cause, together with tendencies resulted from the
restructuring process (e.g. abandonment of the extraction of beds of thickness <1.5 m,
limitations in winning of pillars and in the depth below 1000 m, etc.), further losses, and finally
the economic reserves sufficiency will be reduced to about 30 years.
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Rozwiązania techniczne i organizacyjne zabezpieczające ochronę
niewykorzystanego złoża w warunkach likwidacji kopalni
Słowa kluczowe
Zasoby - górnictwo - kopalnia węgla - likwidacja - sposób

postępowania

Wstęp
Przedmiotem zadania 5.3, było zebranie, przeanalizowanie i przedstawienie rozwiązań
technicznych i organizacyjnych zabezpieczających ochronę niewykorzystanego złoża w
warunkach likwidacji kopalń. Dotyczy to w głównej mierze kopalń rezerwy strategicznej
biernej, to znaczy kopalń mających stosunkowo duże rezerwy strategiczne węgla, nieopłacalne
obecnie w eksploatacji lub nie znajdujące zbytu na węgiel przy ograniczonej podaży. Kopalnie
te mają zaprzestać wydobycia, ale sposób ich zabezpieczenia (zwłaszcza szybów poziomych
wyrobisk udostępniających) przynajmniej niektórych powinien pozwolić na ich odtworzenie po
kosztach znacznie mniejszych, niż koszty budowy nowej kopalni.

2. Niektóre aspekty związane z podjęciem decyzji o zabezpieczeniu złoża
Opłacalność ochrony zasobów węgla w likwidowanych kopalniach powinna być określona
w wyniku szczegółowej analizy uwzględniającej takie czynniki jak:
bilans zasobów poddanych ochronie, wyrażony w energetycznej wartości zasobów
(GJ),
warunki górnicze kopalni, obejmujące: głębokość, sieć wyrobisk udostępniających
przygotowawczych, położenie chronionego obszaru w stosunku do istniejących szybów, bądź
wyrobisk sąsiedniej kopalni,
warunki geologiczne i potencjalne strefy wydzielania się metanu,
warunki hydrogeologiczne,
możliwość odzysku maszyn, urządzeń i obudowy z likwidowanych wyrobisk,
zmniejszających koszty likwidacji,
~
przewidywana (prognozowana) wartość chronionych zasobów w czasie ponownego
ich udostępniania,
koszt ponownego udostępniania zasobów.
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Techniczna analiza warunków górniczych, geologicznych, hydrogeologicznych i wnioski
wynikające z niej, pozwolą na uwzględnienie dalszych czynników analizy optymalizacyjnej
przedsięwzięcia, którymi po przyjęciu określonej metody „uśpienia" kopalni są:
sposób ochrony złoża, tzn. jego zatopienie, bądź izolacja przez odpowiednie
otamowanie (m.in. stosowanie tam wodnych i/lub gazowych),
koszt energii, obsługi wentylacji i odwadniania, przy konieczności stacjonarnego,
odwadniania kopalni,
koszt utrzymania i konserwacji niezbędnych obiektów powierzchniowych.
Pomijając społeczne koszty likwidacji kopalń, podstawowym kryterium opłacalności
ochrony przedstawionych zasobów węgla, jest ostateczny wynik ekonomiczny przedsięwzięcia,
określony na podstawie następującego wzoru (2.1);
We>Z(K,,Kw,KT,Ku)-ZR

(2.1)

gdzie: Ksz - koszt likwidacji szybu/szybów lub jego/ich utrzymanie w przypadku konieczności
stacjonarnego odwadniania i związanej z nim wentylacji,
K}^ - koszt utrzymania poziomych wyrobisk udostępniających w rejonach chronionych
zasobów,
Kt ~ koszt izolacji i tamowania wydzielonych rejonów chronionych zasobów.
Ku - koszt udostępniania chronionych zasobów (odtwarzanie szybów, wyrobisk
poziomych, wentylacji, odwadniania),
ZR - zysk (wartość) z odzyskanej obudowy i urządzeń,
We - wartość chronionych zasobów, jako iloczyn wartości energetycznej zasobów (GJ)
jednostkowej ceny energii.
Obowiązek ochrony i zagospodarowania górniczych złóż kopalń określony jest w licznych,
ale zróżnicowanych aktach prawnych. Instrumenty prawne zawarte w tych aktach, precyzują
zakres obowiązków przedsiębiorcy, organów administracji geologicznej oraz organów nadzoru
górniczego, jednak analiza postanowień zawartych w w/w aktach wskazuje, że ich stosowanie
w praktyce nastręcza liczne problemy interpretacyjne i kompetencyjne.
W części dotyczy to zagadnień będących przedmiotem niniejszego zadania, a między
innymi:
dyrektywy zabezpieczania niewykorzystanej części złoża i sąsiednich złóż kopalń w
procesie likwidacji zakładu górniczego, przy nie sprecyzowaniu uwarunkowań technicznych i
ekonomicznych zabezpieczenia,
warunki ochrony zasobów powinny być określone w planie zagospodarowania złoża
likwidowanego zakładu górniczego, a przepisy w planach ruchu nie zawierają tego zagadnienia,
pozostawione zasoby w likwidowanych zakładach górniczych lub ich częściach, z
reguły kwalifikowane są decyzjami Ministra OSZN i L do zasobów pozabilansowych grupy
„b", które według tych decyzji nie podlegają ochronie, choć są to zasoby
możliwe do wybrania w przyszłości i powinny podlegać ochronie. Nowelizacja ustawy
„Prawo geologiczne i górnicze" (1998 r.) wprowadza wzmożenie ochrony złóż, proponując:
ochronę niewykorzystanego złoża likwidowanego zakładu górniczego, zobowiązując
do określenia warunków technicznych i ekonomicznych, uzasadniających ich
późniejsze wydobywanie,
wprowadzenie obowiązku ochrony zasobów przez przedsiębiorcę w przypadku jego
upadłości (likwidacja z przyczyn ekonomicznych).
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Podjęcie decyzji o likwidacji zakładu górniczego jest autonomiczną decyzją przedsiębiorcy
i zależy ona od jego uznania. Zasadniczym powodem likwidacji jest ekonomiczna
nieopłacalność wydobywania kopaliny. Przedsiębiorca prowadzący likwidację zakładu
górniczego dąży do minimalizacji kosztów likwidacyjnych i nie jest zainteresowany w
podnoszeniu dodatkowych kosztów na ochronę (zabezpieczenie) nie wybranych zasobów w
obrębie likwidowanego zakładu górniczego, gdyż środki dyspozycyjne przeznaczone na
likwidację zakładu, na ogół są mniejsze, niż przewidziane w projekcie likwidacji. Stwarza to
problemy z zabezpieczeniem niewykorzystanej części złoża kopaliny w likwidowanych polach,
jak i w złożach sąsiednich.
Niespójność przepisów w zakresie wartości gospodarczej złoża, kwalifikacji i ochrony
zasobów kopalń (w tym złóż o zaniechanej eksploatacji) sprzyja spekulacjom i dość dowolnej
ich interpretacji, szczególnie dotyczy to zagadnienia, jakie zasoby złóż kopalni należy chronić i
kto ponosi związane z tym koszty.
Omówione wyżej czynniki stanowią poważną trudność w ustaleniu kryteriów i zasad
ochrony zasobów węgla pozostawionych w likwidowanych kopalniach.
Przy ustaleniu kryteriów i zasad ochrony zasobów węgla kamiennego w likwidowanych
kopalniach, koniecznym jest uwzględnienie trzech podstawowych czynników, a mianowicie;
ekonomiki, bezpieczeństwa i ochrony powierzchni.
Uwzględniając omówione wyżej czynniki, które muszą być brane pod uwagę, likwidowane
kopalnie w których będą chronione zasoby węgla, dzieli się zasadniczo na dwie grupy wg
schematu (rys. 1).

Rys. I. Schemat podziału kopalń uwzględniający połączenia z sąsiednimi kopalniami
Fig. 1 Scheme of the division of mines including connections with adjacent mines

3. Uwagi dotyczące dotychczasowych sposobów likwidacji i zabezpieczenia wyrobisk
udostępniających i przygotowawczych
3.1. Szyby i wyrobiska p r z y s z y b o w e
Sposoby likwidacji, bądź zabezpieczenie szybów likwidowanych kopalń, zależą przede
wszystkim od tego, czy są to szyby samodzielnej kopalni, czy kopalni posiadającej podziemne
połączenia z kopalniami sąsiednimi. Zasady likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych w
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kopalniach węgla kamiennego zostały przedstawione w sposób wyczerpujący w Poradniku
technicznym wydanym przez Główny Instytut Górnictwa w roku 1998. Przedmiotowe
„Zasady..."stanowią podstawę dla opracowania projektów techniczno-technologicznych
likwidacji szybów.
3.2. P o z i o m e wyrobiska u d o s t ę p n i a j ą c e i przygotowawcze
Decyzja o likwidacji, bądź utrzymaniu poziomych wyrobisk likwidowanej kopalni powinna
być podjęta po przeanalizowaniu lokalizacji chronionych zasobów w obszarze nadania kopalni
i określeniu dojścia w przyszłości do tych zasobów od strony szybu, bądź też z sąsiednich
kopalń.
W zasadzie powinny być zabezpieczone wyrobiska udostępniające ( przekopy) w obszarze
ochronnych filarów szybowych, przewidywanych w przyszłości do wybierania oraz takie
wyrobiska łączące rejony pozostawionych i chronionych zasobów (często na peryferiach
obszarów nadania likwidowanej kopalni) z kopalnią sąsiednią.
Obecnie nie są znane nawet przybliżone terminy ewentualnego powrotu do pozostawionych
zasobów węgla. Zależy to od wielu uwarunkowań ekonomicznych i technicznych i należy
liczyć się z kilkudziesięcioletnim „uśpieniem" kopalni. Główne wyrobiska udostępniające
(przekopy) z zasady wykonywane są w skalach o znacznej wytrzymałości i przy istniejącej już
obudowie oraz zastosowaniu stosunkowo prostych sposobów wzmacniania, można zapewnić
stateczność wyrobiska w ciągu długiego czasu.
Stosowanymi obecnie sposobami zapewniającymi zwiększenie trwałości wyrobisk jest np.
pokrycie istniejącej obudowy warstwą izolującą, np. betonu natryskowego odpowiedniej
grubości, co w przypadku zabudowanej już stalowej obudowy podporowej wzmacnia i
stabilizuje ją, a ponadto w znacznym stopniu zmniejsza szybkość korozji obudowy.
Innym sposobem zapewnienia przedłużonej stateczności wyrobisk jest międzyodrzwiowe
kotwienie rejonu stropu wyrobiska. Dobór długości i rozmieszczenia kotwi zależny jest od
własności skał otaczających wyrobisko. W każdym przypadku żerdzie kotwiowe powinny być
klejone na całej długości.
W przypadku przechodzenia utrzymywanego przekopu przez pokłady węgla i nie
stosowaniu w przekopie betonu natryskowego, pokład w rejonie odsłonięcia powinien być
izolowany warstwą tworzywa, zapobiegającego zarówno wpływowi gazu, jak również
dostępowi powietrza (tlenu) do węgla.
Ochrona przedstawionych w likwidowanej kopalni zasobów węgla możliwa jest tylko
wówczas, gdy zasoby te stanowią zwarty obszar w obrębie nadania. Dotyczy to zarówno
filarów ochronnych, jak i peryferyjnych pól ze słabą infrastrukturą wyrobisk
przygotowawczych.
W zasadzie ochrona wydzielonych zasobów polega na szczelnym odizolowaniu tamami
chronionego rejonu od istniejącej sieci wyrobisk. W zależności od warunków
hydrogeologicznych,
gazowych,
gospodarki
wodnej
likwidowanej
kopalni
oraz
przewidywanych w przyszłości dróg dojścia do zasobów, są to tamy gazowe uszczelniające,
przeciwwybuchowe, wodne. Sposób wykonania każdego rodzaju tamy powinien być określony
indywidualnie.
Wyrobiska przygotowawcze znajdujące się w odizolowanej i chronionej strefie zasobów,
najkorzystniej powinny być zlikwidowane przez ich wypełnienie (podsadzanie). Materiał
wypełniający tworzy wówczas element izolacji pokładów.
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Przed odizolowaniem wydzielonego obszaru zasobów, należy przeprowadzić analizę
ekonomiczną opłacalności rabowania i odzyskiwania stalowej obudowy wyrobisk
przygotowawczych. O ile czas przeznaczony na likwidację kopalń na to pozwala, odzyskiwanie
obudowy i sprzedaż jej istniejącym kopalniom lub sprzedaż kwalifikowanego złomu z
obudowy zdeformowanej, może przynieść wymierne korzyści, zmniejszając koszt likwidacji
kopalni.

4. Zasady ochrony pozostawionego złoża
Głębokość zalegania, warunki geologiczne i górnicze oraz łiydrogeologiczne, analizowane
przy ustaleniu kryterium opłacalności ochrony zasobów, determinują zasady ochrony tych
zasobów.
Czynnikiem mającym istotny wpływ na zasady ochrony, przy uwzględnieniu wyżej
wymienionych warunków jest to, czy likwidowana kopalnia jest kopalnią samodzielną, czy też
ma połączenie podziemnymi wyrobiskami z kopalnią sąsiednią, jak to przedstawiono na rys. 1.
Na kolejnych schematach przedstawiono tok postępowania przy ochronie pozostawionych
zasobów w likwidowanych kopalniach samodzielnych (rys.2) i kopalniach mających podziemne
połączenia z sąsiadami (rys. 3).
4.1. Czasowe zatopienie
Czasowe zatopienie poziomów wydobywczych, na których znajdują się obszary
chronionych zasobów, jest możliwe zarówno w kopalni samodzielnej, jak i w kopalni głębokiej,
mającej możliwość połączenia z sąsiednią kopalnią na płytkich poziomach.
W kopalni samodzielnej, poziom zatapiania zależy od warunków hydrogeologicznych
rejonu kopalni, metody utrzymania poziomu zatopienia (ewentualne odwadnianie) oraz
sposobu likwidacji szybów - ostateczny lub z możliwością jego odtworzenia.
W przypadku konieczności odwadniania w celu utrzymania poziomu zatopienia
określonego warunkami hydrogeologicznymi rejonu, może to być odwadnianie stacjonarne z
poziomu wyższego od poziomu zatopienia, bądź odwadnianie pompami głębinowymi. Przy
odwadnianiu stacjonarnym niezbędne jest utrzymanie wszystkich funkcji szybu do poziomu
lokalizacji pomp (wentylacja, transport obsługi pomp, materiałów, elementów wyposażenia
stacji pomp).
Odwadnianie pompami głębinowymi umożliwia likwidację szybu przez jego zasypanie po
wykonaniu korka oporowego i zabudowanie instalacji odwadniającej. Wszystkie czynności
związane z odwadnianiem wykonywane są na powierzchni.
W likwidowanych kopalniach mających podziemne połączenie z kopalnią sąsiednią,
zatopienie chronionego obszaru zasobów możliwe jest tylko wówczas, gdy poziom zalegania
tego obszaru jest niższy od poziomu połączenia z sąsiednimi. W takich przypadkach sposób
likwidacji szybu zależy od sposobu odwadniania utrzymującego zatopienie na wymaganym
poziomie. Przy odwadnianiu stacjonarnym, szyb musi być utrzymany i spełniać wszystkie jego
funkcje, natomiast przy odwadnianiu pompami głębinowymi ~ jest likwidowany, jak w
przypadku samodzielnej kopalni.
Likwidacja przez zasypanie szybu głębokiego, częściowo zatopionego, możliwa jest
również wówczas, gdy istnieją warunki do odwadniania likwidowanej kopalni z kopalni
sąsiedniej. Sposób czasowej lub ostatecznej likwidacji szybu omówiono szerzej w rozdziale 5.
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Wyrobiska poziome (udostępniające i przygotowawcze) znajdujące się na poziomach, nie są
specjalnie zabezpieczane i w przyszłości po odwodnieniu, trzeba się liczyć z koniecznością ich
odtwarzania.
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Rys. 2. Schemat toku postępowania przy ochronie pozostawionych zasobów w likwidowanej kopalni
samodzielnej
Fig. 2. Scheme of the procedure when protecting left deposits in an independent liquidated mine
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Rys. 3. Schemat toku postępowania przy ochronie pozostawionych zasobów w likwidowanej kopalni
posiadającej połączenia z czynnymi kopalniami sąsiednimi
Fig.3. Scheme of the procedure when protecting left deposits in a liąuidatedjnine having connections with
other mines
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4.2. Izolacja tamami
W zależności od lokalizacji chronionych zasobów oraz warunków hydrologicznych i
gazowości pokładów, odpowiednio określa się rozmieszczenie i rodzaj tam stosowanych do
ochrony chronionych rejonów likwidowanej kopalni. Przykładowe schematy rozwiązań tam
wodnych i gazowych pokazano na rys. 4 i 5.
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Rys. 4. Schemat tamy przeciwwybuchowej
jako korek podsadzkowy z Tekblendu lub
Teksilu
z
dodatkowym
wewnętrznym
wzmocnieniem przy pomocy podwójnych
siatek stalowych
1. przegrody tamowe
2. wrąb tamy
3. odrzwia pozostawione wewnątrz tamy
4. pierścień zbrojeniowy z siatek MM
5. spoiwo cementowe: Tekblend, Teksil
Fig.4. Scheme of an explosion-proof stopping
as a filiing pług of Tekblend or Teksil
materiał with an internal reinforcement with
the use of double steel wire nets
1. stopping partitions
2. stopping kerf
3. frame left inside the stopping
4. reinforcement ring of M M nets
5. cement binder: Tekblend, Teksil

Rys. 5. Schemat tamy przeciwwybuchowej jako korek
podsadzkowy z Tekblendu lub Teksilu z dodatkowym
wewnętrznym wzmocnieniem przy użyciu kotew
stalowych wklejanych
1. kotwy wklejane stanowiące zbrojenie wewnętrzne
tamy
2. wrąb tamowy
3. odrzwia obudowy pozostawione wewnątrz tamy
4. spoiwo cementowe
Fig. 5. Scheme of an explosion-proof stopping as a
filling pług of Tekblend or Teksil materiał with an
internal reinforcement with the use of steel resinmounted anchors
1. resin-mounted anchors constituting an internal
reinforcement of the stopping
2. stopping kerf
3. support frame left inside the stopping
4. cement binder

W przypadku ochrony zasobów w filarze ochronnym szybu, na wszystkich poziomach
udostępnienia, w wyrobiskach- udostępniających, na granicy filara buduje się odpowiedniego
rodzaju tamy, a główne wyrobisJca poziome w granicach filara są podsadzone, lub po
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ewentualnym wzmocnieniu obudowy pozostawione bez ich wypełniania. Przy likwidacji szybu
z chronionymi zasobami w filarze ochronnym, gdy poziome wyrobiska udostępniające (na
wszystkich poziomach) nie są podsadzane, we wlotach tych wyrobisk przy szybie buduje się
tamy, które stanowią zaporę przed niekontrolowanym wypływem z szybu materiału
zasypowego i są to tylko tamy oporowe, bądź w przypadku występowania gazu w otaczających
szyb złożach, w miejscach tych buduje się szczelne tamy gazowe, będące jednocześnie tamami
oporowymi i zabezpieczające szyb przed napływem gazu podczas odtwarzania szybu w
przyszłości.
Gdy chroniony obszar zasobów podlegający ochronie zlokalizowany jest na peryferiach
nadania kopalń, konieczna jest dokładna inwentaryzacja wyrobisk udostępniających i
przygotowawczych w rejonie zasobów i jego otoczenia, oraz zabudowie tam izolacyjnych
odcinających zasoby od istniejącej sieci wyrobisk.
4.3. Podsadzanie wyrobisk udostępniających
Ochrona zasobów węgla pozostawionego w likwidowanej kopalni polega na odizolowaniu
określonego, zwartego rejonu złoża od istniejących wyrobisk oraz już na etapie likwidacji, na
stworzeniu warunków stosunkowo łatwego dojścia do tych zasobów w przyszłości. Poziome
wyrobiska udostępniające (przekopy) wykonywane są zwykle w skałach zwięzłych o dużej
wytrzymałości, dzięki czemu stateczność tych wyrobisk, przy odpowiedniej obudowie,
zapewniona jest w długim czasie. Z uwagi jednak na fakt, że w czasie likwidacji kopalni nie
można określić terminu ponownego udostępniania złoża (może to być okres 10 do 50 lat), a
warunki dołowe sprzyjają korozji-obudowy i jej osłabieniu, główne wyrobiska poziome,
przewidziane w przyszłości jako drogi dojścia do chronionych zasobów, muszą być
odpowiednio zabezpieczone. Jedną z metod zabezpieczania jest szczelne wypełnienie wyrobisk
materiałem podsadzkowym, stosunkowo łatwym do usunięcia przy odtwarzaniu wyrobisk.
Podsadzanie poziomych wyrobisk udostępniających szczególnie zalecane jest w obszarze
szybowego filara ochronnego, przewidzianego w przyszłości do eksploatacji. Po zabudowaniu
tam oporowych w wyrobiskach na granicy filara, podsadzanie prowadzi się wykorzystując
istniejącą w szybie instalację podsadzkową lub rurociągi wodne, bądź powietrzne, od
granicznych tam oporowych do oporowych tam we wlotach wyrobisk w rejonie podszybia.
Przy lokalizacj i zasobów na peryferiach nadania kopalni, często w bardzo dużych
odległościach od szybów z instalacją uniemożliwiającą podsadzanie, należy stosować inne
metody zapewnienia stateczności wyrobisk udostępniających, albo w przypadku możliwości
bliższego dojścia do zasobów z sąsiedniej kopalni przez wydrążenie wyrobiska, zaniechać
utrzymania istniejących wyrobisk udostępniających.
4.4. Przedłużenie okresu utrzymania poziomych wyrobisk u d o s t ę p n i a j ą c y c h
Przy wytypowaniu dróg dojścia w przyszłości do chronionych zasobów węgla, w zależności
od ich lokalizacji, należy ocenić przewidywany okres ich stateczności i zastosować
odpowiednie metody zabezpieczenia. W przypadku, gdy nie można wyrobisk tych
zabezpieczyć przez podsadzanie (brak instalacji lub bardzo duże odległości) a warunki
geologiczne i istniejąca obudowa nie zapewniają długiej, obecnie niemożliwej do określenia
stateczności, utrzymywane wyrobiska udostępniające powinny być wzmocnione warstwą
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betonu natryskowego (torkretowanie), lub skała otaczająca wyrobisko, w rejonie stropu,
powinna być wzmocniona kotwiami iniekcyjnymi lub wklejanymi na całej długości.
Warstwa betonu narzuconego na całym obwodzie wyrobiska tworzy dodatkową warstwę
nośną, izoluje górotwór, zapobiegając rozluźnieniu zewnętrznej jego warstwy oraz pokrywając
stalową obudowę podporową, w znacznym stopniu zmniejsza szybkość jej korozji.
Dobór rodzaju kotwi wklejanych, ich długość i rozmieszczenia (siatka kotwienia) powinien
być dokonany w oparciu o rozeznanie właściwości skał otaczających zabezpieczane wyrobiska.
Przy przecięciu pokładów węgla przez wyrobisko udostępniające przewidziane w przyszłości
jako droga dojścia do chronionych zasobów węgla, miejsca przecięcia (pokłady węgla)
powinny być izolowane przez naniesienie warstwy betonu lub jednego z tworzyw omówionych
w punkcie 6.
4.5. P r z y s t o s o w a n i e wyrobisk szybowych dla o k r e s o w e g o z a p r z e s t a n i a
wydobycia
W licznych przypadkach, gdy likwidowana kopalnia z pozostałymi zasobami węgla
podlegającymi ochronie nie może być zatopiona z uwagi na zagrożenia wodne sąsiednich
kopalń, istnieje konieczność jej odwadniania, wykorzystując jeden (najgłębszy) z szybów
kopalni.
Z dotychczasowej praktyki jednoznacznie wynika, że najbardziej korzystne, pod względem
ekonomicznym i bezpieczeństwa, jest odwadnianie za pomocą specjalnych pomp głębinowych,
bez konieczności utrzymania stacji pomp na dole kopalni, co wiąże się z koniecznością
przewietrzania, utrzymywania szybowych urządzeń wyciągowych i prac obsługujących pompy
przy zachowaniu wszystkich rygorów związanych z pracą pod ziemią.
Przystosowanie szybu do zabudowy instalacji odwadniającej powinno umożliwić w przyszłości
stosunkowo łatwe odtworzenie podstawowej jego funkcji, to znaczy udostępnienie zasobów
węgla zlokalizowanych w rejonie szybu, np. w filarach ochronnych.
Podstawowymi elementami instalacji odwadniania z zastosowaniem pomp głębinowych są:
rurociąg osłonowy,
pompa lub pompy głębinowe (w zależności od głębokości szybu),
rurociąg tłoczny ze zbiornikiem przelewowym (tylko w szybach o głębokości większej
od 500 m),
powierzchniowa instalacja odprowadzenia wody,
linowe urządzenie dźwigowe zabudowane nad szybem, o odpowiedniej nośności,
określonej masą rurociągu tłocznego i pomp,
elektryczna aparatura zasilająco-sterująca pomp.
Zabudowa instalacji odwadniania rozpoczyna się od montażu rurociągu osłonowego z
rząpia szybu tak, aby wlot rurociągu znajdował się poniżej najniższego spodziewanego
poziomu wody. Średnica rurociągu osłonowego musi być dobrana do poprzecznych gabarytów
pompy głębinowej.
Kolejne odcinki rurociągu, mające połączenia kołnierzowe specjalnymi obejmami
wspornikowymi mocowane są do dźwigarów szybowych.
Po zmontowaniu rurociągu osłonowego do zrębu szybu, należy przystąpić do zamknięcia
górnego odcinka szybu. Sposób zamknięcia zależny jest od hydrologicznych i gazowych
warunków występujących w wyrobiskach poziomych nie zlikwidowanych przez ich
wypełnienie lub odcięcie tamami i mających połączenie z szybem.

164

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku np. wykonywania na określonej głębokości w
szybie korka betonowego i wypełnienia górnej części szybu skałą płonną, na odcinku tym
niezbędne jest zlikwidowanie przedziału drabinowego i siatki odgradzającej go od szybu, a
materiał o odpowiedniej granulacji do wypełnienia szybu, powinien być opuszczany
rurociągiem podnoszonym i skracanym w miarę wypełniania szybu. Do tego celu można
wykorzystać elementy istniejące w szybie rurociągu podsadzkowego lub rurociągu wodnego
(p.poż).
Do podnoszenia i skracania rurociągu podwieszonego na jego końcówce na linie, należy
wykorzystać urządzenie dźwigowe zabudowane nad szybem.
Wypełnianie szybu (lub odcinka szybu) przy pomocy rurociągu zabezpiecza zarówno
dźwigary szybowe, jak i zabudowany wcześniej rurociąg osłonowy, nie powodując ich
uszkodzeń.
Po wypełnieniu szybu i zamknięciu go płytą żelbetową, lub tylko zamknięciu płytą, kolejną
operacją jest montaż i opuszczenie pompy głębinowej i rurociągu tłocznego. Pompę i
połączoną z nią końcówkę rurociągu tłocznego zawiesza się na linie i opuszcza do rurociągu
osłonowego, montując kolejne odcinki rurociągu tłocznego. Zarówno rurociąg tłoczny, jak i
kable zasilające i sterujące pompą głębinową powinny być łączone z liną nośną.
W przypadku szybów, w których wysokość tłoczenia wody jest większa od 500m, na
instalacji tłocznej niezbędne jest zabudowanie zbiornika przelewowego z zamontowaną
dodatkową pompą

5. Koncepcja likwidacji szybów z możliwością ponownego (późniejszego ) ich
uruchomienia
Z dotychczasowych doświadczeń europejskiego górnictwa węglowego wynika, że
najczęściej stosowane sposoby likwidacji szybów przewidzianych w przyszłości do ponownego
uruchomienia, to ich zasypywanie lub zatapianie.
O ile, z uwagi na hydrogeologiczne uwarunkowania likwidowanej kopalni, ograniczony jest
zakres zatapiania szybów, to ich zasypywanie jest metodą najczęściej stosowaną. Niezależnie
od tego, czy szyb jest likwidowany ostatecznie, czy też przewidziany do uruchomienia w
przyszłości, wypełnienie szybu materiałem zasypowym powinno być całkowite, to znaczy nie
powinno w nim być pustek spowodowanych zawieszeniem materiału zasypowego na
elementach zbrojenia szybu. Po zajęciu decyzji o czasowej lub ostatecznej likwidacji szybu,
należy stworzyć optymalne warunki zapewniające jego prawidłowe wypełnienie. Dotyczy to
zarówno sposobu dostarczania materiału zasypowego do szybu, jak i szczególne przygotowanie
samego szybu.
Przy założeniu, że zasypywanie odbywać się będzie ze zrębu, bez możliwości kierowania
strumieniem materiału, najkorzystniejszą dla prawidłowego wypełnienia jest całkowita
likwidacja zbrojenia szybu, a przede wszystkim likwidacja wygrodzenia przedziału
drabinowego, pomostów i drabin oraz wszystkich istniejących rurociągów i w miarę
możliwości również dźwigarów.
Przy pozostawieniu dźwigarów w szybie, korzystnym sposobem dostarczenia materiału
zasypowego w szybie, zarówno z punktu widzenia ochrony dźwigarów, jak i prawidłowego
wypełniania pustek, jest zastosowane w górnictwie niemieckim opuszczanie materiału
stalowym rurociągiem, w miarę wypełniania szybu podciąganym do góry za pomocą urządzenia
dźwigowego zabudowanego na nadszybiu. Istotnym zagadnieniem, które przy likwidacji szybu
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należy uwzględnić, jest sposób ograniczenia „wypływu" materiału zasypowego do podszybi
poziomów wydobywczycłi udostępnionycłi szybem. W zależności od rodzaju i jakości
materiału zasypowego i rozeznanycłi warunków hydrologicznych poszczególnych poziomów,
pozostawia się podszybia bez wykonywania tam oporowych, pozwalając na utworzenie się
naturalnego stożka usypowego sięgającego w głąb podszybia, bądź ogranicza się zasięg
„wypływu", budując tamy oporowe.
Występujące w wielu kopalniach intensywne wydzielanie metanu z pokładów węgla na
poszczególnych poziomach wydobywczych stwarza poważne zagrożenie wybuchem gazu,
zarówno w czasie zasypywania szybu, jak i w przyszłości podczas wybierania materiału
zasypowego w celu uruchomienia szybu. W takich przypadkach podszybia poziomów
gazonośnych muszą być odcięte od szybu szczelnymi tamami, które równocześnie spełniają
rolę tam oporowych dla materiału zasypowego. Po wypełnieniu szybu zamyka się go na zrębie
żelbetową płytą z włazem kontrolnym umożliwiającym sprawdzenie osiadania materiału
zasypowego i ewentualne jego uzupełnienie.
Dokumentacja likwidacji szybu, szczególnie przewidywanego w przyszłości do
odtworzenia, powinna zawierać dokładne dane dotyczące podszybi każdego poziomu
wydobywczego, w zakresie likwidacji, bądź częściowego wypełnienia przez swobodny wypływ
materiału zasypowego, bowiem dane te będą podstawą do przyjęcia w przyszłości
odpowiedniej technologii wybierania materiału zasypowego i zabezpieczenia podszybi przed
ewentualnym wypływem do szybu gazu i/lub wody.
Drugim sposobem likwidacji szybu, z możliwością ponownego jego uruchomienia jest
zatopienie szybu. Wydaje się, że z uwagi na warunki górnicze występujące w GZW, metoda ta
nie może być stosowana z uwagi na zagrożenia wodne innych, sąsiednich kopalń i może być
brane pod uwagę tylko częściowe zlikwidowanie zalanie szybu głębokiego, do poziomu
połączeń wyrobisk likwidowanej kopalni z wyrobiskami kopalń sąsiednich.
Dalsza, czasowa likwidacja szybu może nastąpić przez zasypanie go omówionymi wyżej
metodami, po wykonaniu nad poziomem zatopienia dolnego odcinka szybu, betonowego korka
przenoszącego obciążenia słupa materiału zasypowego od korka do zrębu szybu.
Obowiązujących norm uwzględniających warunki hydrogeologiczne i wymagania
techniczne odnośnie do wyposażenia szybu. W warstwach karbońskich, szczególnie poniżej
400m, występują wody agresywne, które mają bardzo niekorzystny wpływ na osłabienie
materiału obudowy szybu. Obudowy te wykonywane są przeważnie z zastosowaniem cementu
portlandzkiego jako spoiwa, mało odpornego na działanie wód agresywnych. Dlatego też przed
podjęciem decyzji o częściowym zatopieniu szybu, należy ocenić stopień dotychczasowego
skorodowania obudowy, określić jej rzeczywistą wytrzymałość, wielkość obciążenia ze strony
górotworu i określić współczynnik bezpieczeństwa dla tej obudowy. W strefach znacznego
skorodowania obudowy, należy przeprowadzić badania jej stanu technicznego metodą
nieniszczącą oraz wykonać rdzeniowo próbki i zbadać wytrzymałość betonu.
Przeprowadzone badania są podstawą do określenia, przy jakim współczynniku
bezpieczeństwa obudowa szybu w aktualnym stanie technicznym przejmuje ciśnienie
górotworu przed zatopieniem, w czasie zatopienia i po odwodnieniu szybu.
Mając na uwadze niekorzystny wpływ.agresywnych wód karbońskich na obudowę szybu,
przy zatapianiu powinien on być wypełniony wodą przemysłową, która minimalizuje
agresywność wody dołowej.
Ochrona zasobów węgla w likwidowanej kopalni dotyczy zwartych obszarów leżących w
obrębie nadania. Mogą to być zarówno filary ochronne szybów, powierzchniowych obiektów
ik
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przemysłowych i komunalnycłi itp. oraz peryferyjne pola złóż.
Ochrona zasobów polega zasadniczo na szczelnym odizolowaniu chronionych rejonów,
dlatego też koniecznym jest przeprowadzenie dokładnego rozeznania i ustalenia wszystkich
udostępniających i przygotowawczych wyrobisk istniejących w obszarze chronionego rejonu.
Rodzaj tam odcinających, sposób ich wykonania oraz zastosowane materiały, zależne są od
warunków hydrogeologicznych, gazowych, zdolności węgla do samozapalenia i mogą to być
tamy wodne, przeciwwybuchowe, uszczelniające gazowe itp.
Po określeniu funkcji tamy, niezbędna jest znajomość stanu górotworu wokół wyrobiska w
miejscu jej budowy. Chodzi tu głównie o określenie stopnia naruszenia górotworu i jego
szczelinowatości, która musi być zlikwidowana szczególnie przy budowie tam uszczelniającogazowych i wodnych.
W zasadzie tamy odcinające dostęp do rejonów chronionych powinny być budowane
zgodnie z zasadami obowiązującymi przy budowie tam w czynnych kopalniach, z
uwzględnieniem funkcji tam. Z uwagi na fakt, że tamy te muszą spełniać założone cele przez
długi, obecnie nie określony czas, bez możliwości kontroli ich stanu, należy zwrócić szczególną
uwagę na materiały zastosowane do ich budowy i zmiany właściwości z upływem czasu.
Dotyczy to wietrzenia, rozmakalności i zmiany wytrzymałości.

6. Niektóre materiały i urządzenia stosowane przy budowie tam i uszczelnianiu
górotworu
Na krajowym rynku obok tradycyjnych materiałów i środków wiążących pojawiło się szereg
tworzyw, które z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie przy budowie tam, izolacji i
uszczelnianiu górotworu. Do najciekawszych można zaliczyć:
Żywica poliuretanowa - posiada dobre właściwości klejące, a jej duża wytrzymałość
na ściskanie i zginanie zapewnia skuteczne wzmocnienie górotworu. Zwiększanie objętości
przy zestalaniu powoduje samoczynne wypełnianie pęknięć i szczelin w naruszonym
górotworze.
System BEWEDOL-BEWEDAN - po zmieszaniu tych dwóch składników powstaje
poliuretan, który pieni się, w zależności od temperatury otoczenia (skały) zwiększając objętość
3 do 5 razy. Wzajemny stosunek objętościowy wyjściowych składników tworzących materiał
sklejający dobiera się w zależności od stopnia nawilgocenia uszczelnianego górotworu.
Długość i rozmieszczenie otworów wiertniczych, do których wtłacza się materiał izolujący
(wypełniający szczeliny) zależne są od stopnia naruszenia (szczelinowatości) górotworu wokół
wyrobiska oraz od zasięgu tego naruszenia. Do wtłaczania mieszaniny BEWEDOLBEWEDAN stosuje się zespół pompowy AKP-L
DURAFOAM - jest jednoskładnikową pianą cementową. Materiał ten w formie
proszku, po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z wodą i powietrzem tworzy trwałą pianę.
Mieszanie i podawanie odbywa się przy pomocy agregatu pompowego Mono WT.820.
Durafoam tężeje po upływie 20-30 minut i osiąga wytrzymałość na ściskanie 1 ,OMPa. Możliwe
jest osiągnięcie większej wytrzymałości przy zredukowaniu ilości wody zarobowej. Odbywa się
to jednak kosztem wydajności, która normalnie wynosi 15 m^ piany na godzinę. Durafoam
stosuje się do wykonywania tam przeciwwybuchowych oraz izolacyjnych, izolacji górotworu
oraz wypełniania pustek.
PIANOCEM A - jest to jednoskładnikowa, niepalna mineralna piana cementowa
produkowana na bazie cementu pordandzkiego modyfikowanego środkiem spieniającym. Po
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zmieszaniu z wodą w stosunku 1:1 i odpowiednim napowietrzaniu, np. przy zastosowaniu
agregatu Mono WT.820, tworzy stabilną pianę o małej gęstości. Końcowa wytrzymałość na
ściskanie wynosi l,OMPa. Zmniejszenie proporcji wody do proszku lub zmniejszenie stopnia
napowietrzenia powoduje zwiększenie gęstości piany i jej końcową wytrzymałość na ściskanie.
Pianocem A, z uwagi na dużą zawartość cementu, jest wyjątkowo odporny na wietrzenie i
działanie czynników agresywnycłi. Można go stosować do wypełniania pustek, izolacji zrobów
i górotworu oraz wykonywania tam izolacyjnycłi.
TEKBLEND - wysoko wydajny, szybkowiążący, jednoskładnikowy produkt
cementowo-mineralny. Materiał wyjściowy w postaci proszku po zmieszaniu z wodą w
proporcji 1:2 przy pomocy agregatu pompowego Mono WT. 820, po upływie 2 godzin,
uzyskuje wytrzymałość na ściskanie powyżej IMPa. Końcowa wytrzymałość na ściskanie
wynosi minimum 6,0MPa. Zmniejszenie stosunku wody do wartości 1:1 powoduje, uzyskanie
końcowej wytrzymałości mieszaniny docłiodzącej do 18,0 MPa. Odbywa się to jednak kosztem
wydajności.Tekblend jest odporny na działanie czynników agresywnycłi, a dzięki dużej
wytrzymałości, może być stosowany do wykonywania tam przeciwwybucłiowycłi i
izolacyjnycłi.
TEKSIL - podobnie jak Tekblend, jest to szybkowiążący, jednoskładnikowy materiał
cementowo-mineralny. Zmieszanie go w agregacie Mono WT. 820 przy zalecanym stosunku
woda/spoiwo, wynoszącym 2 i 1, zapewnia końcową wytrzymałość na ściskanie mieszaniny
powyżej 5,0 MPa. Zmniejszenie stosunku woda/spoiwo do wartości 1 i 1 pozwala na uzyskanie
materiału końcowego o wytrzymałości do 18,0 MPa, jednak przy zmniejszonej wydajności.
Teksil jest odporny na działanie czynników agresywnycłi. Stosuje się go do wykonywania tam
przeciwwybuchowycli i izolacyjnych,
IZOPUR GR-374 - jest dwuskładnikowym tworzywem
poliuretanowym
uzyskiwanym z połączenia następujących składników:
- komponentu A, zawierającego polietery i/lub poliestry oraz pomocnicze środki
spieniające,
- komponentu
B,
zawierającego
techniczny,
polimeryczny
diizocyjanian
difenyiometanu.
Produkt końcowy otrzymuje się przez zmieszanie w stosunku objętościowym 1:1
składników A i B. Charakteryzuje się on dużą wytrzymałością mechaniczną, elastycznością i
wysoką adhezją do górotworu. Podczas polimeryzacji zwiększa objętość ok. 1,7 krotnie, a w
przypadku kontaktu z wodą kilkakrotnie więcej.
Izopur GR-374 wtłacza się do górotworu technikami iniekcyjnymi. Tworzący się po zmieszaniu
składników piankowy klej, początkowo w ciekłej postaci doprowadzony do otworu
wiertniczego, poprzez głowicę uszczelniającą, przenika do najdrobniejszych szczelin i spękań,
w których polimeryzując, powoduje wzmocnienie i uszczelnienie górotworu.
WILKIT - Jest dwukomponentowym klejem organiczno-mineralnym i służy do
wzmacniania spękanego górotworu oraz jego uszczelnienia. Do uszczelnienia zawodnionych
warstw skalnych stosuje się Wilkit AW+Wiłkit B, natomiast do klejenia i uszczelnienia słabych
skał i węgla stosuje się Wilkit E -i- Wilkit B.Składniki kleju, po zmieszaniu w stosunku 1:1,
wtłaczane są do górotworu przy zastosowaniu wysokociśnieniowych pomp zębatkowych lub
tłokowych. Obecność wody w górotworze nie ma wpływu na przebieg reakcji między
komponentami kleju.
WISOFOAM - szybko reagująca piana wypełniająca, o wysokim stopniu spienienia.
Produkt dwuskładnikowy. Komponent A to modyfikowany wodny roztwór żywicy
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mocznikowo-formaldehydowej. Komponent B stanowi wodny roztwór kwasu fosforowego i
środka spieniającego. Składniki Wisofoamu tłoczone są do pistoletu pianowego w stosunku
objętościowym A/B jak 4 i 3, przez pompę napędzaną sprężynowym powietrzem lub
hydraulicznie. W pistolecie następuje dozowanie i spienienie składników. Wytworzona piana
żeluje po kilku sekundach i może być stosowana do uszczelniania tam wentylacyjnych,
wypełniania pustek i uszczelniania zrobów przed wypływem gazów.
GEOLITH - jest jednoskładnikowym, nietoksycznym materiałem mineralnym, który z
wodą tworzy żelującą mieszaninę posiadającą właściwości uszczelniające. Materiał w postaci
proszku miesza się z wodą w stosunku: woda/proszek jak S i l , mieszadłem mechanicznym,
uzyskując płynną, o małej lepkości zawiesinę, którą można pompować pompą tłokową lub
zębatą. Stosowany jest do uszczelniania górotworu, np. wokół tam izolacyjnych.
Podobnie na rynku krajowym można spotkać nowe urządzenia pomocnicze służące do
stosowania wymienionych wyżej tworzyw. Są to;
Agregat pompowy MONO WT 820 - jest urządzeniem składającym się z silnika
elektrycznego trójfazowego pompy śrubowej z podajnikiem suchego proszku i dozownika
wody, obudowy i osprzętu. Agregat przystosowany jest do podania takich tworzyw, jak:
Durafoam, Pianocem A i B, Tekbiend i Teksil.
Pompa ssąco-tłocząca Wiberg SK90 - składa się z dwóch zespołów ssąco
tłoczących (osobny zespół dla każdego komponentu), przekładni zębatych, silnika zasilanego
sprężonym powietrzem oraz oprzyrządowania hydraulicznego. Pompa przeznaczona jest do
wtłaczania w górotwór dwukomponentowych klejów.
Pompa tłokowa FC-01 - zbudowana jest z trzech siłowników hudraulicznych, z
których dwa służą do przetłaczania składników tworzywa, a trzeci napędza w/w siłownik i
zasilany jest emulsją olejowo-wodną lub olejem. Pozostałe elementy pompy, to rama z
podstawą i osprzęt obejmujący hydraulikę sterowniczą i elementy złączne.Pompa FC-01
przeznaczona jest do tłoczenia dwuskładnikowych tworzyw poliuretanowych stosowanych do
klejenia i uszczelniania górotworu w podziemnych wyrobiskach kopalń.
Hydrauliczna głowica uszczelniająca służy do uszczelniania otworu
wiertniczegopodczas wtłaczania do górotworu środka klejącego lub uszczelniającego. Głowica
uszczelniająca zostaje rozparta hydraulicznie w otworze, dzięki czemu uzyskuje się całkowitą
szczelność w otworze przed głowicą.
Wraz ze stalową rurą zasilającą i plastikową rurą przedłużającą tworzy zespół, który
połączony z pompą roboczą, umożliwia iniekcję górotworu środkami klejącymi lub
izolującymi.
Wszystkie omówione wyżej materiały i urządzenia mają dopuszczenie Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego, do ich stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych.

7. Podsumowanie i wnioski
Problemy związane ze skutecznym zabezpieczeniem złoża w warunkach likwidowanych
kopalń nie były dotychczas kompleksowo rozwiązane. Prace związane z zabezpieczeniem były
podejmowane fragmentarycznie i dotyczyły jedynie obszarów przyległych do sąsiednich kopalń
w ramach których przewidywano ich eksploatację. W przypadku szybów (poza LZW gdzie
zostały zatopione) nie stwierdzono przypadków uruchomienia ponownego szybu wcześniej
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zlikwidowanego. Stosowane aktualnie sposoby likwidacji szybów (poza zatopionymi) nie dają
możliwości ich ponownego taniego uruchomienia.
W związku z powyższym, dla uzyskania możliwości skutecznego zabezpieczenia ochrony
niewykorzystanego złoża w warunkach likwidowanych kopalń, umożliwiających sięgnięcie po
nie, po znacznym okresie czasu, zachodzi pilna potrzeba rozwiązania następujących tematów;
1. Opracowanie zasad czasowej likwidacji szybów obejmujących:
a. technologie wyzbrojenia,
b. technologie kontrolowanego zasypu,
c. dobór aparatury do kontroli,
d. projekt likwidacji zasypu uzbrojenia wraz z ponownym uruchomieniem.
2. Opracowanie zasad czasowej likwidacji bądź zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i
komorowych obejmujących w szczególności:
a. dobór tańszych środków o podwyższonej odporności korozyjnej przeznaczonych do
izolacji pokładu,
b. projekty ciągów technologicznych do przemysłowego nakładania powłok izolacyjnych
i wzmacniających,
c. projekt ciągu technologicznego do podsadzania wyrobisk chodnikowych dla kopalń
nie posiadających instalacji podsadzkowej.
I

3. Opracowanie ramowego projektu organizacji robót związanych z zabezpieczeniem złoża w
likwidowanej kopalni.

Technical and organizational solutions providing protection of the nonutilized deposit in the mine liquidation conditions
Abstract
In the paper, there have been collected, analyzed and presented the technical and
organizational solutions connected with the protection of the non-utilized deposit in the
conditions of either partial or total Iiquidation. In the beginning, the criteria have been indicated
to be taken into consideration before the decision about providing the protection of the deposit
is taken. Next, the methods currently used for liquidation of development workings have been
discussed with indicating the possibilities of their utilization. In Chapters 4 and 4, the principles
have been discussed of protecting the abandoned deposit in the cases of: flooding, isolation
with stoppings and filling, as well as the methods to perform long-term protection of the
development workings, together with the conception of liquidation of shafts with the possibility
of their renewed setting in operation. In Chapter 6., some materials and eąuipment have been
presented that are used at construction of the stoppings and sealing of the rock mass. The paper
ends with specification of the problems to be urgently solved with the aim to provide effective
protection measures.
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Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w świetle wystarczalności
zasobów złóż
Teraz trzeba pomyśleć o przyszłości,
która jest catym życiem mądrca,
teraźniejszości bowiem nigdy nie ma,
a przeszłość nigdy nie wraca.
Charles Nodier

Streszczenie
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego wywarła ogromny wpływ na wielkość bazy
zasobowej, która uległa istotnemu zmniejszeniu. W referacie ustosunkowano się do realizacji
zapotrzebowania na węgiel kamienny jakie zostało przedstawione w Założeniach polityki
energetycznej Polski do 2020 r w świetle wystarczalności zasobów złóż węgla kamiennego i
możliwości jego wydobycia, dokonano obliczeń wystarczalności statycznej i dynamicznej w
oparciu o zasoby operatywne kopalń. Wystarczalność statyczna wynosi 21 lat dla poziomów
czynnych i w budowie i 27 lat dla poziomów nieudostępnionych. Bardziej wiarygodnym jest
wskaźnik wystarczalności dynamicznej. Wystarczalność dynamiczna wskazuje, że już w roku
2018 r. mogą pojawić się kłopoty z realizacją założonego wydobycia wg wspomnianych
Założeń polityki energetycznej. Przyszłość górnictwa węgla kamiennego nie rysuje się zatem
zbyt optymistycznie. Szans poprawy tego niekorzystnego obrazu należy upatrywać w
powodzeniu reformy górnictwa węgla kamiennego.

Słowa kluczowe:
Przyszłość górnictwa węgla kamiennego - zasoby operatywne - wystarczalność

zasobów

Wstęp
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce na przełomie wieków w dalszym ciągu znajduje się
w niezwykle trudnej sytuacji. Podejmowanie działania w kolejnych programach
restrukturyzacyjnych przynoszą wprawdzie oczekiwane rezultaty ( likwidacja nadmiernych
zdolności produkcyjnych, obniżenie nadmiernego zatrudnienia, zmniejszenie ujemnych
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wyników finansowych (Karbownik 1999, Gawlik 2000), ale kondycja ekonomiczno finansowa
wskutek olbrzymiego zadłużenia jest nadal zła.
Widocznym skutkiem kolejnych programów jest systematyczne zmniejszanie się wielkości
bazy zasobowej (Ney 1998, Kicki, Sobczyk 1999, Nieć 1997). Proces ten miał miejsce w
pierwszym okresie dostosowywania górnictwa węgla kamiennego do zasad gospodarki
rynkowej w końcu lat osiemdziesiątych, początku dziewięćdziesiątych i w dalszym ciągu trwa.
W tej sytuacji z dużą uwagą należy śledzić proces zmian wielkości zasobów, który w dłuższej
perspektywie będzie miał niezwykle istotne znaczenie dia perspektyw działania górnictwa i
jego kondycji ekonomicznej. Żaden z programów restrukturyzacyjnych nie zwracał uwagi na
problem bazy zasobowej, bo też w perspektywie kilkuletniej, jakiej jest realizowany, wielkość
bazy zasobowej nie ma takiego znaczenia. Szerszej dyskusji nie sprzyja fakt powszechnego
przeświadczenia o kilkusetletniej wystarczalności zasobów i nie do końca czytelny obraz
formalnoprawny kształtujący wielkość tej bazy.
Przyszłość górnictwa węgla kamiennego jest lematem publikacji (Karbownik, Turek 2000,
Blaschke, Gawlik 1999). Rzadko jednak przyszłość ta omawiana jest w świetle głębszej analizy
tak fundamentalnego elementu, jakim jest baza zasobowa. I być może ma to częściowe
uzasadnienie w przytoczonym poglądzie o dużej wystarczalności bazy zasobowej.
W artykule przedstawiono zagadnienie wystarczalności zasobów złóż węgla kamiennego
przeprowadzając wariantowe obliczenia wskaźników statycznej i dynamicznej wystarczalności
przy uwzględnieniu określonych uwarunkowań związanych z realizacją procesu wydobycia
węgla według różnych scenariuszy zapotrzebowania.

1. Formalnoprawne czynniki kształtujące bazę zasobową
Schemat ustalania wielkości zasobów na poszczególnych etapach działalności geologicznogórniczej przedstawiono na rys. 1., podział zasobów rys.2.
Dokumentacja
Geologiczna

Projekt Zagospodarowania
Złoża

Projekt eksSploatacji
eksploatacja

kryteria

hilansowości

kryteria pizemysłowości

kryteria

operacyjne

określenie zasobów
bilansowych
i pozabilansowych

określenie zasobów
^
przemysłowych
i nieprzemysłowych
określenie zasobów
eksploatacyjnych

Rys. 1. Schemat ustalania wielkości zasobów złoża w poszczególnych etapach
działalności geologiczno-górniczej
Fig. 1. Fig. 1. Schedule of determination of the reserves volume in particular stages
of mining activity

Jak wynika z powyższego schematu wielkość zasobów złoża jest kolejno weryfikowana
przez:
kryteria bilansowości,
kryteria przemysłowości,
kryteria operacyjne.
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Przyjrzyjmy się jak ta weryfikacja przebiega w górnictwie węgla kamiennego. Kryteria
bilansowości definiowane są jako graniczne (brzeżne) wartości parametrów złoża przy których
jego eksploatacja jest tecłinicznie możliwa i złoże może być przedmiotem zainteresowania
przemysłu (Metodyka
1992), Nieco inaczej, ale tym samym ducłiu definiują te kryteria
Zalecane kryteria bilansowości dla złóż węgla kamiennego (1994).
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kryteria te są zalecane, a więc mogą się różnić w
poszczególnych kopalniach. Powoduje to, iż porównując zasoby bilansowe kopalń
porównujemy często wielkości ustalone wg różnych kryteriów. Ma to istotne konsekwencje w
dalszym procesie gospodarki zasobami. Należy sądzić, że nowelizacja Prawa Geologicznego i
Górniczego zweryfikuje tą sytuację i będą one powszechnie obowiązujące.
zasoby
geologiczne

TT?

L
zasoby

WM.

*
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* »

* *

•

t %

^^^ -Ą

*
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^
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irI
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przemysłowe
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straty w zasobach
pr/cmysł(nvych
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niepi74imysłuwych

zasoby
nieprzemysłowe
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fiiiiij
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•o
BO
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Rys. 2. Klasyfikacja zasobów węgla kamiennego
Fig. 2. Hard coal reserves classificafion

Warto zauważyć również, że wśród zasobów pozabilansowych (rys. 2) mamy do czynienia z
dwoma grupami zasobów „a i b". W warunkach gospodarki rynkowej istnienie tych dwu grup
jest utrudnieniem i pozbawia czytelności cały system kwalifikacji zasobów (Kicki i inni).
Kwalifikowanie zasobów do pozabilansowych grupy „b" dokonywane jest z reguły z przyczyn
ekonomicznych, a zgodnie z kryteriami bilansowości winny o tej kwalifikacji decydować
względy techniczne i bezpieczeństwa pracy.
Zasoby przemysłowe ustalane są na etapie opracowywania projektu zagospodarowania
złoża przy przyjęciu określonych waiunków organizacyjnych i technicznych eksploatacji.
Zakłada się że wydobycie zasobów przemysłowych powinno być ekonomicznie opłacalne
(Nieć M., 1997). Tak jednak nie jest, o czym świadczą wyniki ekonomiczne kopalń.
Kwalifikacja zasobów przemysłowych dokonywana jest sposobem ocen eksperckich (Nieć
1997, Kulczycki i inni 1999). Jak pisze Nieć, mimo że często wykonywane są one zespołowo.
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mogą być obarczone subiektywnością. I tak zapewne jest, świadczą o tym właśnie znaczne
przekwalifikowania.
Kryteria przemysłowości zasobów stosowane są w górnictwie węgla kamiennego w trojaki
sposób:
1. jako kryteria eksperckie,
2. jako kryteria ustalane w projekcie zagospodarowania złoża,
3. jako kryteria dla wydzielania zasobów przemysłowycti w biznesplanach, które autorzy
publikacji (Pytel i inni 1999) nazywają zasobami ekonomicznymi.
W statystykach oficjalnych (np. Bilans Zasobów Kopalin) mamy do czynienia najczęściej z
zasobami przemysłowymi, które są ustalane w oparciu o kryteria eksperckie. Jak piszą autorzy
wspomnianej publikacji zasoby ekonomiczne stanowią 20-80% zasobów przemysłowych.
Wydaje się, że jednak rzadko występuje górny warunek o czym świadczą przekwalifikowania
zasobów i ich skala. Egzekucja zapisu o konieczności oceny ekonomicznej zasobów w
projektach zagospodarowania złóż, określenia kryteriów ustalania zasobów przemysłowych na
tym etapie winna przyczynić się do jednoznacznego wizerunku zasobów przemysłowych.
Badania wystarczalności zasobów przeprowadzono w oparciu o zasoby operatywne tj. część
zasobów przemysłowych pomniejszonych o całkowite straty zasobów przemysłowych w
procesie wybierania złoża.

2. Baza zasobowa węgla kamiennego - A.D. 2000
Stan bazy zasobowej węgla kamiennego na początku roku 2000 jest wynikiem zmian w
ocenie złóż kopalń czynnych w okresie wdrażania zasad gospodarki rynkowej i wskutek
kolejnych działań restrukturyzacyjnych. Zmiany poszczególnych rodzajów zasobów w okresie
ostatnich dziesięciu lat ilustruje tabela 1.
Tabela 1. Udokumentowane zasoby węgla kamiennego w Polsce [min ton]
wg Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce
Table 1. Reserves of hard coal in Poland as of 31.12.1999 (Mt)
Zagłębia węglowe

Górnośląskie
ogółem
w tym złoża 7.a^ospodarowane
Dolnośląskie
ogółem
w tym złoża
zagospodarowane
Lubelskie
ogółem
w tym złoża
zagospodarowane
Razem Zagłębia Węglowe
ogółem
w tym złoża zaj^ospodarowane

stan na 31.12.1989
zasoby
zasoby
bilansowe
przemysłowe

stan na 31.12.1999
zasoby
zasoby
bilansowe
przemysłowe

57679

16850

38458

8002

2946S

16450

17513

8002

461

251

93

3

389

251

22

3
%

7710

455

8295

348

763

455

617

348

65838

17555

46846

8354

30620

17156

18152

8354

Już pierwsze prace weryfikacyjne w końcu lat osiemdziesiątych wskazywały, że w
większości kopalni ilość zasobów jest zawyżona, co odpowiadało wcześniejszym tendencjom
rozwoju eksploatacji węgla niezależnie od możliwości technicznych i kosztów wydobycia. W
nowo opracowywanych dokumentacjach geologicznych i projektach zagospodarowania złóż
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eliminowano część zasobów bilansowych i przemysłowych poprzez ich ocenę pod kątem
możliwości przyszłego wydobycia. Podstawy do takiej weryfikacji bazy zasobowej dało też
wprowadzone w roku 1994 nowe Prawo Geologiczne i Górnicze oraz nowe, indywidualne
kryteria bilansowości złóż węgla kamiennego.
Działania, wymuszone wdrażaniem zasad gospodarki rynkowej i mające na celu
dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków gospodarczych,
spowodowały bardzo duże zmiany w bazie zasobowej (Nieć 1997, Kicki, Sobczyk 1999). W
kopalniach czynnych GZW w okresie od roku 1990 do 1999 stan zasobów bilansowych
zmniejszył się o 11,5 mld ton, z czego zasobów przemysłowych ubyło 8,5 mld ton (tab.2).
Tabela 2. Stan zasobów węgla kamiennego w złożach kopalń czynnych (min ton)
Table 2. Reserves of hard coal in deposits currently extracted (Mt)
stan zasobów
na dzień
31.12.1990
31.12.1991
31.12.1992
31.12.1993
31.12.1994
31.12.1995
31.12.1996
31J2.1997
31.12.1998
31.12.1999

Zasoby
bilansowe
29 563
29 003
29 174
27 951
25 129
23 948
22 095
21 305
20 199
18 131

zasoby
Zasoby
operatywne
przemysłowe
16 803
12 367
16 072
11 984
15 848
11 693
14 624
10 776
12 323
9 134
11 381
8 390
11 280
8 270
10 383
7 444
9 734
6 854
8 249
5 756
źródło: wg danych systemu IGZOP/M

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym okresie wydobyto 1318 min ton węgla, to oznacza,
że stan zasobów bilansowych zmniejszył się o 89% (w przypadku zasobów przemysłowych o
85 %) w stosunku do stanu wyjściowego, z powodów innych niż eksploatacja. Należy
zauważyć, że ubytki zasobów przemysłowych są wyraźnie skorelowane z przyrostami zasobów
pozabilansowych grupy b. Świadczy to o podjęciu w tym okresie na większą skalę prac
porządkujących ewidencyjny stan bazy zasobowej przede wszystkim w grupie kopalń
likwidowanych, lub też przewidzianych do likwidacji.
Zasoby węgla kamiennego nadal poddawana są weryfikacji. Według stanu na 3L12.1999r.
udokumentowane zasoby bilansowe złóż w kopalniach czynnych zagłębi Górnośląskiego,
Dolnośląskiego i Lubelskiego, wynoszą 18131 mld ton z tego 45,5% to zasoby przemysłowe, a
31,7% to zasoby operatywne. Właśnie te ostatnie stały się podstawą dla określenia
wystarczalności zasobów.
/

3. Wystarczalność zasobów węgla kamiennego
Wystarczalność zasobów węgla kamiennego została określona przez dwa wskaźniki:
statyczny i dynamiczny. Wskaźnik dynamiczny obliczono dla dwóch wariantów. W obu
wariantach przyjęto podobne założenia co do wielkości wydobycia w kolejnych latach, a
różnica polega na początkowej wielkości bazy zasobów, jaka była podstawą symulacji.
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Tabela 3. Zasoby operatywne i zdolność produkcyjna kopalń węgla kamiennego
Table 3. Mineable reserves and production capacity of hard coal mines
zasoby operatywne [min ton]
stanu na l*01.2000r.
na po2. czynnych na poziomach
1 w budowie
nieudostfpn.

kopalnia

*^9I^^A^l999^99111941
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KWK Halemba
K W K J a n Kanty
K W K Janina
KWKJankowice
KWKJas-Mos
KWK Katowice - Kleofas r. Kleofas
KWK Ka7imiei"z Juliusz
KWK Knurów
KWKKmpiński
KWK Makoszowy
K W K Marcel
KWKMurcki
KWK Mysłowice
K W K Piast
KWKPntówek
KWK Pokój
KWKPolska-Wiiek
K W K Rydułtowy
K W K Silesia
KWKSIąsk
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Wystarczalność zasobów w poszczególnych kopalniach została określona jak już
wspomniano na bazie zasobów operatywnych' zatwierdzonych w projektach zagospodarowania
złóż. Z doświadczenia kopalń, które dotychczas zostały zlikwidowane wiadomo, że z przyczyn
ekonomicznych nie wyeksploatowano w żadnym przypadku wszystkich zasobów
operatywnych, jakie figurowały w bilansach sporządzanych w latach poprzedzających datę
zasoby operatywne - część zasobów przemysłowych pomniejszona o całkowite straty zasobów przemysłowych w
procesie wybierania złoża (Załącznik do Zarządzenia nr 6 MG z dnia 31.03.1977r).
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likwidacji kopalni. Wynikało to z następujących przyczyn:
duży udział w zasobacłi operatywnycłi pokładów cienkich o grubości poniżej 1,5 m
(na poziomach czynnych i w budowie - 23,5%, na poziomach nieudostępnionych -27%),
zaleganie pokładów w granicach filarów ochronnych, co wymaga stosowania
specjalnych systemów eksploatacji oraz uzyskania zgody władz samorządowych (na poziomach
czynnych i w budowie udział zasobów w filarach wynosi 24,4%, na poziomach
nieudostępnionych -16%),
gęsta sieć uskoków uniemożliwiająca zaprojektowanie ścian o większych wybiegach
oraz uzyskanie właściwej koncentracji wydobycia,
występowanie zagrożeń naturalnych.
Z powyższych względów ocenia się, że co najmniej 20-30% zasobów zaliczanych obecnie
do operatywnych w poszczególnych kopalniach nie zostanie wyeksploatowane, stąd
rzeczywista żywotność kopalń będzie również krótsza od tej jaką określamy obecnie.
Do symulacji wystarczalności zasobów wzięto pod uwagę bazę zasobów operatywnych w
poszczególnych kopalniach zweryfikowaną według oceny możliwości wydobycia tych zasobów
w biznesplanach spółek węglowych. Uwzględniono również weryfikację zasobów jakiej
dokonano w PARGWK SA. W szacunkowej ocenie bazy zasobów operatywnych wzięto pod
uwagę ww. przyczyny i dzięki temu określono realną ilość zasobów możliwą do wydobycia
(tab. 3).
Jak już wspomniano wystarczalność zasobów można obliczyć dwoma sposobami. Pierwszy
- tzw. wskaźnik statyczny - zakłada, że wielkość rocznego wydobycia w poszczególnych
kopalniach pozostanie stała dla lat następnych. Wielkość tę przyjęto na poziomie średniej
wielkości wydobycia z ostatnich pięciu lat. Statyczną wystarczalność zasobów złoża określa się
zgodnie z formułą (Bolewski, Smakowski 1988; Kozłowski i inni 1990):
'
E
gdzie: Ws - statyczna wystarczalność zasobów operatywnych,
Zo - wielkość zasobów operatywnych,
E - wydobycie.
Założenia przyjęte przy obliczaniu statycznej wystarczalności zasobów powodują często
znaczną odchyłkę od rzeczywistości. Jednak wyliczenie tych wielkości ma na celu pokazanie
trwałości zasobów w poszczególnych kopalniach bez uwzględnienia przy tym czynników
związanych z reformą górnictwa. Obliczoną w ten sposób wystarczalność zasobów węgla
kamiennego w skali całej branży można ocenić na 21 lat - jeżeli przyjmiemy tylko poziomy
czynne i w budowie. Jeżeli uwzględnimy zasoby na poziomach obecnie nieudostępnionych to
żywotność przedłuży się do 27 lat.
Drugi sposób uwzględnia stopniowe ograniczanie wielkości wydobycia oraz zamykanie
nierentownych kopalń zgodnie ze scenariuszem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i
programem przyjętym przez Radę Ministrów R.P. (22 lutego 2000r.) pt. „Założenia polityki
energetycznej Polski do roku 2000". Określona w ten sposób żywotność, uwzględniająca
prognozę wydobycia oraz zmiany w stanie zasobów, nosi nazwę dynamicznej wystarczalności
zasobów. Oblicza się ją na podstawie wzoru (ibid.):
l o g f a z i , ,

logq
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gdzie: W j - dynamiczna wystarczalność zasobów operatywnych,
Zo - wielkość zasobów operatywnych,
E - wydobycie,
q ~ przeciętne roczne tempo zmian wydobycia.
W rozważaniach zgodnie z założeniami reformy górnictwa przyjęto, że wydobycie będzie
miało tendencję malejącą ze 109 min ton w I999r. do 80 min ton w roku 2020. W następnych
latach będzie utrzymywać się na podobnym poziomie. Dodatkowo wprowadzono też pewne
inne ograniczenia. W symulacji wzięto pod uwagę strukturę wydobycia węgla kamiennego,
uwzględniając umowny podział, ze względu na odbiorców na węgiel energetyczny i węgiel
koksowy.
Notowany na przełomie lat 80. i 90. gwałtowny spadek wydobycia węgla kamiennego
dotyczył głównie węgla energetycznego (rys. 3). Jeszcze w roku 1988 łączne wydobycie węgla
typu 31-33 było na poziomie
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kopalnie tej spółki wydobyły 12 min ton, co stanowiło 83,3% całkowitej produkcji. Pozostała
część produkcji pochodzi z kopalń Rybnickiej SW S.A. (3,3 min ton) i Gliwickiej SW S.A.
(2,2 min ton).
Symulacja wystarczalności zasobów w poszczególnych kopalniach rozpatrywana jest na tle
całkowitego wydobycia jakie uzyskuje polskie górnictwo. Została ona przeprowadzona
zarówno dla węgla energetycznego, jak i koksowego. Założono konsekwentne zmniejszanie
wielkości wydobycia węgla energetycznego zgodnie z zakładanym scenariuszem
zapotrzebowania przez elektrownie, elektrociepłownie i odbiorców indywidualnych.
Jednocześnie przyjęto, że wydobycie węgla koksowego będzie odpowiadało zapotrzebowaniu
ze strony przemysłu koksowniczego i uwzględniało ewentualne możliwości eksportu.
W prezentowanej symulacji przyjęto wydobycie w kolejnych latach w każdej kopalni jako
jej procentowy udział w wydobyciu całkowitym w roku poprzednim, oddzielnie zarówno dla
węgla energetycznego, jak i koksowego. Dzięki temu zwiększa się wydobycie w kopalniach,
które aby zapewnić planowany poziom wydobycia całkowitego, będą musiały przejąć wielkość
wydobycia kopalń likwidowanych i zamykanych w wyniku wyczerpania zasobów. Ten sposób
obliczeń pokazuje, że w poszczególnych kopalniach zwiększa się stopień sczerpania zasobów,
a tym samym zmniejsza się perspektywa wystarczalności zasobów w skali branży.
Dodatkowymi ograniczeniami, jakie wprowadzono w symulacji, są zdolności produkcyjne
kopalń. W zdecydowanej większości kopalń wynikową zdolność produkcyjną wyznacza

178

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

zdolność frontu eksploatacyjnego. Łączna zdolność produkcyjna kopalń w roku 2000 kształtuje
się na poziomic 110 min ton/rok. Do roku 2010 planowane zdolności produkcyjne umożliwią
uzyskanie wydobycia na poziomie 100 min ton/rok. Jednak należy tu zasygnalizować, że w
wyniku przyspieszonej likwidacji kopalń na skutek ograniczonej możliwości wykorzystania
zasobów w pokładach cienkich o grubości poniżej 1,5 m oraz w filarach ochronnych, zdolność
produkcyjna po roku 2005 może się obniżyć do ok. 90 min ton/rok. Z symulacji wynika, że w
pierwszych latach (2001-2005) przeważająca część kopalń osiągnie maksymalne zdolności, a w
wielu z nich utrzymanie planowanej wielkości produkcji zależeć będzie od inwestycji i rozwoju
zdolności wydobywczych. Z uwagi na sezonowość sprzedaży węgla zdolność frontu
eksploatacyjnego planowana jest w zmiennej wysokości, przekraczającej okresowo poziom
średnioroczny ogółem o 10%, a w niektórych kopalniach nawet o ponad 20%. Uzasadnia to
utrzymanie w większości kopalń wyższych zdolności produkcyjnych pozostałych głównych
ogniw technologicznych. Ostatecznie przyjęto, że decydującym czynnikiem, który ogranicza w
sposób definitywny wielkość wydobycia w kopalni, jest zdolność wydobywcza transportu
pionowego. Ten element będzie ograniczał wzrost wydobycia w kopalniach,
W pierwszym wariancie symulacji żywotności kopalń - określonym jako wariant minimum
- założono, że przy ograniczonych możliwościach finansowych kopalnie będą eksploatowały
węgiel wyłącznie z poziomów aktualnie czynnych oraz będących w budowie. Nie brano pod
uwagę możliwości rozbudowy kopalń o poziomy głębokie. W wyniku tak założonego
sczerpania zasobów do roku 2010 zostanie zamkniętych 5 kopalń, nie licząc kopalń
likwidowanych w ramach realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa uwzględniającego
zmniejszenie zdolności produkcyjnej górnictwa. Do roku 2015 w następnych pięciu kopalniach
wyczerpią się zasoby przewidziane do wydobycia.
W roku 2018 wszystkie czynne kopalnie osiągną maksymalne możliwości wydobywcze
transportu pionowego, a to oznacza, że w omawianym roku całkowite wydobycie wyniesie 78,5
min ton. W następnych latach wydobycie całkowite będzie zdeterminowane możliwościami
czynnych kopalń i wraz z zamykaniem kolejnych kopalń będzie malało.
W roku 2020 przewiduje się, że pozostanie 14 czynnych kopalń węgla kamiennego, a
wydobycie wyniesie 58 min ton. Do roku 2025 wyczerpią się zasoby na poziomach czynnych w
kolejnych sześciu kopalniach, a wydobycie zmaleje do 40 min ton. Symulację przeprowadzono
do roku 2030 i do końca tego okresu pozostaną czynne jedynie kopalnie Bogdanka i Wesoła z
zasobami umożliwiającymi dalsze wydobycie, natomiast kopalnie Budryk i Sobieski wyczerpią
w tym roku zasoby. Całkowita wielkość wydobycia w roku 2030 uzyskana w tych czterech
kopalniach wyniesie 15,5 min ton.
Drugi wariant - określany jako wariant optymistyczny - uwzględnia zasoby na poziomach
aktualnie czynnych oraz będących w budowie. Założono w tym przypadku, że reforma
górnictwa przyniesie pozytywny efekt ekonomiczny i będą możliwe inwestycje umożliwiające
udostępnienie nowych poziomów wydobywczych, przez co zwiększy się realna wielkość
możliwych do wydobycia zasobów.
Poniżej przedstawiono harmonogram żywotności kopalń węgla kamiennego, który zilustrowano
na rysunku 2.
A oto scenariusze sczerpywania i wystarczalności zasobów od roku 2006 w poszczególnych
kopalniach:
2006

Biorąc pod uwagę realną bazę zasobów możliwą do wydobycia, już w roku 2006 w KWK
Borynia wyczerpią się zasoby na poziomach czynnych i kopalnia do tego czasu musi uruchomić
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poziomy obecnie udostępniane, na których znajduje się jeszcze prawie 30 min ton zasobów
możliwych do wydobycia. W omawianym roku również KWK Jas-Mos zakończy wydobycie na
poziomach czynnych. Szansą przedłużenia żywotności kopalni o kolejne 3 lata jest
udostępnienie głębszych partii złoża (głębokość poziomu 1060 m), gdzie znajduje się jeszcze
ok. 10 min ton zasobów węgla koksowego (typ 36-38). Rok 2006 będzie ostatnim rokiem
eksploatacji w ZG Bytom II ze względu na wyczerpanie zasobów. Ograniczenia w tej kopalni
związane są z występowaniem aż 70% zasobów operatywnych w filarach ochronnych.
Eksploatacja tych zasobów będzie możliwa przy zastosowaniu systemu z podsadzką
hydrauliczną, co zwiększy koszty eksploatacji.
2007
W 2007 r. ze względu na wyczerpanie zasobów zakończy eksploatację KWK KatowiceKleofas oraz ZG Piekary. W przypadku pierwszej kopalni zmniejszenie zasobów spowodowane
jest likwidacją Ruchu II (Katowice) oraz ograniczeniami eksploatacji w pokładach cienkich
(poniżej 1,5 m) i w filarach ochronnych, w przypadku kopalni drugiej mogą wystąpić pewne
utrudnienia w wyeksploatowaniu wszystkich zasobów, wynikające z faktu, że zdecydowana
większość zasobów operatywnych (72%) występuje w obrębie filarów ochronnych dla
dzielnicy Szarlej i Brzozowice oraz dla PKP.
2008
W KWK Jankowice w nowym PZZ dokonano istotnych redukcji zasobów operatywnych z
280,1 min ton wg stanu na 1.01.1999r. na 154 min ton wg stanu na 1.01.2000r., z tego jedynie
35 min ton na aktualnie czynnych poziomach eksploatacyjnych. Ten zabieg znacznie ograniczył
żywotność kopalni i już od roku 2008 kopalnia musi udostępnić głębsze poziomy, na których
znajduje się jeszcze 119 min ton zasobów głównie węgla energetycznego i częściowo
koksowego typu 34.
2009
Przewidywane na 2009 rok zakończenie eksploatacji w KWK Wieczorek spowodowane jest
rezygnacją z eksploatacji pokładów cienkich o grubości poniżej 1,5 m. W roku 2009 wyczerpią
się zasoby na dodatkowo udostępnionych poziomach w KWK Jas-Mos.
2011
W przypadku KWK Polska-Wirek zasoby zalegają głównie w filarach ochronnych (88%), a
dodatkowy filar, jaki trzeba będzie utworzyć dla projektowanej autostrady A-4 przebiegającej
przez obszar górniczy kopalni, spowoduje, że w roku 2011 kopalnia zakończy eksploatację.
Zakończenie eksploatacji w 2011 roku może nastąpić w KWK Silesia. Główną przyczyną
ograniczenia eksploatacji jest duży udział pokładów cienkich o grubości poniżej 1,5 m (60%).
Kopalnia ta posiada jeszcze ok. 147 min ton zasobów na poziomach nieudostępnionych, jednak
ich udostępnienie oznaczałoby budowę kopalni Silesia-Głęboka i w chwili obecnej taki wariant
nie jest brany pod uwagę. Ze względu na wyczerpanie zasobów nastąpi zakończenie
eksploatacji w KWK Anna. Zmniejszenie ilości zasobów wynika z rezygnacji z eksploatacji
pokładów o grubości mniejszej niż 1,5 m oraz z uwagi na możliwości lokalnych utrudnień
geologicznych.

2012
W roku 2012 nastąpi zakończenie eksploatacji w KWK Rydułtowy. Aż 63% zasobów
operatywnych w tej kopalni znajduje się w pokładach o grubości mniejszej niż 1,5 m i pomimo
dużego doświadczenia kopalni w eksploatacji pokładów cienkich zakłada się, że ze znacznej
ich części trzeba będzie zrezygnować ze względów ekonomicznych.
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2013
Rok 2013 to ostatni okres wydobycia w ZG Centrum. W tej kopalni 66% zasobów
operatywnych znajduje się w obrębie filara ochronnego dla śródmieścia Bytomia i ich
eksploatacja może być prowadzona wyłącznie systemem z podsadzką hydrauliczną. Biorąc pod
uwagę wzrost kosztów wydobycia przy tym systemie oraz trudności w uzyskaniu zgody władz
miasta na prowadzenie eksploatacji, przewiduje się, że z tej wielkości wyeksploatuje się
jedynie 8,5 min ton zalegających tam zasobów. To prawdopodobnie spowoduje wyczerpanie
się zasobów możliwych do wydobycia w roku 2013.
2014
W roku 2014 kończą się zasoby na poziomach czynnych w KWK Chwało wice. Główną
przyczyną ograniczenia wielkości bazy zasobowej jest znaczny udział (31%) pokładów
cienkich o grubości poniżej 1»5 m. Utrzymanie wydobycia po tym roku będzie możliwe po
udostępnieniu niższych poziomów, na których znajduje się jeszcze ok. 150 min ton zasobów
operatywnych w pokładach o grubości powyżej 1,5 m. Ze względu na wyczerpanie zasobów
nastąpi zamknięcie KWK Pokój. Ograniczenia zasobowe wynikają z faktu, że kopalnia ta
posiada 95% zasobów w filarach ochronnych, a dodatkowo konieczne Jest pozostawienie filara
dla ochrony projektowanej trasy N-S łączącej się z autostradą A-4. Drugą kopalnią, która
zakończy wydobycie jest KWK Zofiówka. W przypadku tej kopalni wyczerpanie zasobów
wynika z ograniczeń uwzględniających częściową rezygnację z eksploatacji pokładów cienkich
oraz możliwość wystąpienia lokalnie niekorzystnych warunków tektonicznych. W dwóch
kopalniach Makoszowy i Pniówek nastąpi ograniczenie wielkości wydobycia spowodowane
osiągnięciem maksymalnych zdolności wydobywczych transportu pionowego.
2015
Kopalnie Murcki, Sośnica, Ziemowit oraz połączone Knurów-Szczygłowice w roku 2015,
wskutek osiągnięcia maksymalnych zdolności wydobywczych transportu pionowego, zmuszone
będą ograniczyć proces eksploatacji złoża.

2016
W roku 2016 wyczerpią się prawdopodobnie zasoby w ZG Bytom III. Ograniczenie w
eksploatacji stanowi fakt, że 91% zasobów operatywnych zalega w obrębie filarów ochronnych
ustanowionych dla zabudowy dzielnicy Karb i Miechowice oraz dla szlaków PKP. Do
symulacji żywotności przyjęto, że co najmniej 30% zasobów filarowych nie zostanie w
przyszłości wybranych.
2017
Do roku 2017 przewidziano wystarczalność zasobów w KWK Borynia, pod warunkiem jak już wcześniej sygnalizowano - udostępnienia po roku 2006 nowych poziomów
wydobywczych. W roku 2017 zakończy eksploatację kopalnia Mysłowice. Na skrócenie
działalności górniczej tej kopalni będzie miał wpływ znaczący udział zasobów w pokładach
cienkich o grubości poniżej 1,5 m (ok. 20%) oraz uwarunkowania powierzchniowe.
2018
W roku 2018 kopalnia Makoszowy zakończy eksploatację na aktualnie czynnych
poziomach wydobywczych. W kopalni tej przeważająca część zasobów operatywnych zalega w
pokładach o nachyleniu 0-30^ (około 5% zasobów ma nachylenie powyżej 30^), co zmniejsza
realną wielkość zasobów możliwą do wydobycia. Dodatkowo redukcja zasobów nastąpi w
wyniku utworzenia filara ochronnego dla budowanej autostrady A-4. Chcąc przedłużyć
żywotność w tej kopalni, należy udostępnić po tym roku kolejne poziomy, na których zalega
jeszcze około 40 min ton zasobów możliwych do wydobycia, głównie węgla koksowego (typ
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34). W nowym Projekcie Zagospodarowania Złoża w kopalni Piast przeprowadzono
zdecydowaną redukcję zasobów operatywnycłi z 387,07 min ton wg stanu na I.01.1999r. na
124,15 min ton wg stanu na 1.01.2000r. W konsekwencji w roku 2018 skończą się zasoby
przewidziane do wydobycia na poziomach czynnych. Dalsze istnienie kopalni może być
przedłużone pod warunkiem udostępnienia głębszych poziomów wydobywczych (do
głębokości lOOOm), gdzie znajduje się jeszcze 11,5 min ton zasobów możliwych do
wyeksploatowania. W roku 2018 z powodu wyczerpania zasobów zakończy eksploatację
również KWK Sośnica. Kolejne kopalnie będą musiały ograniczyć wydobycie ze względu na
osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej transportu pionowego. Te kopalnie to: KWK
Bogdanka, KWK Budryk, KWK Brzeszcze, KWK Chwałowice, KWK Kazimierz Juliusz i
KWK Wujek.
2019
W roku 2019 przewiduje się zakończenie eksploatacji w KWK Krupiński. Główną
przyczyną ograniczającą eksploatację w tej kopalni jest znaczny udział w zasobach pokładów
cienkich (38%) oraz liczne przerosty łupka ilastego. W roku 2019 skończą się również zasoby
na poziomach czynnych i będących w trakcie udostępniania w kopalni Murcki. Ograniczenia
wynikają głównie z posiadania znacznej części pokładów cienkich o grubościach poniżej
1,5 m. Istnieje możliwość przedłużenia żywotności kopalni poprzez udostępnienie nowych
poziomów wydobywczych na głębokości do 1000 m, gdzie znajduje się około 60 min ton
realnych do wydobycia zasobów. W roku 2019 zakończą eksploatację kopalnie Śląsk i Wujek,
Ograniczenia w eksploatacji w tych kopalniach wynikają głównie ze względu na wymagania
ochrony obiektów powierzchniowych. Duża wielkość wydobycia w KWK Piast spowoduje, że
w roku 2019 wszystkie zasoby możliwe do wydobycia zostaną wyeksploatowane i kopalnia
zakończy swoją działalność. Ze względu na osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej
transportu pionowego nastąpi ograniczenie wydobycia w KWK Halemba.
2020
W roku 2020 kopalnia Ziemowit zakończy eksploatację na poziomach aktualnie czynnych
ze względu na znaczny udział zasobów w pokładach cienkich o grubości poniżej 1,5 m oraz
występowanie części zasobów w filarach ochronnych. Dalsze funkcjonowanie kopalni można
wiązać z udostępnieniem nowych poziomów do głębokości 1000 m, z których będzie można
wydobyć około 93 min ton węgla. W roku 2020 zakończy eksploatację kopalnia Kazimierz
Juliusz. Na skrócenie działalności górniczej tej kopalni będą miały wpływ warunki
geologiczno-górnicze (6,3 min ton zasobów występuje w pokładach o nachyleniu od 30° do
45°) oraz konieczność ochrony obiektów powierzchniowych. Rok 2020 będzie rokiem
przełomowym, jeżeli chodzi o wielkość wydobycia. Kolejne kopalnie: KWK Bielszowice,
KWK Bolesław Śmiały, KWK Janina, KWK Marcel, KWK Staszic, KWK Wesoła i ZGE
Sobieski III będą zmuszone ograniczyć wydobycie ze względu na barierę zdolności
produkcyjnej transportu pionowego.
W ten sposób wszystkie czynne kopalnie do roku 2020 osiągną maksymalne zdolności
produkcyjne swoich szybów wydobywczych. Jednocześnie zakładane w programie rządowym
wydobycie na poziomie 80 min ton zostanie osiągnięte pod warunkiem wykorzystania
maksymalnych zdolności wydobywczych tych kopalń. W kolejnych latach wydobycie będzie
malało proporcjonalnie do eliminowania zdolności produkcyjnych zamykanych kopalń.
2023
W 2023r. ze względu na bardzo dużą ilość zasobów w pokładach o grubości poniżej 1,5 m,
zakończy eksploatację kopalnia Bolesław Śmiały. W przypadku tej kopalni możliwy jest
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przyrost zasobów w miarę szczegółowego rozpoznania złoża w partii Bujaków. Tym samym
całkowita wielkość wydobycia w skali kraju spadnie do 71 min ton.
2025
Z powodu wyczerpania zasobów zakończy w 2025r. eksploatację kopalnia Brzeszcze. W
przypadku tej kopalni ocenia się szacunkowo, że 50% zasobów nie zostanie wyeksploatowana
głównie ze względów ekonomicznych, gdyż znaczna ich część występuje w pokładach cienkich
oraz w filarach ochronnych. Jednocześnie należy nadmienić, że po roku 2002 nastąpi przyrost
zasobów operatywnych o co najmniej 5 min ton w wyniku likwidacji filara dla szybu Andrzej
VL W roku 2025 kopalnia Staszic zakończy eksploatację na poziomach aktualnie czynnych i w
budowie. Przewiduje się, że głównie ze względów ekonomicznych około 50% zasobów w
filarach ochronnych i w pokładach cienkich o grubości poniżej 1,5 m nie zostanie
wyeksploatowana. Możliwość przedłużenia funkcjonowania kopalni należy upatrywać w
udostępnieniu nowych poziomów do głębokości 1080 m, gdzie szacunkowo znajduje się około
66 min ton węgla. W roku 2025 zakończy eksploatację na poziomach czynnych i w budowie
połączona kopalnia Knurów-Szczygłowice. Ograniczenie wydobycia z tych poziomów wiąże
się z wyłączeniem z eksploatacji pokładów cienkich o grubości poniżej 1,5 m. Udostępnienie
głębszych poziomów daje szansę na przedłużenie funkcjonowania kopalni. Podobne założenia,
jak na poziomach czynnych co do grubości pokładów oraz wielkości zasobów w parcelach
pozafilarowych, pozwalają oszacować możliwe do wydobycia zasoby na poziomie 100 min ton.
Na poziomach nieudostępnionych występuje wyłącznie węgiel koksowy typu 34 i 35.
Wielkość wydobycia w roku 2025 spadnie do 69 min ton.
2026
W roku 2026 kopalnia Marcel zakończy eksploatację na poziomach aktualnie czynnych.
Dalsze funkcjonowanie kopalni można wiązać z udostępnieniem pola Marklowice, gdzie
szacunkowa wielkość zasobów operatywnych wynosi 25 min ton.
2028
W roku 2028 zakończy eksploatację kopalnia Pniówek. Ograniczenia z wyeksploatowaniem
wszystkich zasobów zaliczonych dzisiaj do operatywnych wynikają ze znacznego udziału
pokładów cienkich oraz z postępującej dewastacji powierzchni terenu na skutek powstawania
zalewisk, jak również zakłóceń biegu rzek (budowa obwałowań, przepompownie).
W roku 2028 kopalnia Bogdanka zakończy eksploatację na poziomach aktualnie czynnych i w
budowie. Kopalnia posiada znaczne ilości zasobów w pokładach cienkich o grubości poniżej
1,5 m (33%), a bezuskokowa budowa złoża może umożliwić częściowe wyeksploatowanie tych
pokładów. Zakłada się wstępnie, że 70 min ton zasobów w pokładach cienkich nie zostanie
wyeksploatowane. Możliwość przedłużenia funkcjonowania kopalni należy upatrywać w
udostępnieniu nowych poziomów do głębokości llOOm, gdzie szacunkowo znajduje się około
100 min ton węgla.
2030
W roku 2030 przewiduje się zakończenie eksploatacji w kopalni Halemba. Ograniczenie
wydobycia wynika ze znacznej ilości zasobów w pokładach cienkich o grubości poniżej 1,5 m
oraz z konieczności utworzenia filara ochronnego dla autostrady A-4. W 2030r. wyczerpią się
również zasoby na poziomach czynnych w KWK Janina. Wynika to głównie z faktu, że
kopalnia zrezygnuje z eksploatacji pokładów cienkich (poniżej 1,5 m) oraz ze znacznej części
zasobów znajdujących się w granicach filarów ochronnych. Dalsze funkcjonowanie kopalni
będzie możliwe pod warunkiem udostępnienia nowych poziomów. Wykazywane w ewidencji
zasoby operatywne na poziomach nieudostępnionych są zdecydowanie zawyżone, między
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innymi na skutek dokumentowania pokładów do głębokości llOOm oraz nieuwzględnienia
obecności dużej ilości wód słonych. Można wstępnie założyć, że na poziomach
nieudostępnionych kwalifikuje się do eksploatacji około 100 min ton zasobów.
Powyższa symulacja wystarczalności zasobów pokazuje, że dla osiągnięcia zakładanych
wielkości wydobycia węgla kamiennego niezbędne są nakłady finansowe pozwalające
lata
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zwiększyć zdolność produkcyjną frontów eksploatacyjnych oraz inwestycje umożliwiające
udostępnienie nowych poziomów wydobywczych.
W wariancie minimum załamanie wielkości wydobycia wystąpi już w roku 2018 przy
maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych kopalń. Do roku 2030 pozostaną
jedynie dwie kopalnie: Bogdanka i Wesoła z zasobami umożliwiającymi dalsze wydobycie na
poziomie około 15 min ton/rok. Oznacza to, że przy założeniach tego wariantu, po roku 2020
Polsce zagraża znaczący import węgla.
W wariancie optymistycznym zakładane wydobycie na poziomie 80 min ton w roku 2020
zostanie osiągnięte pod warunkiem wykorzystania maksymalnych zdolności produkcyjnych
szybów wydobywczych w kopalniach czynnych. W kolejnych latach wydobycie będzie maleć
wraz z zamykaniem kopalń do poziomu 70 min ton w roku 2030. W ostatnim roku symulacji
pozostanie jeszcze 15 czynnych kopalń posiadających około 600 min ton zasobów możliwych
do wydobycia.
Zdecydowanie gorsza sytuacja występuje w przypadku określenia możliwości
wydobywczych oraz wystarczalności zasobów węgla koksowego. O ile sytuacja zasobowa w
zakresie węgla koksowego typu 34 wygląda optymistycznie, o tyle prognozy w zakresie węgla
koksowego najwyższej jakości, czyli węgla ortokoksowego typu 35, przedstawiają się mniej
optymistycznie. Już w drugiej połowie 2000r. wystąpiły kłopoty z zaopatrzeniem koksowni w
ten rodzaj węgla, głównie węgla typu 35-37. Spowodowane to było zakończeniem wydobycia
w kopalniach KWK Gliwice i KWK Nowa Ruda oraz procesem likwidacyjnym ruchu 1-Maja
w KWK Marcel.
Wystarczalność zasobów węgla koksowego uwarunkowana jest zapotrzebowaniem rynku
krajowego, możliwościami eksportu i zdolnościami produkcyjnymi kopalń. Zapotrzebowanie
rynku krajowego wyraźnie określa program restrukturyzacji polskiego przemysłu
koksowniczego przyjęty w roku 2000 przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów.
Za strategiczne cele programu przyjęto:
osiągnięcie konkurencyjności przedsiębiorstw koksowniczych w warunkach
gospodarki rynkowej,
poprawę efektywności ekonomicznej i uzyskanie trwałej rentowności,
modernizację potencjału produkcyjnego w zakresie niezbędnym do utrzymania
zdolności produkcyjnych na poziomie zgodnym z prognozowanym popytem,
zmniejszenie oddziaływania przemysłu
koksowniczego
na środowisko
i
doprowadzenie najpóźniej do 2008 roku) do spełnienia wymogów ochrony środowiska przez
koksownie.
Koks w Polsce produkowany jest obecnie w 7 przedsiębiorstwach (4 działają w resorcie
hutnictwa i 3 samodzielnie) obejmujących 12 koksowni, których aktualną zdolność
produkcyjną ocenia się na 10,3 min ton/rok. Zły stan techniczny znacznej części potencjału
produkcyjnego spowoduje konieczność likwidacji do 2010 roku zdolności produkcyjnych o
około 4,1 min ton/rok. Na lata 2010-2020 pozostaje zatem dyspozycyjna zdolność produkcyjna
na poziomie 6,2 min ton/rok.
Prognozowanie wielkości krajowej produkcji koksu jest bardzo trudne. Istniejące oceny są
rozbieżne, sięgają roku 2010 i opierają się na zmieniających się światowych przewidywaniach
w koniunkturze produkcji stali. Aktualnie przyjmuje się, że do roku 2010 krajpwe
zapotrzebowanie na koks wielkopiecowy będzie się utrzymywać na poziomie około 3 min'ton
rocznie, a prognozy europejskie pozwalają ocenić możliwości eksportowe tego produktu na 2-3
min ton rocznie. Jednocześnie przewidywany jest perspektywiczny zanik zapotrzebowania na
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koks opałowy, a krajowe zapotrzebowanie na koks dla celów pozatiutniczycłi szacowane jest na
0,5 min ton/rok (Tramer 2000). Przyjmując powyższe prognozy zapotrzebowania na koks na
najbliższe dziesięciolecie oraz uwzględniając malejące zapotrzebowanie na koks opałowy,
można przyjąć, że wielkość krajowej produkcji koksu w latach 2000-2020 może być utrzymana
na poziomie 6-7,5 min ton rocznie, a z tej ilości 5-6 min ton/rok będzie stanowił koks
wielkopiecowy najwyższej jakości oraz 1-1,5 min ton/rok koks przemysłowo-opałowy.
Przewidywana produkcja koksu oznacza zapotrzebowanie na węgiel koksowy w ilości 9-11 min
ton. Powstaje pytanie: czy kopalnie potrafią zrealizować tę produkcję i w jak długim okresie.
Utrzymanie zakładanego poziomu produkcji koksu uzależnione jest przede wszystkim od
dostępności i wielkości bazy zasobowej węgla koksowego. Obecnie około 60% wydobycia
węgla koksowego i 100% węgla ortokoksowego pochodzi z kopalń Jastrzębskiej SW SA,
Oznacza to, że cała produkcja wysokiej jakości koksu wielkopiecowego oparta jest na zasobach
tej spółki. Znaczne zasoby węgla koksowego znajdują się w kopalniach Rybnickiej SW SA
(KWK Anna i KWK Rydułtowy), Gliwickiej SW SA (KWK Knurów i KWK Szczygłowice)
oraz Rudzkiej SW SA (KWK Bielszowice, KWK Halemba) oraz w KWK Budryk. Jednak w
większości przypadków jest to węgiel o niższych parametrach jakościowych (typ 34),
wykorzystywany do produkcji koksu przemysłowo-opałowego oraz jako mieszanki koksowe.
Przeprowadzona symulacja wystarczalności bazy zasobowej węgla koksowego pokazuje, że
w wyniku przyjęcia do obliczeń prognozowanej wielkości wydobycia w KWK Jas-Mos
całkowicie wyczerpią się zasoby już w roku 2009. W roku 2014 zakończy eksploatację KWK
Zofiówka, a w roku 2017 KWK Borynia. Jedynie zasoby w kopalni Pniówek pozwalają na
określenie jej żywotności do roku 2028. Oznacza to, że nawet przy założeniu wykorzystania
maksymalnych zdolności produkcyjnych tych kopalń po roku 2014 pojawią się problemy z
zakładanym poziomem produkcji koksu wielkopiecowego i Polsce może zagrażać znaczący
import węgla ortokoksowego. Warunkiem samowystarczalności kraju w zakresie
zagwarantowania wysokiej jakości węgla koksowego jest uruchomienie w niedalekiej
perspektywie wydobycia tego surowca w kopalniach posiadających jego zasoby, w
szczególności w KWK Budryk, KWK Szczygłowice, KWK Halemba i KWK Bielszowice.
4. Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w świetle wykonanej analizy wystarczalności
zasobów
Jak już wspomniano przyszłość węgla kamiennego jest tematem wielu publikacji
(Karbownik, Turek, Blaschke, Gawlik), choć nie zawsze temat ten jest w tych publikacjach
dominującym. Rzadko jednak przyszłość ta omawiana jest w świetle głębszej analizy tak
fundamentalnego elementu jakim jest baza zasobowa. BlaschkeW., i Gawlik L., piszą tak
„Dyskusje na temat przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce trwają od wielu lat.
Prezentowane są bardzo ważne opinie od skrajnych; mówiących o zmierzchu węgla, do bardzo
optymistycznych: mówiących o renesansie górnictwa węgla w dłuższej perspektywie czasowej.
Lekceważące podejście do prognoz zapotrzebowania na węgiel kamienny po roku 2000, a już
zupełnie niewłaściwe spojrzenie na lata 2010-2020 może i prawdopodobnie wywoła określone
decyzje w najbliższych latach, których skutki odczuwać będzie gospodarka krajowa w
następnym wieku. Trudno się z tym nie zgodzić. Nasze badania są potwierdzeniem tych
niepokojów. Wskazuje na to przytoczona analiza scenariuszowa, bo przecież wskaźnik
wystarczalności statycznej 21-27 lat, czy jeszcze bardziej niepokojący - dynamicznej, w
zależności od przyjętego zapotrzebowania może być pewnym uspokojeniem, ale przecież to co
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optymistycznie wygląda w skali całego przemysłu nie musi i nie znajduje potwierdzenia w
analizie szczegółowej poszczególnycłi kopalń. Pierwszymi sygnałami możliwycli kłopotów na
rynku węgla mogą być sytuacje w końcu ubiegłego roku na rynku węgla koksowego jak też
realizacji zamówień w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej.
Co do roli węgla kamiennego w gospodarce krajowej to sądzimy, że rozwiewają
wątpliwości Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. Węgiel kamienny pozostanie
podstawowym paliwem w Polsce pomimo obniżenia jego udziału w strukturze zużycia. W
2020r, jego udział, w zależności od scenariusza, spadnie z 55,9 % w 1997r. do 44,9 %
(scenariusz przetrwania), do 42,5 % i do 40,9 % (scenariusz postępu-plus). Prognozowany
bilans węgla kamiennego dla okresu 2005-2020 przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Prognozowany bilans węgla kamiennego w latach 1997-2020
Table 4. Forecast balance-sheet of hard coal in 1997-2020
Scenariusz

Wyszczególnienie

1997

2005

2010

2015

2020

101,0

90,0

85,0

80,0

import

2.0

2,0

2.0

3,5

eksport

10,1

4,1

1,0

0,0

zapotrzebowanie, w tym:

92,9

87,9

86,0

83.5

gospodarstwa domowe*

7,6

7,4

6,7

6,0

50,7

53,7

53,7

53,6

130,8

101,0

90,0

85,0

80,0

import

3,3

2.0

2,0

2,0

2,0

eksport

29,6

11,7

7,7

3,1

0,1

zapotrzebowanie, w tym:

104,5

91,3

84,3

83,9

81,9

gospodarstwa domowe*

14,4

7,4

7,2

6,4

5,7

elektrownie i EC zawodowe

44,3

49,6

51,2

53,0

53,1

lOI.O

90,0

85,0

80,0

import

2,0

2,0

2,0

2,4

eksport

17,5

7,4

2,5

0,0

zapotrzebowanie, w tym:

85,5

84,6

84,5

82,4

gospodarstwa domowe*

7,3

7,1

6,3

5,6

43,6

46,9

48,3

47,3

wydobycie

Przetrwania

elektrownie i EC zawodowe
wydobycie

Odniesienia

wydobycie

Postępu-plus

elektrownie i EC zawodowe

* wraz z sektorem handlu i usług

Należy zaznaczyć, że nasze rozważania i badania zostały przeprowadzone w oparciu o
biznesplany spółek węglowycłi, gdzie nie wszystkie zasoby były poddane weryfikacji
ekonomicznej, a tylko ich część. Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w świetle
wystarczalności zasobów nie rysuje się optymistycznie.
Należy wyraźnie stwierdzić, że planowany w scenariuszu programu rządowego poziom
wydobycia zostanie zagwarantowany, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
nastąpi zwiększeńie fiakładów inwestycyjnych podnoszących zdolności produkcyjne
frontów eksploatacyjnych kopalń oraz ich zdolności wydobywcze transportu pionowego,
wygenerowane zostaną odpowiednie środki na inwestycje udostępniające nowe
poziomy eksploatacyjne w kopalniach czynnych,
nastąpi obniżenie kosztów eksploatacji, co w bezpośredni sposób przyczyni się do
powiększenia zasobów możliwycti do wydobycia.
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Jedynie w powodzeniu reformy górnictwa i obniżeniu kosztów wydobycia naieży upatrywać
możliwości spełnienia powyższych warunków. Właśnie obniżenie kosztów wydobycia może
spowodować pewien wzrost ilości możliwych do wybrania zasobów węgla kamiennego. Istotny
wpływ na przyszłość górnictwa węgla kamiennego będą miały też inne uwarunkowania
dalszego rozwoju gospodarczego kraju.
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The futurę of the hard coai mining in the light of reserves sufficiency
Abstract
The restructuring of the hard coal mining sector influenced significantiy the volume of the
reserve base, which has diminished considerably. The paper discusses the futurę supply of hard
coal versus demand presented in the Foredesign of Energy Policy in Poland until 2020
regarding the sufficiency of hard coal reserves and the extraction potential. Basing on the
mineable reserves of hard coal mines, the dynamie and static sufficiency have been cmculated.
The static sufficiency is 21 years as calculated for the horizons under operation and being
constructed, and 27 years - for the horizons not opened out. The index of dynamie sufficiency
indicates that in 2018 some difficulties with the mining production projected in the
abovementioned Foredesign of Energy Policy can appear. Tnerefore, the prospects for hard
coal mining do not seem to be promising. The expectations of possible improvement in these
unfavorab!e circumstances are connected with a success of the hard coal mining reform.
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Stan środowiska naturalnego na terenach poddanych wpływom
działalności górniczej w obszarze GZW
Słowa kluczowe
Środowisko - przekształcenia terenów górniczych - odpady górnicze - gospodarka
ściekowa — ochrona powietrza- hałas - radioaktywność

wodno-

Streszczenie
W referacie przedstawiono wyniki analizy stanu środowiska na obszarach poddanym
wpływom działalności górniczej, dokonanej na podstawie informacji zebranycłi w grudniu
1999 r. Przedstawiono dokładnie stan środowiska opracowany na podstawie analizy
oddziaływanie każdej ze spółek węglowycłi i każdej kopalni węgla kamiennego na środowisko,
wywołanej przeszłą i obecną działalnością górnictwa.
Przedstawiono wyniki prac dotyczących analizy aspektów środowiska, związanych z:
wpływem działalności górniczej na powietrze,
wpływem działalności górniczej na wody powierzchniowe i podziemne,
wpływem działalności górniczej na ukształtowanie powierzchni oraz stanu zabytków i
dziedzictwa kultury,
gospodarką odpadami obcymi i własnymi związanej z działalnością górniczą,
hałasem i innymi oddziaływaniami fizycznymi wynikającymi z działalności górniczej,
wpływem działalności górniczej na zdrowie ludzi,
wpływem działalności górniczej ńa świat zwierzęcy, roślinny i gleby.
1, Wprowadzenie
W referacie przedstawiono wyniki analizy stanu środowiska na obszarach poddanym
wpływom działalności górniczej, dokonanej na podstawie zrealizowanego na początku 1999r.,
zespołowego projektu badawczego. Projekt ten wykonany był przez konsorcjum, pod
kierunkiem Głównego Instytutu Górnictwa. W skład konsorcjum wchodził także Instytut
Ekologii Terenów Przemysłowych oraz CITEC S.A. Pracę wykonano na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki, pod nadzorem Ministerstwa Środowiska w ramach wspierania rządowego
programu "Reforma Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce w latach 1998-2002".
Prezentowane poniżej wyniki są efektem pracy zespołowej autorów projektu.
/
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Dokładne przedstawienie stanu środowiska i oddziaływania każdej ze spółek węglowycłi i
każdej kopalni na środowisko, wywołanego przeszłą i obecną działalnością górnictwa,
wymagało ogromnej pracy związanej z zebraniem i analiządanycłi oraz informacji dotyczących
stanu środowiska w poszczególnych jego aspektach związanych z:
wpływem działalności górniczej na powietrze,
wpływem działalności górniczej na wody powierzchniowe i podziemne,
wpływem działalności górniczej na ukształtowanie powierzchni oraz stanu zabytków i
dziedzictwa kultury,
gospodarką odpadami obcymi i własnymi związanej z działalnością górniczą,
hałasem i innymi oddziaływaniami fizycznymi wynikającymi z działalności górniczej,
wpływem działalności górniczej na zdrowie ludzi,
wpływem działalności górniczej na świat zwierzęcy, roślinny i gleby.
Metodologia pracy oparta była na stosowanych ogólnie metodologiach przyjętych w czasie
prowadzenia SEA (Strategie Environmental Assessment) - Strategicznych Ocen Oddziaływania
na Środowisko. Zasadą tej metodologii jest takie przeprowadzenie ankietyzacji podmiotów
gospodarczych dla których przeprowadza się tę ocenę aby na podstawie jej wyników możliwe
było opracowanie kryteriów oceny i kompleksowych analiz środowiska.
Sektorowa ocena stanu środowiska dotyczyła wszystkich kopalń, które zostały objęte
programem restrukturyzacji. Podstawowym źródłem danych niezbędnych do sporządzenia
analizy były następujące dokumenty będące w posiadaniu kopalń:
plan ruchu Zakładu Górniczego w części podstawowej i szczegółowej,
dokumentacja geologiczna,
dokumentacja hydrogeologiczna,
biznes plan na lata następne (1999-2005),
oceny oddziaływania na środowisko (zakładu górniczego, zakładu przeróbczego,
składowisk odpadów, składowisk węgla, innych obiektów),
~ operaty wodno-prawne ,
zgoda na wytwarzanie odpadów,
umowa na odbiór odpadów,
decyzja o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń powietrza,
decyzja o dopuszczalnej emisji hałasu,
sprawozdania BHP,
sprawozdania dotyczące szkód górniczych.
Dokumenty te były podstawą przeglądu i analizy stanu formalno-prawnego każdej ze
spółek. Opracowana ankieta, dotycząca stanu formalno-prawnego kopalni, analizy środowiska
oraz analizy opłat i kar które płaci kopalnia, stała się obecnie obowiązującą, będąc jednym z
elementów mechanizmów zarządzania ochroną środowiska w kopalniach.
Analizowane kopalnie zostały podzielone na dwie grupy: kopalnie czynne oraz
likwidowane. W skład tych zakładów wchodzą wszystkie przedsiębiorstwa górnicze
wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.
Przeprowadzona analiza dotyczyła przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy Prawo
górnicze i geologiczne, tj. spółek węglowych oraz wszystkich przedsiębiorstw posiadających
koncesje na wydobycie węgla.
r
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2. Opis doświadczeń
Ankietyzacja kopalń realizowana była w dniacłi 15.11.1999 - 1.12.1999. Ankieterzy
dokonali przeglądu 70 podmiotów. Wypełnione przez ankieterów kwestionariusze,
zatwierdzone przez kopalnie, przekazano do zespołu ekspertów, oceniającycłi prawidłowość
ich wypełnienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w wypełnionym
kwestionariuszu przeglądowym, przekazany był on do zespołu ankiety żującego w celu
sprawdzenia i ewentualnie wprowadzenia poprawek przy udziale wytypowanych przez
poszczególne kopalnie osób, odpowiedzialnych za ankietyzację. Tak sprawdzone ankiety były
podstawa dalszych prac i gwarantowały rzetelność danych.
3. Analiza oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko w
poszczególnych aspektach
3.1. P r z e k s z t a ł c e n i a t e r e n ó w g ó r n i c z y c h
3.1.1. Stan środowiska
Działalność górnicza prowadzona w Polsce od wielu lat spowodowała przekształcenia
środowiska głównie w południowej części kraju (w zagłębiu Dolnośląskim i Górnośląskim).
Obecnie w Polsce eksploatacja prowadzona jest głównie w zagłębiu Górnośląskim oraz w
ednej kopalni na Dolnym Śląsku i jednej w województwie lubelskim. Charakter i rozmiary
przekształceń są zróżnicowane w zależności od zakresu stosowanej metody eksploatacji złoża
oraz od odporności środowiska na wpływy tej działalności. Początkowo eksploatowano węgiel
na niewielkich głębokościach co powodowało głównie dewastację terenu oraz zmiany
stosunków wodnych w płytko zalegających poziomach wodonośnych. Pozostałością po tej
działalności są płytkie wyrobiska górnicze (często nieudokumentowane), które również i dzisiaj
są przyczyną niekontrolowanych zjawisk, prowadzących do powstania zapadlisk na
powierzchni terenu. Rozwój technologii wydobywania węgla umożliwił rozszerzenie zasięgu
robót górniczych oraz prowadzenie bardziej intensywnej eksploatacji złóż węgla, co
powodowało jednak coraz bardziej niekorzystne zmiany w środowisku. Pojawiły się szkody
związane z uszkodzeniami obiektów budowlanych, zmianami stosunków wodnych na dużych
obszarach oraz zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym oddziaływaniem produktów
pochodzących głównie z procesów przeróbki kopaliny. Niekorzystne zmiany środowiska
wywołały potrzebę kompleksowego podejścia do zagadnień ochrony powierzchni.
Udoskonalone zostały metody prognozowania oddziaływań eksploatacji górniczej na elementy
powierzchni, a także metody zapobiegania i naprawy szkód górniczych.
3.1.2. Oddziaływanie sektora na środowisko
Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia województwa katowickiego wynosiła
około 6650km^, z czego około 26%powierzchni była w przeszłości w zasięgu wpływów
górniczych kopalń węgla kamiennego. Obecnie na terenie zagłębia Górnośląskiego istnieje 66
kopalń węgla, w zagłębiu Dolnośląskim 3 kopalnie oraz zagłębiu Lubelskim 1 kopalnia, w tym
czynnych kopalń jest 47 w zagłębiu Górnośląskim oraz po jednej kopalni w zagłębiu
Dolnośląskim i Lubelskim, a pozostałe kopalnie są już w likwidacji. Kopalnie węgla
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kamiennego prowadzą działalność głównie w ramacłi Spółek Węglowycłi oraz w ramacłi
działalności samodzielnej jako Spółki Akcyjne i Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Należy tu nadmienić, że wydobywanie węgla kamiennego odbywa się w granicacli terenu
górniczego, które to granice wyznaczane są przez organ koncesyjny w uzgodnieniu z Prezesem
Wyższego Urzędu Górniczego. W przypadku, gdy roboty górnicze przekroczą granice terenu
określone w koncesji, organ koncesyjny może zmienić decyzję koncesyjną w zakresie
dotyczącym terenu górniczego.
Problem eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi ma charakter nie tylko
techniczny, ale również społeczny i ekonomiczny. Prowadzenie eksploatacji pod terenami
zagospodarowanymi związane jest z dodatkowymi kosztami eksploatacji z uwagi na ochronę
powierzchni i z uciążliwością dla mieszkańców terenu górniczego. Zrezygnowanie z takiej
eksploatacji to odstąpienie od wybierania złoża już rozpoczętego i udostępnionego, często bez
alternatywy innej eksploatacji, czego następstwem jest zamykanie zakładów górniczych.
Spod terenów zagospodarowanych (tereny zabudowane) w ostatnim 50~leciu wydobyto
ponad 3 miliardy ton węgla kamiennego co stanowi pond 40% ogólnego wydobycia. Połowa
podanego wydobycia pochodzi spod miast i osiedli, około 20% spod zakładów przemysłowych
i z filarów ochronnych szybów a pozostałe 30% spod terenów na których są drogi, koleje, rzeki
i zbiorniki wodne. Obecnie generalnie odchodzi się od prowadzenia eksploatacji z filarów
ochronnych.
Przyjmując jako miarę deformacji powierzchni jej obniżenie podaje się, że powierzchnia
fy

objęta deformacjami w latach 1997-5-99 wynosiła odpowiednio około 285, 269 i 252 km ,
natomiast prognozowana na lata następne tj, 2000-^02 po około 248 km^, co stanowi niewielki
procent powierzchni województwa odpowiednio: 4,3%, 4,1%, 3,8% i 3,7%. Z powyższego
wynika, że powierzchnia objęta deformacjami ma tendencję malejącą co związane jest z
likwidacją zakładów górniczych.
W wyniku prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchni powstają
deformacje, które oprócz obniżeń opisuje się następującymi wskaźnikami: Nachyleniami T,
Odkształceniami poziomymi e, krzywiznami K. Wskaźniki te są podstawą podziału terenów
górniczych na kategorie. Wyróżnia się pięć kategorii terenu górniczego, z których istotnymi dla
obiektów powierzchniowych są III, IV i V kategoria wymagające mniejszych lub większych
profilaktycznych zabezpieczeń.
3.2. G o s p o d a r k a odpadami
3.2.1. Stan środowiska
Z działalnością sektora górnictwa węgla kamiennego nazywaną eksploatacją surowców
mineralnych, nierozerwalnie związane jest powstawanie odpadów. Ich ilości stanowią jeden z
podstawowych problemów górnictwa, a szczególnie dotyczy to wydobycia surowców
energetycznych. Eksploatacji polskich złóż węgla kamiennego towarzyszy ciągłe wytwarzanie
odpadów, co wymaga intensywnych działań związanych z koniecznością ich
zagospodarowania.
Terytorialnie oddziaływanie na środowisko, prowadzonej gospodarki odpadami przez
sektor górnictwa węgla kamiennego, dotyczy województw: śląskiego, małopolskiego i
lubelskiego. Na omawianym terenie notuje się do 1994 roku spadek masy powstających
odpadów, co spowodowane było nie tylko niższą produkcją lecz także działaniami w kierunku
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zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych. Po tym okresie wzrost gospodarczy spowodował
przyrost ilości odpadów i regiony te pozostają głównym wytwórcą odpadów przemysłowych w
Polsce. Dotyczy to przede wszystkim województwa śląskiego, dawniej katowickiego. Główną
przyczyną takiego stanu jest wieloletnia eksploatacja i rozwój kompleksu paliwowoenergetycznego dla potrzeb całego kraju, którego skutki koncentrują się na terenie zajmującym
ok. 2 % powierzchni kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 1996 w
Polsce wytworzono 124,54 min ton odpadów przemysłowych, z tego na terenie województwa
katowickiego - 64,1 min ton, tj. 51,5%. Z danych statystycznych wynika, że w regionie oprócz
odpadów powęglowych powstaje lub jest nagromadzonych ok. 70 rodzajów odpadów. Z
odpadów tych w ilości powyżej 10 tys. ton wymienić można między innymi:
szlamy i pyły z oczyszczania gazów w hutnictwie,
odpady z przemysłu koksochemicznego, zawierające fenole,
osady z mechaniczno-chemicznych oczyszczalni ścieków,
odpady odlewnicze,
muły poszlifierskie,
żużle z hutnictwa metali nieżelaznych i żelaznych,
popioły i żużle z elektrowni, elektrociepłowni i kotłowni
pyły mineralne cementowo-wapiennicze,
wapno pokarbidowe,
zanieczyszczone szlamy gipsowe,
odpady materiałów ceramicznych i budowlanych,
odpady poflotacyjne wszelkiego typu,
osady ze stacji uzdatniania i zmiękczania wody,
stłuczka szklana,
gruz z rozbiórki budynków.
Stan środowiska w odniesieniu do ilości produkowanych odpadów powęglowych w sektorze
górnictwa węgla kamiennego na tle ilości wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie
województwa katowickiego prezentuje rysunek 1. W latach 1999-2002 przedstawiono trend
ilości odpadów oraz sumaryczne dane uzyskane dla sektora.
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Rys. I. Ilości wytworzonych odpadów przemysłowych i pogómiczych na terenie województwa katowickiego wraz z
prognozą
Fig. I. Amounts of industrial and post-mining waste in the area of Katowice Voivodeship, with the forecast
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3.2.2. Oddziaływanie gospodarki odpadami sektora górnictwa węgla kamiennego na
środowisko
Sektor górnictwa węgla kamiennego wytwarza odpady jakościowo i ilościowo zgodnie z
danymi we wnioskach złożonych do odpowiednich organów administracji państwowej przez
poszczególne podmioty gospodarcze. Część (ok. 60%) zakładów górniczych sektora górnictwa
węgla kamiennego posiada decyzje Wojewodów zezwalające na wytwarzanie odpadów w
limitowanych ilościach. Zaznaczyć należy, że składane wnioski zawierają wynikające z mocy
ustawy dane dotyczące ilości i jakości wytwarzanych odpadów, ich sposoby zagospodarowania
lub wykorzystania oraz program zakładów zmierzający do ograniczenia ilości wytwarzania
odpadów w szczególności niebezpiecznych. Programy poszczególnych zakładów górniczych są
podstawą ograniczania oddziaływania odpadów sektora górnictwa węgla kamiennego na
środowisko oraz w pewnym stopniu racjonalizują prawidłowość gospodarki tymi odpadami.
Oddziaływanie gospodarki odpadami sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko jest
znaczące. Wynika to przede wszystkim z ilościowego zestawienia wytwarzanych odpadów
przez sektor (rys. 1 t a b . l . ) oraz ich fizyko-chemicznych własności.
Tabela 1. Procentowy udział odpadów powęglowych w gospodarce odpadami woj. Katowickiego
Table !. Percentage share of post-mining waste in the waste management of Katowice voivodeship
Udział odpadów powęglowych:
- w strukturze odpadów przemysłowych w %
- w zagospodarowaniu wyrobisk podziemnych w %

1996
75,3
11,8

1997
71,6
12,3

1998
70,8
15,8

1999*
60,4
17,6

2000*
60,2
15,0

2001*
59,3
15,0

2002*
58,4
15,0

Największe ilości odpadów w sektorze
górnictwa węgla kamiennego to materiał skalny
f
nazywany odpadami powęglowymi. Źródłami odpadów powęglowych są:
górnicze roboty udostępniające złoża oraz przygotowawcze prowadzone w skałach
płonnych górotworu,
procesy wzbogacania węgla prowadzone w celu poprawy jego własności
energetycznych i ekochemicznych.
Pod względem petrograficznym odpady górnicze reprezentują różnorodne skały z całego
profilu karbonu produktywnego. W zależności od miejsca eksploatacji mogą dominować skały
ilaste, na przykład w centralnej części GZW lub piaskowce we wschodniej jego części. Odpady
przeróbcze to przede wszystkim skały ilaste z bardzo niewielkim udziałem piaskowców.
Wynika to z faktu, że w bezpośrednim kontakcie pokładów węgla (strop i spąg) oraz w
licznych przewarstwieniach pokładów występują skały ilaste. Są one najczęściej urabiane z
węglem i stanowią balast w węglu usuwany w procesach przeróbki mechanicznej.
Wykorzystanie znacznych ilości odpadów powęglowych sektora górnictwa węgla kamiennego
na powierzchni ziemi niekorzystnie oddziaływuje prawie na wszystkie elementy środowiska
(wody, gleby, krajobraz, powietrze).
W skali województwa katowickiego miarą tego oddziaływania może być ilość odpadów
powęglowych do ilości innych odpadów wytwarzanych przez przemysł.
Ograniczeniem oddziaływania odpadów^ powęglowych na środowisko naturalne jest ich
lokowanie w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych. Taki kierunek zagospodarowania odpadów w sektorze górnictwa węgla' kamiennego jest jednak sporadycznie stosowany
(rys.2). Zaznaczyć należy, że ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko poprze:
lokowanie w wyrobiskach podziemnych nie jest równoznaczne z traktowaniem tych wyrobisk
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jako "śmietnika" do którego można wrzucać wszystkie odpady, niekoniecznie niebezpieczne,
ale trudne do zagospodarowania na powierzchni ziemi.
lokowane
po(^ ziemią
odpady
pogórn

12,29%

71,70®/

dy inne

28,30%
na pow

87,71%

Rys.2. Ilości odpadów pogómiczych i ich wykorzystanie na tle ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych
w woj. katowickim (1997)
Fig. 2. Amounts of post-mining waste and their utilisation as compared to the amount of waste in the area of
Katowice Voivodeship (1997)

Prognozowane przez sektor górnictwa węgla kamiennego ilości wytwarzanych odpadów w
latach 2000-2002 są niższe od ilości z lat minionych. Wynika to z likwidacji niektórych
zakładów górniczych oraz ograniczenia wydobycia węgla. Ma to w przypadku ich
wykorzystania na powierzchni ziemi bezpośrednie przełożenie w ograniczeniu oddziaływania
gospodarki odpadami sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko. Prognoza nie
przewiduje zmiany sposobów wykorzystania odpadów powęglowych poprzez rezygnację z
wykorzystania na powierzchni ziemi (w myśl Ustawy o odpadach zwałowanie jest również
wykorzystaniem) oraz intensyfikację możliwości lokowania w wyrobiskach podziemnych lub
wykorzystania na inne cele jako wtórne surowce uzupełniające dla produkcji przemysłowej
(klinkier, ceramika budowlana, kruszywo mineralne).
3.3. Rekultywacja i k r a j o b r a z
3.3.1. Stan środowiska
Stosowane formy gospodarowania, koncentracja przemysłu oraz wysokie zaludnienie
dokonały przeobrażeń w strukturze użytkowania ziemi regionu. W roku 1997, według danych
GUS, kierunki wykorzystania ziemi w województwie katowickim kształtowały się następująco
(powierzchnia ogólna województwa - 665005 ha) (rys. 3):
użytki rolne - 328821 ha (49,4 %),
lasy i zadrzewienia - 197496 ha (29,7 %),
wody - 16732 ha (2,5 %),
użytki kopalne - 2318 ha (0,3 %),
tereny komunikacyjne - 33181 ha (5,0%).
tereny osiedlowe - 65457 ha (9,8 %),
nieużytki - 1I8I1 ha (1,8 %),
inne tereny-13300 ha (2,0 %).
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• użytki rolne
• lasy i zadrzewienia
•wody
• użytki kopalne
• t e r e n y komunikacyjne
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Rys. 3. Kierunki wykorzystania ziemi w województwie katowickim
Fig. 3. Directions of land use in Katowice Voivodeship

Grunty wymagające rekultywacji zajmowały w 1997 roku powierzchnię 8113,1 ha, co
stanowiło 1,22 % całkowitej powierzchni województwa. 87,8 % gruntów wymagających
rekultywacji stanowiły grunty zdewastowane (o całkowicie utraconej wartości użytkowej), a
12,2 % - grunty zdegradowane (grunty, których wartość użytkowa zmalała w wyniku
pogorszenia warunków przyrodniczych lub na skutek zanieczyszczenia środowiska). Grunty
zdewastowane i zdegradowane są rekultywowane w kierunkach określonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. W 1997 roku zrekultywowano jedynie 4,9 %
(397,8 ha), a zagospodarowano - 3,0 % gruntów wymagających rekultywacji.
3.3.2. Wpływ kopalń
Oddziaływania bezpośrednie górnictwa polegają na świadomym, planowanym zajęciu
określonej powierzchni terenu o istniejącym już zagospodarowaniu lub określonej funkcji
ekologicznej, dla prowadzenia innej działalności. Zdeponowane na powierzchni ziemi odpady
górnicze zajmują znaczne tereny oraz stanowią uciążliwości dla środowiska wynikające z
oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza, wody powierzchniowe i podziemne, ale
również do czasu rekultywacji, co trwa zwykle kilkanaście lat, powodują degradację
przyrodniczą i krajobrazową w środowisku.
Z przeprowadzonych analiz oddziaływania sektora węgla kamiennego na środowisko w
zakresie rekultywacji i przekształcenia krajobrazu wynika, że wielkość powierzchni
przewidziana w 1997 roku do zrekultywowania w związku z deponowaniem odpadów
powęglowych na powierzchni ziemi wynosiła 2520 ha. Oceniane kopalnie, za wyjątkiem KWK
"Bogdanka" i kopalń wałbrzyskich deponowały w 1997 roku odpady na obszarze ówczesnego
województwa katowickiego. Uwzględniając ten fakt, można stwierdzić, że wielkość
powierzchni terenu przewidzianego do rekultywacji w związku z działalnością sektora
górniczego wynosiła w 1997 roku 2241 ha co stanowi 0,34 % całkowitej powierzchni
województwa i jednocześnie 27,62 % całkowitej powierzchni gruntów wymagających
rekultywacji w województwie katowickim. W 1997 roku zrekultywowano 270,8 ha, czyli 12%
terenów przewidzianych do rekultywacji, co stanowiło jednak 68,07 % wszystkich
zrekultywowanych gruntów w województwie katowickim.
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3.4. O c h r o n a wód i g o s p o d a r k a w o d n o - ś c i e k o w a
Zasolone wody kopalniane pochodzące z odwadniania kopalń węgla kamiennego wywierają
znaczący wpływ na ponadnormatywne zasolenie wód powierzchniowych w zlewniach Górnej
Wisły i Górnej Odry. W niektórych rzekach i potokach obecnego województwa śląskiego
stężenia dopuszczalne chlorków, siarczanów, towarzyszących im kationów oraz substancji
rozpuszczonych przekroczone są kilkudziesięciokrotnie. Obecnie do takich cieków należą
między innymi Potok Goławiecki, Gostynka w zlewni Wisły oraz Leśnica, Szotkówka,
Bierawka i Kłodnica w zlewni Odry.
Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane z kopalń są kierowane do oczyszczalni kopalnianych
lub kanalizacji komunalnej i nie stanowią istotnego zagrożenia dla wód powierzchniowych.W
oparciu o dane uzyskane z kopalń, a także na podstawie wyników monitoringu wód płynących
w województwie katowickim (z lat 1991-1999), prowadzonym w stałych punktach
pomiarowo-kontrolnych przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach, stwierdza
się stopniowe obniżanie zasolenia w zlewniach Górnej Wisły i Górnej Odry.
Obniżenie poziomu zasolenia rzek w latach dziewięćdziesiątych, określone w odniesieniu
do średniego stężenia sumarycznej zawartości chlorków i siarczanów jest udokumentowane
f
wynikami systematycznej kontroli, prowadzonej przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska.
Na rysunkach zaznaczono średnie wartości sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów w
wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych w roku 1993 i dla porównania w roku 1998.
Na poziom zasolenia Wisły wpływa przede wszystkim ładunek soli odprowadzanych z
kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej (KWK Piast, KWK Ziemowit, KWK Czeczott). W
wodach Małej Wisły dopuszczalne stężenia chlorków oraz substancji rozpuszczonych
przeki oczone są począwszy od przekroju w Jawiszowicach. Średnie wartości tych wskaźników
jednak systematycznie maleją. Znaczący wzrost zasolenia następuje po przejęciu wód Gostynki
oraz potoku Goławieckiego. W przekroju w Bieruniu Nowym koncentracja chlorków wzrasta, a
sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów średnio wynosiła 4042 mg/dm (w 1993) i 2116
mg/dm^ (w 1998). Poziom zasolenia Wisły na wysokości Krakowa maleje systematycznie.
Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie średnie
sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów na wysokości Krakowa w 1998 roku wynosiła
poniżej 900 mg/dm.
Przekroczenia dopuszczalnych stężeń chlorków i substancji
rozpuszczonych na badanym odcinku Odry były stosunkowo niewielkie i występowały
począwszy od ujścia Olzy. Były one rezultatem odprowadzenia do tej rzeki wód dołowych z
kopalń węgła kamiennego zlokalizowanych w rejonie Rybnika, Jastrzębia i Wodzisławia
(Rybnicka Spółka Węglowa i Jastrzębska Spółka Węglowa). Maksymalne stężenia chlorków i
substancji rozpuszczonych wystąpiły w przekroju w Miedonii i wyniosły odpowiednio ok.
500 mgCl/dm i 1200 mg/dm . Kopalnie Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej
odprowadzają wody kopalniane kolektorem "OLZA", który jest przekształcany w system
retencyjno-dozujący ochrony Odry i jej dopływów przed normatywnym zasoleniem.
O poprawie jakości wody w Odrze świadczy fakt, że w ostatnich latach (1998, 1999) około
85% wyników pomiarów zawartości chlorków mieści się w granicach normy (II klasa czystości
wód powierzchniowych). W przekrojach w Krzyżanowicach, powyżej Raciborza i w Turzy
uzyskane wyniki są bardzo zbliżone. Odnotowano także zmniejszenie zasolenia w dopływach
Odry (Ruda, Bierawka i Kłodnica).
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3.5. O c h r o n a p o w i e t r z a
Spośród analizowanych rodzajów presji na środowisko, emisja zanieczyszczeń pyłowogazowych do powietrza spowodowana działalnością kopalni węgla kamiennego uważana jest za
najmniej uciążliwą. Świadczy o tym zarówno wskaźnik ważony określony na podstawie opinii
ekspertów z dziedziny górnictwa i inżynierii środowiska - wynoszący 0,10 jak i opinie
wyrażane w trakcie społecznych konsultacji Główne zanieczyszczenia powietrza emitowane w
wyniku podstawowej działalności produkcyjnej kopalni stanowią: pył zawieszony ogółem i
PM-10 i metan. Emisja innych zanieczyszczeń związana jest przede wszystkim z procesami
energetycznego spalania węgla i gazu kopalnianego o wysokiej zawartości metanu (pył
zawieszony, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla, WWA).
Uwzględniając zachodzące zmiany organizacyjne w kopalniach - wyłączanie ciepłowni i
elektrociepłowni ze struktur zakładów - formalnie emisja zanieczyszczeń z procesów spalania
odgrywa malejącą rolę w oddziaływaniu kopalni na powietrze.
Źródłem emisji pyłu do środowiska z procesów produkcyjnych są zakłady przeróbcze,
drogi transportowe i składowiska węgla i odpadów powęglowych. Pył charakteryzuje się
stosunkowo niską zawartością frakcji PM-10 - rzędu 5-15 % i wysoką zawartością frakcji
pow. 60 |j.m. Wg danych z kopalń oraz danych GUS, w latach 1996-1998 szacunkowa ilość
pyłu z kopalń z procesów produkcyjnych z terenu ówczesnego woj. katowickiego wynosiła
0,9-1,1 tys. ton/rok, co stanowiło ok. 1,5 % całkowitej emisji pyłu ze źródeł przemysłowych z
tego terenu. Dane WSSE w Katowicach wykazują, że średnie obszarowe zanieczyszczenie
powietrza pyłem zawieszonym w latach 1996-1997 wynosiło:
~ na terenie całego województwa katowickiego:
78 |J.g/m'
na terenie GOP:
90 |j.g/m^
na terenie centrum GOP:
103 |ag/m^
f
i przekraczało wartości dopuszczalne wg Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 28.04.1998r.
określone na 75 )ag/m^.
Analizując przedstawione dane można stwierdzić:
charakter procesów produkcyjnych powoduje, że emisja pyłu wynikająca z
działalności kopalń węgla kamiennego jest w przeważającej części emisją niezorganizowaną,
pochodzącą z transportu i składowania węgla i odpadów powęglowych. Zakłady przeróbcze
wyposażone są w większości w wysokosprawne urządzenia odpylające typu płuczek pionowych
lub cyklonów mokrych,
charakter pyłu, zwłaszcza skład ziarnowy powoduje, że emisja ogranicza się do rejonu
jej powstawania, powodując dodatkowe ponadnormatywne, lokalne wzrosty stężeń pyłu w
powietrzu i lokalne uciążliwości dla życia ludzi.
Emisja metanu związana z wydobyciem węgla kamiennego stanowi sumę:
emisji wentylacyjnej z przewietrzania wyrobisk,
emisji z układów odgazowywania systemów eksploatacyjnych,
emisji z procesów powydobywczych.
Oszacowana wielkość emisji całkowitej z kopalń węgla kamiennego w 1998r. wyniosła ok.
626 min m^ (99,4 % - z kopalń śląskich), z tego część (ok. 36 %) została gospodarczo
wykorzystana (część emisji z układów odgazowania). Około 399 min m^ metanu zostało
wprowadzone do powietrza. Dla porównania oszacowana wielkość emisji metanu jedynie ze
składowisk odpadów komunalnych na terenie obecnego województwa śląskiego
wynosi 30-50
f
min m/rok. Polskie przepisy, w szczególności Rozporządzenie MOSZNiL nie normują
o
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dopuszczalnych stężeń metanu w powietrzu. Wykonane na podstawie danych sieci monitoringu
WSSE Katowice obliczenia średnich stężeń obszarowych w 1996r wykazały:
stężenie na obszarze całego województwa katowickiego
- 3,10 mg/m^
stężenie na terenie GOP
- 3,60 mg/m^
stężenie na terenie centrum GOP
- 3,60 mg/m^
Analizując powyższe dane nie można jednoznacznie ilościowo określić wpływu sektora
górnictwa węgla kamiennego na stężenie metanu w powietrzu. Można natomiast stwierdzić, że
emisja metanu z kopalni stanowi równoważnik emisji ok. 10 mld m CO2 (19,6mln t) - pod
względem wpływu na efekt cieplarniany. Równocześnie zgodnie z danymi GUS, emisja CO2 z
działalności produkcyjnej na terenie woj. Katowickiego w 1997r. wyniosła ok. 31,88 min t.
3.6. H a ł a s
Zagrożenie hałasem na terenie dawnego województwa katowickiego (jak i obecnego śląskiego) jest pochodną wielu niekorzystnych czynników z których podstawowymi są
nadmierna urbanizacja i koncentracja przestarzałego przemysłu. Teren ten charakteryzuje się
olbrzymią koncentracją źródeł hałasu na stosunkowo niewielkim obszarze. W odróżnieniu od
hałasu komunikacyjnego, który ze względu na dużą gęstość istniejących ciągów
komunikacyjnych oddziaływuje na duże obszary, hałasy przemysłowe mają znacznie mniejszy
zasięg. Ograniczają się one, w wielu przypadkach, jedynie do "terenów przemysłowych" czyli
powierzchni zajmowanych przez same zakłady, zarówno w sensie administracyjnym jak i
fizycznym. Województwo katowickie ze względu na duży stopień jego uprzemysłowienia
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem tego typu źródeł hałasu. Największą grupę źródeł
hałasów przemysłowych stanowią zakłady górnicze. Do głównych źródeł hałasu związanych z
działalnością sektora górniczego można zaliczyć następujące obiekty:
stacje wentylatorów dużej mocy (np.: stacje wentylatorów głównego przewietrzania),
w tym głównie wyloty dyfuzorów i kanały wentylacyjne,
kompresorownie różnego typu, w tym głównie czerpanie powietrza oraz zawory
zrzutowe,
zakłady przeróbcze węgla, w tym głównie kruszarki, przesypy i przesiewacze,
zwałowiska węgla i innych materiałów, w tym głównie przenośniki taśmowe,
podajniki wibracyjne, stacje przesypowe, spychacze i stacje załadunkowe,
silniki spalinowe,
urządzenia odpylające,
transformatory.
Wymienione powyżej rodzaje źródeł są znacznie zróżnicowane pod względem ich
parametrów akustycznych. Dlatego część z nich stanowi zagrożenie ze względu na poziom
emitowanego hałasu, część ze względu na jego rodzaj, zaś inne ze względu na znaczny zasięg
jego oddziaływania. Poziom i charakterystyka hałasu przemysłowego w punkcie obserwacji
usytuowanym w znacznej odległości od źródła zależy od wielu czynników. Podstawowe z nicli
to:
moc akustyczna źródła,
charakterystyka promieniowania źródła,
wartość tłumienia hałasu przez powietrze i powierzchnię ziemi,
poziom dźwięku A na granicy zakładu uwzględniający lokalizację źródła (lub źródeł
hałasu) na jego terenie w stosunku do usytuowania granicy lub innych obiektów zakładu
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(zagospodarowanie przestrzenne zakładu) mogących mieć wpływ na rozprzestrzenianie się
hałasu do środowiska zewnętrznego,
rodzaj emitowanego przez źródło hałasu (ciągły, przerywany,
zmienny, ...),
charakter widma hałasu źródła,
warunki atmosferyczne panujące w czasie wykonywania pomiarów (w tym kierunek i
siła wiatru, opady atmosferyczne, wilgotność,...),
sposób zagospodarowania przestrzennego otoczenia badanego zakładu (w tym
głównie zjawiska ekranowania i tłumienia przez naturalne i sztuczne elementy urbanistyczne),
sposób obudowy źródeł (jeżeli taki istnieje),
lokalizacja i rodzaj terenów podlegających ochronie akustycznej,
~ pora doby dla której prowadzi się pomiary i ocenę (dzień czy noc).
Dla oceny zagrożenia konurbacji górnośląskiej prowadzono w latach 1993-1995 badania
hałasu pochodzącego od różnych źródeł wraz z globalną jego oceną. W efekcie tych działań
uzyskano mapy akustyczne badanego obszaru, które dają obraz zagrożenia hałasem
pochodzącym od istniejących ciągów komunikacji drogowej, kolejowej oraz zakładów
przemysłowych (w tym głównie kopalń).
Z przeprowadzonych pomiarów i obliczeń emisji i imisji hałasów przemysłowych wynika,
że:
dla pory dziennej, około 1,5 % powierzchni województwa katowickiego jest
zagrożone oddziaływaniem hałasu pochodzącym od prowadzonej na jego terenie działalności
przemysłowej, charakteryzującym się wartościami poziomu dźwięku A, przekraczającymi
przyjętą wartość kryterialną55 dB,
dla pory nocnej, około 1,9 % powierzchni województwa katowickiego jest zagrożone
oddziaływaniem hałasu, charakteryzującym się wartościami poziomu dźwięku A,
przekraczającymi przyjętą wartość kryterialną45 dB.
W przypadku pozostałych typów źródeł hałasu wielkości te wynoszą:
dla hałasu drogowego: 13 % powierzchni w porze dziennej oraz 20 % w porze nocnej,
dla hałasu kolejowego: 11 % powierzchni w porze dziennej oraz 57 % w porze nocnej.
Jak więc widać zagrożenie powodowane przez hałas przemysłowy jest dużo mniejsze od
zagrożenia hałasem drogowym łub kolejowym. Jednakże, szczególnie w porze nocnej na
obszarach gdzie hałas związany z ruchem komunikacyjnym jest dużo mniejszy mogą zaistnieć
uciążliwości wynikające z działalności zakładów sektora górniczego, a w szczególności pracy
urządzeń wentylacyjnych. Emitowany przez nie niskoczęstodiwościowy hałas aerodynamiczny
o dużej energii jest słabo tłumiony przez istniejące na drodze jego propagacji przeszkody.
Dlatego tego typu uciążliwości stają się szczególnie dokuczliwe dla ludzi zamieszkujących w
ich pobliżu. W czasie prowadzonych badań zaobserwowano, w wielu przypadkach, wzajemne
oddziaływanie i nakładanie się na siebie źródeł przemysłowych i komunikacyjnych a także
źródeł przemysłowych pochodzących z różnych zakładów, co uniemożliwia prostą ocenę
uciążliwości akustycznej i wymaga prac specjalistycznych.
3.7. R a d i o a k t y w n o ś ć
3.7.1. Stan środowiska
W naturalnym środowisku człowieka występują tzw. naturalne izotopy promieniotwórcze.
Jedne z bardziej istotnych z punktu widzenia ochrony radiologicznej to izotopy radu
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wchodzące w skład naturalnycłi szeregów promieniotwórczych. Zgodnie z Raportem
UNSCEAR 1982 średnie światowe stężenia
Ra i ^^'^Ra w skorupie ziemskiej wynoszą po
okoto 26 Bq/kg. Prócz izotopów wchodzących w skład szeregów promieniotwórczych
obserwuje się w przyrodzie również izotop potasu
który stanowi około 0.012 % naturalnie
występującego w środowisku potasu. Według ww. Raportu średnie światowe stężenie "^^K
wynosi około 370 Bq/kg. Powszechna obecność izotopów promieniotwórczych w środowisku
naturalnym człowieka powoduje występowania tak zwanego naturalnego tła promieniowania
gamma. Jego wartość zależy od budowy geologicznej podłoża i w związku z tym może się
zmieniać w dosyć szerokim zakresie. Na przykład dla Polski wielkość ta, wg "Radiologicznego
Atlasu Polski 1997", waha się w zakresie od 18.8 do 86.0 nGy/h.
Obecnie zakłada się, że w nienaruszonym stanie środowiska naturalne tło promieniowania
gamma jest nieszkodliwe. Jednak działalność człowieka polegająca na eksploatacji i
przetwarzaniu znacznych ilości surowców mineralnych prowadzi w rezultacie często do
powstawania ogromnych ilości odpadów zawierających podwyższone zawartości naturalnych
izotopów promieniotwórczych. Zjawisko to dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin
przemysłu, którego działalność polega na wydobywaniu i przetwarzaniu surowców
mineralnych, począwszy od energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym, poprzez
metalurgię żelaza i metali kolorowych, do produkcji nawozów sztucznych oraz eksploatacji
gazu i ropy naftowej. W podziemnych zakładach wydobywczych dodatkowo zjawisko to jest
potęgowane specyficzną, ograniczoną przestrzenią miejsca pracy, w której wzmocnieniu
ulegają zagrożenia związane z izotopami promieniotwórczymi występującymi w postaci
gazowej lub aerozoli.
Średnie zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych oraz wielkość naturalnego tła
promieniowania gamma na terenie województwa katowickiego nie odbiega od wartości
przyjętych za średnie. Z wyników badań prowadzonych w GIG wynika, że tlo promieniowania
gamma wynosi od 40 do 70 nGy/h a średnie zawartości izotopów radu nie przekraczają 25
Bq/kg. Jednak tereny te są miejscem intensywnej działalności przemysłu ciężkiego. W związku
z tym obserwuje się występowanie znacznych ilości odpadów zawierających podwyższone
zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych. Szczególnie istotna jest działalność
kopalń węgla kamiennego.
3.7.2. Wpływ działalności kopalń na stan zagrożenia radiacyjnego w środowisku
Na Górnym Śląsku występują dwa główne źródła promieniotwórczych skażeń środowiska
naturalnego: radonośne wody odprowadzane z kopalń węgla kamiennego oraz odpady stałe
lokowane na hałdach.
Słone wody występujące w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku często
zawierają naturalne izotopy promieniotwórcze, a przede wszystkim izotopy radu. Stężenia
^^^Ra w wodach dopływających do wyrobisk podziemnych mogą sięgać nawet 390 kBq/m^,
podczas gdy stężenia tego izotopu w wodach powierzchniowych zazwyczaj nie przekraczają
0.1 kBq/m^. Tak wysokie stężenia radu jakie występują w polskich kopalniach są rzadko
spotykane w przyrodzie, jednakże wody ze zbliżonymi stężeniami radu znaleziono w Iranie,
Australii, Ukrainie, Niemczech i Rumunii. Czasem radonośne wody kopalniane zawierają
również jony baru, których stężenie może sięgać 1,5 kg/m . Wody zawierające zarówno rad i
bar zostały nazwane wodami radowymi typu A. Drugi typ wód radowych, dla odróżnienia
nazwany typem B, nie zawiera jonów baru a zawiera jony siarczanowe SO4 ~ Obecność baru w

201

Krystyna CZAPLICKA - Stan środowiska naturalnego na terenach ...

wodach odgrywa kluczową rolę w zachowaniu się radu. Z wód typu A (zawierających bar) rad
prędzej czy później ulegnie współstrąceniu wraz z barem po zmieszaniu się tych wód z wodami
siarczanowymi, które są bardzo pospolite w przyrodzie. Stężenie ^^^Ra w tworzących się w taki
sposób osadach może sięgać 400 kBq/kg, podczas gdy średnie stężenie tego izotopu w glebie
wynosi około 25 Bq/kg. Wytrącanie się promieniotwórczych osadów może zachodzić nie tylko
pod ziemią, ale także na powierzchni w osadnikach, rurociągach, małych ciekach
powierzchniowych. Dlatego też mogą one powodować skażenia promieniotwórcze środowiska
naturalnego. Mogą też powodować trudności techniczne w eksploatacji rurociągów i
kolektorów wód słonych.
Nieco inne problemy związane są z wodami radowymi nie zawierającymi baru. W takim
przypadku prawie cały rad dopływający do wyrobisk podziemnych z wodami słonymi jest
odprowadzany na powierzchnię a stamtąd do rzek. W osadnikach powierzchniowych i rzekach
następuje sorpcja radu na ilastych osadach dennych. Ponieważ ten proces jest dosyć powolny,
obserwuje się z jednej strony podwyższone stężenia radu w wodach rzecznych wiele
kilometrów od źródła a z drugiej strony wpływa to na podwyższenie promieniotwórczości
naturalnej osadów dennych na takim samym dystansie.
Skażenia środowiska naturalnego powodowane przez słone wody o podwyższonych
zawartościach radu oraz powstające z nich osady ograniczają się do powierzchniowych
osadników wód dołowych, cieków powierzchniowych którymi były lub są odprowadzane wody
dołowe oraz, w niewielkim stopniu, występują w wodach i osadach dennych Wisły i Odry.
Aktywność izotopu radu ^^^Ra, zrzucanego ze słonymi wodami do rzek wynosi w przybliżeniu
około 225 MBq dziennie (80 GBq/rok) natomiast dla ^^^Ra wartość ta wynosi około 380
A

MBq/dzień (czyli 140 GBq na rok). Prawie 70% ilości
pozostaje w wyrobiskach
podziemnych w postaci osadów siarczanu radowo-barowego, natomiast w przypadku
Ra
ilość ta jest znacznie mniejsza i wynosi jedynie 35%. Jedenaście kopalń z Rybnickiego Okręgu
Węglowego odprowadza swoje słone wody za pomocą systemu rurociągów znanego pod nazwą
Kolektora OLZA. Szybkie zarastanie kolektora na niektórych odcinkach powodowało poważne
uszkodzenia i częste awarie kolektora. Osady z kolektora OLZA zawierały maksymalnie prawie
70000 Bq/kg ^^^Ra. Ponieważ ilość wód transportowana kolektorem jest bardzo duża,
oszacowano, że rocznie w kolektorze osadzało się co najmniej 2000 ton osadów, w których
całkowita aktywność
Ra sięgała 60 GBq rocznie. W ciągu początkowych 10 lat eksploatacji
kolektora (1980-1991) musiało się Ow
20000 ton osadów
OA nim nagromadzić co najmniej
OOC
zawierających przynajmniej 600 GBq Ra i przynajmniej 300 GBq Ra. Od początku lat 9 0 tych rozpoczęto oczyszczanie wód z radu i baru w kopalniach Krupiński i 1-Maja, przez co
proces ten jest znacznie mniej intensywny.
Aby ochronić górników, środowisko naturalne oraz instalacje techniczne przed działaniem
promieniotwórczych osadów opracowana została i wdrożona w pełnej skali technicznej w
dwóch kopalniach metoda oczyszczania wód typu A z radu i baru. Metoda ta pozwala na
oczyszczanie wód radowych w przypadku kiedy w kopalni nie występują naturalne wody
siarczanowe w wystarczających ilościach. Proces oczyszczania odbywa się pod ziemią, w
wyeksploatowanych wyrobiskach, gdzie pozostają tworzące się promieniotwórcze osady.
Ponieważ oczyszczanie prowadzi się za pomocą odpadów pochodzących z przemysłu nawozów
sztucznych, koszt oczyszczania jest bardzo niski. Dodatkowym czynnikiem pozytywnym jest
pozostawanie promieniotwórczych osadów pod ziemią. Opracowana technologia oczyszczania
jest bardzo efektywna zarówno z punktu widzenia ekologii jak i ekonomii. W sumie
oczyszczanie wód w obu kopalniach (KWK Krupiński, 1-Maja) spowodowało obniżenie ilości
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radu odprowadzanego na powierzchnię o około 130 MBq dziennie i baru o około 3000
kilogramów dziennie. Odprowadzane na powierzchnię wody zawierają izotopy radu w
stężeniach nie przekraczających poziomu, jaki został ustalony w Zarządzeniu Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki (0.7 kBq/m^).
Problem oczyszczania wód radowych typu B nie jest niestety taki prosty. Wody te zawierają
rad i jony siarczanowe, a nie zawierają jonów baru. Dla trzech najważniejszych kopalń na
Górnym Śląsku (Piast, Ziemowit i Czeczott) całkowita ilość wody, jaka powinna być
226
228
oczyszczana to około 65000 m dziennie
zawierającej 250 MBq ^""Ra i około 500 MBq ^^'Ra.
Dla kopalni Piast instalacja oczyszczania wód została uruchomiona w 1999 roku.
Odpady, w postaci mas skalnych wydobywanych przy eksploatacji węgla, charakteryzują
się nieco podwyższoną zawartością naturalnych izotopów promieniotwórczych. Obserwowane
w nich zawartości izotopów radu dwu, trzykrotnie (do około 100 Bq/kg) przekraczają wartości
obserwowane na powierzchni. W związku z tym obserwowany jest nieznaczny wzrost dawki
promieniowania gamma w rejonie gromadzenie tego typu odpadów (do około 150 nGy/h).
Powoduje to ograniczenia możliwości zagospodarowania tych terenów związanego z
ewentualnym przeznaczeniem ich pod zabudowę.
3.8. Ś r o d o w i s k o b i o t y c z n e
3.8.1. Stan środowiska
Znaczny wpływ antropopresji przemysłu w ciągu ostatnich 300 lat jego działalności na
środowisko biotyczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego powodował zmiany w naturalnych
ekosystemach tego obszaru. Województwo katowickie (obecnie śląskie) kojarzone jest niemal
wyłącznie z działalnością przemysłu. Trudno doszukać się na tym obszarze środowiska
biotycznego nie poddanego w czasie minionym oddziaływaniu przemysłu lub górnictwa.
Antropogeniczność oddziaływania przemysłu i górnictwa na siedliska leśne województwa
katowickiego można przedstawić jako odsetek powierzchni lasów objętych uszkodzeniami do
ogólnej ich powierzchni (tab. 2.), Podobne zestawienie zaprezentowano dla powierzchni gleb
województwa katowickiego zdegradowanych działalnością przemysłu i górnictwa. W
zestawieniach obserwować można umiarkowane tendencje spadkowe niekorzystnego
oddziaływania na opisywane elementy środowiska. Jednocześnie w środowisku biotycznym
obserwuje się coraz lepszą znajomość flory, fauny i zbiorowisk roślinnych oraz zoocenoz dając
podstawy dla ochrony interesujących z przyrodniczego punktu widzenia gatunków i
zachowanie w jak najlepszym stanie całych ekosystemów.
Tabela .2. Powierzchnie lasów i gleb w województwie katowickim objętych wpływem przemysłu
Table 2. Areas of forests and soils influenced by industry in Katowice voivodeship
Elementy środowiska
Lasy w tys.ha
Lasy zagrożone w tys.ha
Udział w %
Użytki rolne w tys.ha
Grunty zdegradowane w tys.ha
Udział w %

1994
187
164,6
88,0
330,7
9,04
2,7

1995
187
164,5
88,0
330,2
9,11
2.8

1996
186
163,1
87,7
328,1
8,67
2,6

1997
188,3
161,1
85,5
328,8
8,11
5
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3.8.2. Oddziaływanie sektora górnictwa węgla kamiennego na środowisko biotyczne
Oddziaływanie na środowisko biotyczne ma miejsce głównie na terenach górniczych.
Jedynie zanieczyszczenie powietrza wynikające z emisji zakładów górniczych może
niekorzystnie wpływać na środowisko biotyczne poza terenami górniczymi. Emisje te nakładają
się na ilości zanieczyszczeń powietrza wywołane zarówno innymi lokalnymi źródłami jak i
pochodzeniem transgranicznym.
Ważnym elementem oddziaływania na środowisko biotyczne są zmiany stosunków
wodnych na terenie eksploatacji i powstające odkształcenia powierzchni ziemi pociągające za
sobą degradację gleb rolnych lub terenów leśnych. Biorąc pod uwagę degradację lasów
wynikającą z działalności przemysłu na terenie województwa katowickiego w latach 1996-97
stwierdzić należy, że sektor górnictwa węgla kamiennego przyczynił się do wspomnianej
degradacji. Udział sektora w powierzchni uszkodzeń lasu na terenie województwa
katowickiego stanowił w latach 1997-99 406 ha, a województwie lubelskim ok. 6 ha. Świadczy
to o wpływie sektora na środowisko biotyczne jako ekosystemu leśnego (flora i fauna) zarówno
w latach miononych jak i w przyszłości. W wyniku działalności sektora górnictwa węgla
kamiennego w latach 2000-2002 prognozuje się degradację ok. 265 ha terenów leśnych.
Podobnie kształtuje się oddziaływanie biotyczne w odniesieniu do środowiska glebowego.
W latach 1997-99 roku w województwie katowickim nieodwracalnym przekształceniom
podlegało 393 ha gleb użytkowanych rolniczo zlokalizowanych na terenach górniczych.
Prognoza na lata 2000-2002 przewiduje dalsze oddziaływanie sektora górnictwa węgla
kamiennego na obszarze 260 ha. Podobnie jak w przypadku oddziaływania sektora na
powierzchnie leśne planuje się ograniczenie degradacyjnego wpływu na gleby wykorzystywane
rolniczo. Pod względem zasięgu terytorialnego, w latach 1997-99 oddziaływanie na
środowisko biotyczne sektora górnictwa węgla kamiennego dotyczyło jedynie obszarów w
obrębie województw: katowickiego i lubelskiego. Natomiast obecnie na skutek zmian
administracyjnych antropogenizacja ekosystemów wywołana działalnością sektora górnictwa
węgla kamiennego występowała będzie w województwach: śląskim, małopolskim i lubelskim.
Ze względu na likwidację niektórych zakładów górniczych oraz modernizację pozostałych
oddziaływanie sektora górnictwa węgla kamiennego na sferę biotyczną będzie ograniczane.
3 . 9 . Z d r o w i e ludzi
3.9.1. Stan środowiska
Zebrane dane dotyczą wyłącznie skutków wpływu stanu środowiska pracy wyrażające się w
dwóch aspektach bezpieczeństwa pracy:
wypadkowości w kopalni
narażenia pracowników na czynniki powodujące choroby zawodowe.
3.9.2. Oddziaływanie sektora górnictwa węgla kamiennego na zdrowie ludzi
Wypadkowość nie można odnosić tylko do wypadków ciężkich i śmiertelnych gdyż są to
najczęściej zdarzenia losowe. Dlatego zebrane dane uzupełniono o ilości wypadków lekkich na
podstawie dostępnych w GIG statystyk wypadkowości opracowanych przez COIG. Trendy w
zakresie stanu wypadkowości charakteryzują najczęściej takie współczynniki jak:
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stopień ciężkości,
ilość wypadków na 1000 zatrudnionych,
~ ilość wypadków na 1000 roboczodniówek.
Z informacji uzyskanych z Wyższego Urzędu Górniczego wynika, że w 1998 r. w zakładach
górniczych, objętych nadzorem i kontrolą urzędów górniczych, odnotowano ogółem 7768 osób
poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy (w 1997 r. - 9969), co stanowi spadek o
około 22% w stosunku do 1997 r., w tym 48 osób poniosło śmierć (w 1997 r. - 27) oraz 46
osób uległo wypadkom ciężkim (w 1997 r. - 40). Większość wypadków przy pracy miała nadal
miejsce w kopalniach węgla kamiennego. Zarejestrowano tam 6570 wypadków przy pracy (w
1997 r. - 8822), co stanowi spadek o 25%, z tego 31 osób poniosło śmierć (w 1997 r. - 20)
oraz 39 osób uległo wypadkom ciężkim (w 1997 r. - 30).
W 1999 r. nastąpił dalszy spadek liczby wypadków przy pracy w zakładach górniczych. W
zakładach tych w wypadach poszkodowanych zostało ogółem 5336 osób, z czego śmierć
poniosło 27 osób.
W 1998 r. w kraju stwierdzono 12017 przypadków chorób zawodowych (wl997 r. 11.685), co stanowi wzrost o 332 przypadki, tj. o 2,8%. Roczny współczynnik zachorowalności
wyniósł 117,3 przypadków na 100 tys. zatrudnionych i był nieznacznie wyższy niż w roku
poprzednim (w 1997 r. - 116,9). Największą liczbę chorób stanowiły w 1998 r. przewlekłe
choroby narządu głosu wywołane nadmiernym wysiłkiem głosowym (30,4% wszystkich chorób
zawodowych). Drugą grupę, pod względem poziomu zapadalności, stanowiły zawodowe
uszkodzenia słuchu - 28,2% ogółu chorób zawodowych. Na trzecim miejscu znalazły się
choroby zakaźne i inwazyjne (9,9% ogółu chorób zawodowych). Pylice płuc były kolejną, pod
względem poziomu zapadalności, grupą schorzeń zawodowych stwierdzonych w Polsce w
1998 r. (988 przypadków, tj. 8,2% wszystkich chorób zawodowych). Tworzyły ją głównie
pylice górników kopalń węgla (502 przypadki) oraz pylica krzemowa (314 przypadki). Należy
wyjaśnić, że wśród pracowników kopalń węgla kamiennego rozpoznano w 1998 roku ogółem
513 pylic, w tym 502 przypadki wspomnianej wyżej pylicy górników kopalń (pyhca mieszana),
2 przypadki pylicy krzemowej, 4 przypadki pylico-gruźlicy oraz 5 przypadków pylicy
spawaczy. Według informacji Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi największą zachorowalność
na choroby zawodowe odnotowano w dziale górnictwo węgla (841,9 przypadków chorób na
100 tys. zatrudnionych) oraz w dziale produkcja metali (416,9 przypadków na 100 tys.
zatrudnionych),
4. Podsumowanie analizy stanu środowiska
Poniżej przedstawiono podsumowanie dla wszystkich elementów środowiska.
Odprowadzanie wód dołowych zmniejszyło się w roku 1999 o 8762 tys. m' w stosunku do
roku 1997. Prognozuje się dalsze zmniejszenie odprowadzania wód do końca roku 2002 o
26427 tys. m w stosunku do roku 1999.
Średni ładunek soli (chlorki + siarczany) odprowadzanych z wodami dołowymi do wód
powierzchniowych zmniejszył się o 255230 ton w roku 1999 w stosunku do 1997. Prognozuje
się dalsze zmniejszenie w stosunku do roku 1999 o 85816 ton na koniec roku 2002.
Ilość izotopów radu odprowadzana z wodami dołowymi na powierzchnię zmniejszyła się o
58,480 GBq w stosunku do roku 1997. Do 2002 roku przewiduje się zmniejszenie o dalsze
20,058 GBq.
Ilość ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych w latach 1997-1999 zmniejszyła
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się o 7662 tys. m^. Prognoza na lata 2000-2002 wskazuje na dalszy spadek w stosunku do 1999
roku o 7525 tys. m^. Dane te są niepewne, gdyż kopalnie wliczają ścieki odprowadzane z
jednostek przez nie administrowanych (domy, osiedla).
Udział procentowy ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach kopalnianych w stosunku do
ogólnej ilości ścieków na przestrzeni lat 1997 do 1999 wzrasta z 59% do 70%. Prognoza do
2002 roku przewiduje, że w oczyszczalniach kopalnianych oczyszczane będzie 84% ścieków.
Pozostałe ścieki przesyłane są do oczyszczalni miejskich. Dane powyższe należy analizować
równocześnie ze zużyciem wody w sektorze i zamykaniem obiegów wody oraz
wykorzystywaniem ścieków na cele technologiczne.
Ilość wytwarzanych odpadów górniczych ogółem (odpady przeróbcze + skała płonna)
zmniejszyła się w okresie od 1997-1999 o 6488 tys. ton. Prognoza na koniec roku 2002
przewiduje zwiększenie ilości odpadów 791 tys, ton.
Ilość odpadów zagospodarowanych zmniejszyła się o 1885 tys. ton w okresie od 1997 do
1999r. i przewiduje się dalszy spadek zagospodarowania o 4513 tys. ton na koniec roku 2002 w
stosunku do 1999r.
Ilość odpadów lokowanych pod ziemią w latach 1997-1999 wzrosła o 1415 tys. ton.
Prognoza na lata 2000-2002 przewiduje zmniejszenie o 981 tys. ton.
Powierzchnie zrekultywowane w kolejnych latach 1998 i 1999 wynosiły odpowiednio 245
ha i 313 ha. W latach 2000-2002 przewiduje się zrekultywowanie 1154 ha.
Zagrożenia hałasem emitowanym z urządzeń kopalni ulegają zmniejszeniu dzięki
instalowaniu tłumików hałasu oraz eliminowaniu hałaśliwych urządzeń technologicznych.
Nakłady na ochronę przed hałasem w poszczególnych latach objętych oceną wynosiły:
w 1997 roku - 2504 tys. zł, w 1998 roku - 2122 tys. zł, w 1999 roku - 288 tys. zł. Na lata
2000-2002 w sektorze na ochronę przed hałasem planuje się średnio ponoszenie nakładów w
wysokości 4445 tys. zł.
Emisje pyłów do powietrza z emitorów sektora zmniejszyły się w latach 1997-1999
głównie dzięki wydzieleniu energetyki ze struktury zakładów górniczych. W tych latach
zmniejszeniu uległy emisje związane z funkcjonowaniem kopalń.
Obserwowane w latach 1997—99 oddziaływanie na środowisko biotyczne kopalń węgla
kamiennego wyraża się degradacją 411,89 ha terenów leśnych oraz antropogenicznym
przeobrażeniem 393,24 ha gleb rolnych. W prognozie na lata 2000-02 przewiduje się
antropopresyjne oddziaływanie biotyczne wynikające z działalności kopalń węgla kamiennego
na 262,2 ha lasów oraz 260,24 ha gleb rolnych. Przewiduje się wyraźne ograniczenie
oddziaływania na środowisko biotyczne kopalń a równocześnie prognozuje się poniesienie
nakładów na rehabilitację terenów górniczych.
Koszty społeczne wydobywania węgla charakteryzuje wypadkowość i choroby zawodowe.
W latach 1997-1998 odpowiednie wielkości wynosiły:

liczba
liczba
liczba
liczba
liczba

wypadków śmiertelnych
wypadków ciężkich
przypadków pylicy
przypadków zawodowej utraty słuchu
przypadków choroby wibracyjnej

1997
22
30
478
1517
59

1998
34
43
452
1567
49

Nakłady na profilaktykę chorób zawodowych w tych latach wyniosły odpowiednio
249029 tys. zł i 291949 tys. zł.
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5. Wnioski wypływające z oceny wpływu sektora górnictwa węgla kamiennego na
środowisko
5.1. P r z e k s z t a ł c e n i a t e r e n ó w g ó r n i c z y c h
Z oceny wpływu dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej wynika, że w latach
1997-^99 w zasięgu bezpośrednich wpływów górniczych znalazła się cześć powierzchni
województwa katowickiego. Stanowi to odpowiednio 4,3%, 4,1% i 3,8% jego powierzchni i ma
tendencję malejącą. Tendencja malejąca daje się zauważyć również w latach najbliższych bo
wyniesie ona około 3,7%.
Pomimo niewielkiego procentowo udziału terenów objętych deformacjami powierzchni w
stosunku do powierzchni województwa katowickiego, waga tego oddziaływania na środowisko
jest duża ze względu na fakt, że osiadaniami objęte są w większości tereny wysoko
zurbanizowane.
5.2. Gospodarka odpadami
Sektor górnictwa węgla kamiennego wytwarza odpady jakościowo i ilościowo z^
danymi we wnioskach złożonych do odpowiednich organów administracji państwowej przez
poszczególne podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą o odpadach. Od kilku lat obserwuje się
zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez zakłady górnicze, co w połączeniu z
prawidłowo prowadzaną gospodarką odpadami w sektorze ogranicza oddziaływanie tych
odpadów na środowisko.
Wytwarzane przez sektor w największych ilościach tzw. odpady powęglowe stanowią
obecnie ok. 60% ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w województwie śląskim.
Prognozuje się dalszy spadek ilości odpadów powęglowych, co związane jest z likwidacją
części lub całości zakładów górniczych i ograniczeniem wydobycia. Nie jest to jednak
jednoznaczne z intensywnym ograniczaniem oddziaływania na środowisko, ponieważ
prognozuje się, że znaczne ilości odpadów powęglowych zostaną wykorzystane na powierzchni
ziemi. Jedynie 15% odpadów powęglowych zostanie ulokowane w podziemnych wyrobiskach
górniczych ograniczając o tyle ich oddziaływanie na środowisko.
5.3. R e k u l t y w a c j a i k r a j o b r a z
Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziaływania sektora węglowego na środowisko w
zakresie rekultywacji terenów zajmowanych przez składowiska odpadów powęglowych można
stwierdzić, że proces rekuUywacji tych terenów postępuje powoli (12 % w skali roku) i potrwa
jeszcze wiele lat.
W 1997 roku składowiska odpadów powęglowych stanowiły niecałą trzecią część gruntów
zdegradowanych w województwie katowickim, natomiast udział prac rekultywacyjnych
wykonanych przez sektor węglowy w pracach zrealizowanych na obszarze całego
województwa katowickiego wyniósł ponad 68 %.
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5 . 4 . O c h r o n a wód i g o s p o d a r k a w o d n o - ś c i e k o w a
Stopniowe obniżanie poziomu zasolenia wód powierzchniowych w latach 91-99 wiąże się
przede wszystkim z restrukturyzacją górnictwa (likwidacja kopalń, ograniczanie i koncentracja
wydobycia węgla), a także z działaniami ograniczającymi ilość odprowadzanego ładunku
zasolenia prowadzonymi na niektórych kopalniach.
Mimo udokumentowanego obniżenia poziomu zasolenia rzek (o około 40-50%)
powodowanego przez kopalnie, dalsze ograniczenie negatywnego wpływu jakość wód
powierzchniowych wymaga konsekwentnego realizowania przedsięwzięć minimalizujących
skutki odprowadzania zasolonych wód pochodzących z odwaniania kopalń (ograniczenie
zasolenia metodami górniczymi, szersze wykorzystanie metody hydrotechnicznej).
5.5. Ochrona powietrza
Decydujący wpływ na środowisko w aspekcie ponad lokalnym ma emisja metanu związana
z wydobyciem węgla kamiennego. Szacunkowo, pod względem oddziaływania na efekt
cieplarniany emisja metanu stanowi w przypadku Śląska ok. 61 % emisji CO2.
Emisja pyłu związanego z działalnością produkcyjną kopalń węgla kamiennego oddziałuje na
powietrze lokalnie, stwarzając dodatkowe uciążliwości w powiązaniu z istniejącym stanem
(przekroczenia stężeń dopuszczalnych na obszarze Śląska).
Osobnym zagadnieniem jest emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych ze spalania węgla w
obiektach energetyki zawodowej i komunalnej, które w sposób formalny wyłączone są ze
struktur zakładów górniczych, lecz w dalszym ciągu powodują wzrost stężeń zanieczyszczeń
charakterystycznych dla tego typu procesu, o zasięgu ponadlokalnym. Emisję te można określić
jako pośrednio związaną z działalnością produkcyjną, a jej wielkość jest ściśle związana z
energochłonnością sektora.
Emisja innych zanieczyszczeń związanych z procesami normalnie realizowanymi
w sektorze górnictwa węgla kamiennego (transport wewnętrzny, prace spawalnicze,
wzbogacanie węgla z zastosowaniem węglowodorów itp.) jest pomijalnie mała i nie wpływa w
sposób istotny na stan powietrza.
5.6. Hałas
Badania prowadzone w warunkach rzeczywistych wskazują, iż zagrożenie klimatu
akustycznego hałasem pochodzącym od źródeł przemysłowych (w tym sektora górniczego) nie
est decydujące w konurbacji górnośląskiej, wobec dominującego wpływu hałasu
komuni kacyj nego.
Zakłady górnicze są jednymi z głównych źródeł hałasu przemysłowego i to one głównie
decydują o uciążliwościach w środowisku zewnętrznym dla tej kategorii źródeł.
W przypadku tego typu źródeł o występowaniu uciążliwości lub przekroczeń poziomów
dopuszczalnych decyduje wzajemna lokalizacja zakładów i terenów podlegających ochronie,
charakter emitowanego hałasu (niskoczęstotliwościowy) oraz stan techniczny maszyn i
urządzeń (szczególnie stanowiących bezpośrednie źródła hałasu).
Celem likwidacji stwierdzanych w ocenach oddziaływania przekroczeń przyjętych
poziomów dopuszczalnych w otoczeniu zakładów górniczych, należy opracować program
ograniczania uciążliwości akustycznych powodowanych działalnością zakładów sektora
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górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł niskoczęstotliwościowych. Program ten
powinien uwzględniać także wymagania dotyczące własności akustycznych nowo
instalowanych maszyn i urządzeń (atest akustyczny).
5.7. Radioaktywność
Wydobycie węgla kamiennego powoduje czasami znaczący wzrost promieniotwórczości
naturalnych izotopów promieniotwórczych w środowisku. Spowodowane to jest
odprowadzanibm z kopalń solanek zawierających podwyższone stężenia radu oraz lokowaniem
na powierzchni osadów
dołowych,
które
wytrąciły
się
z
radonośnych
wód.
f
Na Górnym Śląsku z wodami kopalnianymi trafia rocznie do środowiska naturalnego około
80 GBq ^^^Ra oraz około 140 GBq/rok ^^^Ra.
Oczyszczanie wód z radu, zastosowane w kilku kopalniach węgla znacząco poprawiło
sytuację skażeń wód rzecznych. Całkowita ilość odprowadzanego do środowiska radu
(^^^Ra+^^^Ra) spadła w ciągu kilku lat z 500 GBq/rok do 220 GBq/rok. Rozpoczęcie
oczyszczania wód radowych typu B w KWK Piast w roku 1999 spowodowało dalsze
zmniejszenie ładunku radu, zrzucanego na powierzchnię - o około 60 GBq rocznie.
W wyniku rekultywacji skażonych wcześniej terenów, podjętych przez niektóre z kopalń
węgla na Śląsku, tło promieniowania jest obecnie w tych miejscach znacznie niższe i zbliżone
do naturalnego poziomu tła na tych terenach.
Wody radowe różnych typów (A i B) różnią się nie tylko zasięgiem oddziaływania i
transportu radu w rzekach, ale również dalszą drogą możliwych migracji radu w środowisku.
Prawdopodobnie rad zaadsorbowany na osadach dennych z wód typu B jest bardziej mobilny
niż wytrącony w postaci siarczanu barowo-radowego z wód typu A. Problem ten wymaga
dalszych badań.
Problem zwiększonego zagrożenia radiacyjnego ograniczony jest do stosunkowo
niewielkich obszarów występowania wód, osadów i odpadów górniczych. W większości
przypadków obszary te stanowią własność kopalń. W związku z tym powstające zagrożenie
dotyczy w zasadzie populacji górników i jest objęte systemem kontroli związanym z
zagrożeniem zawodowym. W momencie likwidowania kopalń i przejmowania ich terenów
przez lokalne samorządy należy się spodziewać konfliktów na tym tle. Fakty takie są już
obserwowane w chwili obecnej.
«

5.8. Środowisko biotyczne
Działalność sektora górnictwa węgla kamiennego oddziałuje niekorzystnie na środowisko
biotyczne pozostające w bezpośrednim zasięgu jego działalności. Dotyczy to terenów
górniczych, gdzie środowisko biotyczne jest poddawane antropogenizacji szczególnie w
odniesieniu do niekorzystnych przekształceń gleb i gruntów, co przekłada się na degradację
terenów leśnych oraz użytkowanych rolniczo.
Prognozowane na lata 2000-2002 oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na
ekosystemy leśne wydaje się niewielkie, ograniczone do ok. 265 ha, w porównaniu do znacznie
większego obszaru osiągającego w woj. śląskim ponad 100 tys. ha lasów zagrożonych
degradacją wynikającą z zanieczyszczeń powietrza (energetyka, hutnictwo, ciepłownictwo). W
przypadku terenów użytkowanych rolniczo sektor górnictwa węgla kamiennego planuje w tym
samym okresie niekorzystne oddziaływanie na około 260 ha gleb użytkowanych rolniczo..
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W porównaniu do ok. 300 tys. ha użytków rolniczych w województwie śląskim obszar
oddziaływania sektora górnictwa węgla kamiennego na ten element środowiska jest marginalny,
5.9. Zdrowie ludzi
Na przykładzie ostatnich 3 lat (1997-1999) obserwuje się wyraźną tendencję zmniejszania
ogólnej ilości wypadków przy pracy w zakładach górniczych, odpowiednio w latach 1997/1998
i 1998/1999 ok. 22% i 31%.
Podobnej tendencji za lata 1997-1999 nie obserwuje się w przypadku wypadków ciężkich i
śmiertelnych.
Analizując liczbę przypadków chorób zawodowych za lata 1997-1998 stwierdzono ich
wzrost o 2,8%. Największą zachorowalność na choroby zawodowe odnotowuje się w
górnictwie węgla kamiennego.

Environmental condition in the areas subjected to mining activities in the
Upper Silesia Coal Basin
Abstract
The paper presents the results of an analysis of the environmental condition in the regions
subjected to mining activities. The analysis has been based on the information collected in
December, 1999, The enyironmental condition is presented in detail on the basis of analyses of
the impact of each of the mining companies and hard coal mines on the environment, resulting
from the past and current mining activities.
The results of the research work is presented pertaining to an analysis of the environmental
aspects relating to:
influence of mining performance on the atmosphere,
influence of mining performance on the surface and underground water,
influence of mining performance on the configuration of the surface and the condition
of monuments and cultural heritage,
management of own and foreign waste produced in connection with mining operations
noise and other physical impacts resulting from mining,
influence of mining performance on the health of the population,
influence of mining performance on the wild life and soils.
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Prognozowanie zmian w środowisku wodnym w zależności od kierunków
rozwoju procesu restrukturyzacji
Słowa kluczowe
Górnictwo - restrukturyzcicja - ochrona środowiska ~ hydrogeologia
Streszczenie
Przedstawiono metody analizy konsekwencji hydrogeologicznych zaprzestania odwadniania
kopalń. Omówiono problematykę zagrożeń wodnych dla czynnych kopalń ze strony kopalń
likwidowanych i metody przeciwdziałania tym zagrożeniom, w tym problem filarów
granicznych, które po zatopieniu jednej z kopalń przejmują funkcję przeciwwodnych filarów
bezpieczeństwa. Przedstawiono metody prognozowania przebiegu i skutków zatapiania kopalń
ze szczególnym uwzględnieniem zespołów kopalń połączonych hydraulicznie. Omówiono
problematykę odwadniania zlikwidowanych kopalń za pomocą pomp głębinowych.
Przeanalizowano przewidywane zmiany warunków wodnych w górotworze i na powierzchni
spowodowane zatopieniem kopalni oraz przedstawiono metody
przeciwdziałania
zawodnieniem powierzchni terenu. Omówiono sprawę kształtowania się jakości wody
stagnującej w zatopionych zrobach.
i,

I

h Wprowadzenie
T>

Wobec wysokich kosztów wydobycia węgla w polskich zagłębiach węglowych i związanej
z tym nierentowności większości kopalń, restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego polega
w pierwszym rzędzie na ograniczaniu wydobycia. Jest to realizowane przede wszystkim
poprzez likwidację kopalń o wyczerpanych lub kończących się zasobach węgla i szczególnie
wysokich kosztach wydobycia a także poprzez ograniczanie wydobycia w kopalniach
czynnych'.
Naturajną konsekwencją likwidacji kopalni powinno być zaprzestanie jej odwadniania i
dopuszczenie do samozatopienia wyrobisk górniczych wodami z dopływu naturalnego.
Postępowanie takie w większości przypadków na terenach Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego nie jest możliwe. W ramach restrukturyzacji likwidowane są przede wszystkim
stare kopalnie, usytuowane w północnej części GZW, w rejonie siodła głównego i niecki
bytomskiej. W rejonie tym kopalnie są między sobą połączone wyrobiskami górniczymi,
tworząc bardzo rozległy zespół połączonych kopalń, obejmujący wg starej nomenklatury
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38 jednostek wydobywczych. Spiętrzenie wody w którejkolwiek ze zlikwidowanych kopalń
należących do tego zespołu spowodowałoby powstanie zagrożenia wodnego dla kopalń
sąsiednich. Kopalnie odosobnione, nie mające połączenia z żadną kopalnią sąsiednią, są bardzo
nieliczne. W tej sytuacji likwidowane kopalnie muszą być w większości nadal odwadniane a
jedynie ich wyrobiska położone poniżej najniższego połączenia z kopalnią sąsiednią mogą ulec
zatopieniu.
Zaprzestanie odwadniania zlikwidowanych kopalń należących do zespołu siodła głównego i
niecki bytomskiej będzie możliwe po zakończeniu robót górniczych we wszystkich kopalniach
należących do zespołu, co przypuszczalnie nastąpi nie wcześniej niż za około 30 lat. Sam
proces zatapiania zrobów będzie trwał kilkanaście lat, przy czym w niektórych rejonach woda
osiągnie poziom bliski powierzchni terenu wcześniej niż w innych.
W warunkach połączonych hydraulicznie kopalń problematyka hydrogeologiczna związana
z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego sprowadza się przede wszystkim do takiego
odwadniania likwidowanych kopalń, by nie dopuścić do powstania zagrożenia wodnego dla
kopalń czynnych. Równocześnie zachodzi konieczność optymalizacji sposobów odwadniania
tych kopalń dla ograniczenia kosztów i ochrony środowiska wód podziemnych i
powierzchniowych.
2. Prognoza przebiegu zatapiania kopalń
2.1. Połączenia hydrauliczne między kopalniami
Dla prawidłowej prognozy przebiegu zatapiania kopalni istotne znaczenie ma rozróżnienie
kopalń odosobnionych i kopalń zespołowych.
Kopalnie odosobnione są to takie kopalnie, które mają jeden system odwadniania i nie są
połączone drogami kontrolowanymi lub nie kontrolowanymi z kopalniami sąsiednimi. Kopalnie
zespołowe natomiast, to takie, które składają się z partii odwadnianych niezależnie i
połączonych między sobą wyrobiskami górniczymi na różnych poziomach oraz kopalnie
mające połączenia kontrolowane lub niekontrolowane z innymi kopalniami.
Wyłączenie pomp odwadniających w kopalni odosobnionej powoduje samozatopienie
wyrobisk wodami z dopływu naturalnego. Zwierciadło wody w wyrobiskach górniczych
podnosi się stopniowo do uzyskania równowagi hydrodynamicznej z poziomami wodonośnymi
w otaczającym górotworze. Teoretycznie zwierciadło wody w zrobach powinno się ustalić na
wysokości statycznego zwierciadła wody w karbońskim piętrze wodonośnym. W przypadku
stabilizowania się statycznego zwierciadła wody w pobliżu powierzchni terenu, należy się
liczyć z możliwością powstania podtopień na powierzchni, co wymaga osobnej analizy.
Zatrzymanie odwadniania w kopalni zespołowej powoduje samozatopienie wyrobisk
górniczych do wysokości najniższego połączenia z kopalnię sąsiednią. Po osiągnięciu tego
połączenia, woda dopływająca do zatapianej kopalni przeleje się do kopalni sąsiedniej,
docierając do jej urządzeń głównego odwadniania. Jeżeli odwadnianie sąsiedniej kopalni
będzie miało dostateczną rezerwę wydajności i odpompuje dodatkowy dopływ, wówczas
proces zatapiania się zakończy a zwierciadło wody w wyrobiskach pozostanie na rzędnej
odpowiadającej poziomowi przelewu. W przeciwnym przypadku odwadnianie sąsiedniej
kopalni będzie musiało również zostać wyłączone, kopalnia ta również ulegnie zatopieniu do
zrównania się zwierciadła wody ze zwierciadłem w wyrobiskach pierwszej kopalni. Dalej obie
kopalnie będą zatapiane równocześnie. Woda będzie się podnosić w wyrobiskach obu kopalń
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Rys. l. Połączenia między kopalniami w rejonie siodła głównego i niecki bytomskiej
Fig. 1. Connections between coal mines in the region of Main Saddle and Bytom Trough

tak długo aż zwierciadło osiągnie rzędną najniższego połączenia z inną kopalnią sąsiednią, po
czym proces się powtórzy.
Dla oceny zagrożenia wodnego kopalń sąsiadujących z kopalnią zatapianą oraz
opracowania prognozy przebiegu zatapiania kopalni zespołowej niezbędne jest rozpoznanie
wszelkich połączeń z wyrobiskami kopalń sąsiednich i ustalenie rzędnej najniższego
połączenia. Należy przy tym uwzględnić możliwość występowania niekontrolowanych dróg
krążenia wód w górotworze rozciętym wyrobiskami górniczymi.
W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w rejonie siodła głównego i niecki bytomskiej blisko
czterdzieści kopalń i ruchów górniczych o niezależnym odwadnianiu jest ze sobą połączonych,
tworząc bardzo duży zespół połączonych kopalń (rys. 1 i 2). Liczba kopalń tworzących zespół
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nie jest stała, ponieważ w trakcie restrukturyzacji górnictwa wiele kopalń jest łączonych ze
sobą oraz tworzone są na obszarach likwidowanych kopalń nowe zakłady górnicze.
Skomplikowana sytuacja górnicza w tym rejonie powoduje, że pomimo częściowej lub
całkowitej likwidacji kopalń, generalnie nie jest możliwe zaprzestanie ich odwadniania.
Konieczność odwadniania zlikwidowanych kopalń lub ich części wynika z konieczności
zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym połączonych z nimi kopalń czynnych.

RKJON I
KK.ION II
RKJON III
KEJON IV
REJON V

I

-250

-1

.2

- 3 -770

-4

•

^

- 5

I - rzi^dnu. najniższego połączenia kopalń na granicy rcjoni^w, 2 - r/.ędna najniższego połączenia między rejonami.
3 - hruk połączeń między rcjonanii. 4 - ry.ędna najgłębszego poziomu w kopałniacłi. do którycłi będą dopływać
wtKly /. całego rejonu, 5 - wtKlodział Wisły i Odry

Rys. 2. Plan sytuacyjny obszarów górniczych zespołu kopalń połączonych hydraulicznie w północnej cząści GZW
Location plan of the areas of hydraulically interconnected mines in the northern part of Upper Silesian Coal Basin

2 . 2 . F i l a r y g r a n i c z n e , ich w y t r z y m a ł o ś ć i p r z e p u s z c z a l n o ś ć
W wyniku likwidacji kopalni i zaprzestania jej odwadniania, następuje w niej zazwyczaj
zatopienie wyrobisk górniczych. W takim przypadku niejednokrotnie filary graniczne
oddzielające likwidowaną kopalnię od kopalni czynnej zostają jednostronnie obciążone
ciśnieniem wody, stając się tym samym przeciwwodnymi filarami bezpieczeństwa. Od
wytrzymałości i szczelności filarów bezpieczeństwa zależy bezpieczeństwo kopalni czynnej,
bowiem przerwanie takiego filara, bądź zwiększone przepływy wody przez filar mogą stworzyć
dla niej poważne zagrożenie. Przed przystąpieniem do zatapiania likwidowanejs kopalni
zachodzi zatem konieczność oceny wytrzymałości i szczelności filarów granicznych, przy
zastosowaniu takich samych kryteriów, jak te które się stosuje w odniesieniu do
przeciwwodnych filarów bezpieczeństwa.
\ ,
W ch\^Ii obecnej interpretacja połączeń między kopalniami przeznaczonymi do Jikwidacji
a sąsiednimi kopalniami czynnymi jest wciąż przedmiotem dyskusji. Wiele kopalń
oddzielonych jest między sobą wąskimi filarami granicznymi, których wytrzymałość na
przerwanie pod wpływem jednostronnego naporu wody nie jest znana. Filary graniczne z
reguły nie spełniają kryteriów wymaganych od przeciwwodnych filarów bezpieczeństwa.
Rejony tych filarów są niedostępne, wskutek czego nie jest znany ich stan (np. stopień
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rozgniecenia przez osiadający górotwór), jak również stan przylegających do nich wyrobisk
górniczych.
Istotne inogą tu być strefy osłabienia filarów granicznych wyrobiskami górniczymi
zmniejszającymi ich szerokość lub spękaniami tektonicznymi i eksploatacyjnymi. Należy się
przy tym liczyć z możHwością błędu naniesienia wyrobisk na mapy, spowodowanego głównie
niezależną orientacją geodezyjną sąsiadujących ze sobą kopalń. Sporadycznie mogą zdarzać się
przypadki nie naniesienia istniejącego wyrobiska na mapy górnicze.
Wytrzymałość filarów granicznych ocenia się w oparciu o przyjęte zasady wyznaczania
filarów bezpieczeństwa (Konstantynowicz i in. 1974), przyjmując maksymalne ciśnienie wody
w zatapianej kopalni na poziomie wyrobiska chronionego filarem.
Anahza filtracji wody z zawodnionych zrobów likwidowanych kopalń przez filary
graniczne opiera się na założeniach teoretycznych filtracji przez caliznę skalną, uwzględniającą
jego geometrię, parametry filtracyjne oraz wielkości ciśnień wody w zrobach (A, Frolik 1998).
Przy analizie tej uwzględnia się parametry
^
^^
^ ^
filtracyjne calizny skalnej uzyskane w oparciu
~
^
^
o
analizę
rzeczywistych
parametrów
hydraulicznych i wielkości przepływów przez
istniejące filary bezpieczeństwa. Natężenie
H
M
przepływu filtracyjnego przez przeciwwodny
h
filar bezpieczeństwa
między
czynnym
D
wyrobiskiem a zbiornikiem wodnym w
zrobach
można obliczyć jak filtrację
3
T4
l l
jednowymiarową,
podlegającą
prawu
Darcy'ego (rys. 3).
Rys. 3. Schemat filtracji wody przez filar węglowy
Największą trudność w obliczeniach
1. warstwy nieprzepuszczalne, 2 węgiel, 3. zbiornik w
filtracji przez filary sprawia określenie i
zrobach, 4 statyczne zwierciadło wody
przyjęcie
najbardziej
prawdopodobnej
Fig. 3. Scheme of water seepage across a coal pillar
wartości
współczynnika
filtracji węgla
1. unpermeable layers, 2. coal, 3 water reservoir in
stanowiącego
filar bezpieczeństwa.
W
workings, 4 static water table
oparciu o nieliczne badania przepuszczalności
węgla in situ, wykonane dla celów
odgazowania węgla oraz badania laboratoryjne (A. Frolik 1998) przyjmuje się najczęściej
wartość k = 5-106 m/s, co pozwala oszacować natężenie filtracji z nadmiarem i uzyskać pewien
zapas bezpieczeństwa.
W przypadku "szufladkowych" granic eksploatacyjnych między kopalniami, może
zachodzić pionowa filtracja "między zrobami w dwóch pokładach usytuowanych jeden nad
drugim. Sposób obliczania natężenia pionowej filtracji przez strefy nadzawałowe podał M.
Rogoż (1987).
*

r ?

»

i

2.3. Prognoza przebiegu zatapiania kopalni
I

/

Ocena czasu zatapiania poszczególnych poziomów kopalni wymaga określenia pojemności
wodnej zrobów i odwodniojiego górotworu oraz natężenia przewidywanych dopływów wody
do wyrobisk górnicz>;cH/
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2.3.1. Pojemność wodna zrobów i górotworu
Pojemność wodna zrobów jest zawsze mniejsza od objętości wybranego pokładu wskutek
ich częściowego zaciśnięcia przez osiadające warstwy nadległe. Oblicza się ją jako iloczyn
objętości wybranego pokładu przez współczynnik pojemności wodnej zrobów (Rogoż 1974).
Ocena pojemności wodnej górotworu otaczającego zroby jest znacznie trudniejsza.
Przyjmuje się, że w zasięgu drenującego oddziaływania robót górniczych górotwór jest
odwodniony. Ocenę pojemności górotworu przeprowadza się ją w oparciu o kompleksowe
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych analizowanego rejonu (Bukowski 1999).
Pojemności wyrobisk górniczych i górotworu oblicza się w określonych interwałach
głębokościowych, które zazwyczaj są wyznaczane poszczególnymi poziomami kopalni oraz
rzędnymi połączeń z kopalniami sąsiednimi. Można również przyjmować stałe obliczeniowe
interwały głębokości, na przykład co 50 lub 100 m.
2.3.2. Dopływy wody do kopalni w trakcie jej zatapiania
Kopalnia węgla kamiennego z jej skomplikowaną siecią wyrobisk górniczych stanowi z
hydrodynamicznego punktu widzenia bardzo skomplikowany i rozległy układ drenów. Mniej
lub bardziej skoncentrowane wypływy wody w wyrobiskach górniczych pochodzą zarówno z
zasobów statycznych wody wypełniającej drenowane warstwy wodonośne, jak i z zasobów
dynamicznych pochodzących z infiltracji wód opadowych i powierzchniowych oraz z
poziomów wodonośnych występujących w nadkładzie karbonu.
Dla określenia prognozy przebiegu i dynamiki procesu zatapiania wyrobisk górniczych w
trakcie likwidacji kopalni, obok analizy geometrii wyrobisk górniczych i obliczenia ich
pojemności, niezbędne jest opracowanie charakterystyki zawodnienia kopalni zawierającej
informacje o rozmieszczeniu dopływów wody do wyrobisk górniczych, lokalizacji
skoncentrowanych wypływów i ich natężeniu, jak również określenie sumarycznych dopływów
wody do poszczególnych poziomów lub partii złoża. Ponadto należy podać natężenie dopływu
do pompowni odprowadzających wodę z odrębnych systemów odwadniania. Charakterystyka ta
powinna również zawierać informacje na temat lokalizacji i pojemności istniejących aktualnie
zbiorników wodnych w zrobach oraz chemizmu wód kopalnianych.
Skomplikowany zazwyczaj układ wyrobisk górniczych oraz złożone warunki
hydrogeologiczne drenowanego górotworu sprawiają, że stworzenie wiernego modelu
numerycznego, który pozwoliłby dokładnie prognozować zmiany dopływów w miarę postępu
zatapiania kopalni, byłoby niezmiernie pracochłonne a często wręcz niewykonalne. Dla
praktycznej oceny tych zmian konieczne jest wprowadzenie pewnych uproszczeń. Według M.
Rogoża i in. (1995) można przyjąć uproszczony schemat obliczeniowy kształtowania się
dopływu wody do kopalni oparty na następujących założeniach:
1. w miarę postępu zatapiania kopalni następuje podnoszenie się zwierciadła wody w
wyrobiskach górniczych,
2. w każdej fazie zatapiania dopływy wody do wyrobisk usytuowanych powyżej
zwierciadła wody pozostają nie zmienione, natomiast dopływy do wyrobisk zatopionych
ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia depresji wytworzonej przez wyrobiska
górnicze w zasilającym je poziomie wodonośnym.
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3. wszystkie dopływy wody do kopalni pochodzą z poziomów wodonośnycłi o
zwierciadle napiętym, należących do karbońskiego piętra wodonośnego i ich powierzchnie
piezometryczne ustalają się na tej samej rzędnej.
2.3.3. Prognozowanie przebiegu zatapiania kopalń zespołowych
Czas zatapiania wyrobisk górniczych jest ilorazem ich pojemności wodnej przez natężenie
dopływu. Ze względu na skomplikowaną geometrię wyrobisk górniczych, nieregularne
rozmieszczenie wyrobisk w profilu pionowym oraz zróżnicowane natężenie dopływów, będące
funkcją głębokości zwierciadła wody, obliczenie czasu zatapiania jest z reguły obarczone
znacznym błędem. Dla zmniejszenia tego błędu, pojemności wyrobisk i czas ich zatapiania
oblicza się w określonych przedziałach głębokościowych, dla których określa się średnie
natężenia dopływów wody.
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Rys. 4. Wykres przebiegu zatapiania kopalń w czasie
Fig. 4. Graph of the course of flooding the mines

Obliczenia czasu zatapiania zespołów kopalń połączonych są zazwyczaj kłopotliwe i
pracochłonne, gdyż z reguły są przeprowadzane wielowariantowo. Różnice między wariantami
zależą od wyboru kopalni likwidowanej w pierwszej kolejności. Dla ułatwienia tych obliczeń,
w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach opracowano prograna komputerowy LIKOP
(Rogoż 1994) umożliwiający tworzenie górniczo: hydraulicznych modeli zespołów kopalń
połączonych między sobą na różnych poziomach. Modele takie pozwalają na symulację
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przebiegów czasowych zatapiania całych zespołów kopalń przy założeniu rozpoczęcia
zatapiania od dowolnej kopalni należącej do zespołu. Na rys. 4 pokazano wykres będący
wizualizacją wyników programu. Przedstawia on kolejność i czasy zatapiania poszczególnych
kopalń zespołu przy rozpoczęciu likwidacji od kopalni nr 1. Linie ciągłe przedstawiają
kształtowanie się zwierciadła wody w poszczególnych kopalniach w funkcji czasu. Pionowe
linie przerywane symbolizują przelew wody z jednej kopalni do drugiej po osiągnięciu rzędnej
połączenia przez podnoszące się w pierwszej kopalni zwierciadło wody. Po zapoczątkowaniu
przelewu zwierciadło wody w pierwszej kopalni utrzymuje się na stałym poziomie,
odpowiadającym rzędnej połączenia, do czasu wypełnienia wodą zrobów w drugiej kopalni do
tego poziomu. Po wyrównaniu poziomów następuje dalsze równoczesne podnoszenie się
zwierciadła wody w zrobach obu połączonych kopalń.
3. Zmiany warunków wodnych w kopalniach
3.1. O d w a d n i a n i e k o p a l ń z l i k w i d o w a n y c h
W północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węgłowego istniejące połączenia
hydrauliczne między kopalniami uniemożliwiają zatopienie kopalń likwidowanych, ponieważ
stworzyłoby to zagrożenie dla sąsiednich kopalń czynnych. Zachodzi zatem konieczność
kontynuacji odwadniania zlikwidowanych kopalń do czasu zakończenia eksploatacji przez
wszystkie kopalnie należące do zespołu kopalń połączonych. W likwidowanych kopalniach
możliwe jest zatopienie jedynie najniżej usytuowanych wyrobisk do wysokości progu
przelewowego najniższego połączenia z kopalnią czynną.
Częściowe zatopienie kopalni do poziomu najniższego połączenia z kopalnią sąsiednią nie
spowoduje istotnego zmniejszenia zasięgu leja depresji zlikwidowanej kopalni. W zasięgu
drenującego oddziaływania tych wyrobisk w dalszym ciągu będzie zachodziło mieszanie się
wód dopływających z odmiennych stref hydrochemicznych. W zależności od przyjętych
rozwiązań gospodarki wodnej w częściowo zatopionej kopalni, wody nadające się do
wykorzystania gospodarczego mogą nadal być pompowane z wyrobisk, które nie uległy
zatopieniu.
Kopalnie węgla w GZW odwadniane są za pomocą pompowni stacjonarnych
zlokalizowanych w pobliżu szybów głównych na poszczególnych poziomach kopalnianych.
Utrzymywanie tego typu odwadniania w kopalniach likwidowanych wymaga utrzymania załogi
stanowiącej obsługę pompowni, zatrudnionej pod ziemią oraz co najmniej dwóch szybów i
wentylatora dla zapewnienia przewietrzania prądem opływowym komory pomp i wyrobisk
dojściowych. Załoga przeciętnej stacjonarnej pompowni głównego odwadniania kopalni liczy
zazwyczaj od 30 do 60 osób. W efekcie koszty odwadniania zlikwidowanej kopalni za pomocą
pompowni stacjonarnej zlokalizowanej pod ziemią są bardzo wysokie. Przykładowo koszty
odwadniania zlikwidowanych kopalń rud cynku i ołowiu byłego Kombinatu "Orzeł Biały" za
pomocą pompowni stacjonarnej przy szybie "Bolko" w Bytomiu wyniosły w roku 1998 około
ośmiu milionów złotych.
Dla zmniejszenia kosztów odwadniania zlikwidowanych kopalń planowane jest
zastępowanie pompowni stacjonarnych przez głębinowe agregaty pompowe zawieszoiie na
rurociągach tłocznych w szybach. Pierwszy agregat tego typu został zainstalowany w szybie
"Ryszard" kopalni "Porąbka-Klimontów". Rozwiązanie takie nie wymaga utrzymywania załogi
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na dole, eliminując tym samym potrzebę wentylacji komory pomp, utrzymywania drugiego
szybu itp. Jest to rozwiązanie kosztowne inwestycyjnie, ale dużo tańsze ruchowo.
Głębinowe agregaty pompowe, składające się z pompy odśrodkowej i silnika we wspólnej
obudowie w kształcie walca o średnicy do 1,0 m i długości kilku metrów, pracują całkowicie w
zanurzeniu (silniki chłodzone są wodą). Rozwiązanie takie nie wymaga utrzymywania załogi na
dole, eliminując tym samym potrzebę wentylacji komory pomp, utrzymywania drugiego szybu
itp. Praca agregatów pompowych jest w wysokim stopniu zautomatyzowana, przy czym ich
praca jest centralnie monitorowana i sterowana z powierzchni. Do obsługi i nadzoru pracy
pomp wystarcza kilka osób zamiast kilkudziesięciu, jak w przypadku pompowni stacjonarnych.
Bardzo poważnym argumentem przemawiającym za instalowaniem pomp głębinowych w
miejsce pompowni stacjonarnych jest sprawa bezpieczeństwa. Poprawa warunków
bezpieczeństwa wynika nie tylko z braku załogi zatrudnionej pod ziemią, ale również z
przyczyn technicznych. W przypadku pomp głębinowych podniesienie się zwierciadła wody w
zrobach nawet o kilka metrów nie stwarza zagrożenia zalaniem silników, rozdzielni itp., jak to
ma miejsce w przypadku pomp stacjonarnych, ponieważ agregaty pompowe pracują w
zanurzeniu. Z drugiej strony uzyskuje się w ten sposób bardzo duże pojemności mogące
przyjąć ewentualny nagły dopływ dodatkowy (np. wskutek przerwania się wody z zatapianej
kopalni przez niedrożne wcześniej połączenie). Pompy głębinowe powinny być zatem tak
sytuowane, by zwierciadło wody było utrzymywane kilka metrów poniżej poziomu
dopuszczalnego ze względu na bezpieczeństwo kopalni chronionej. Pojemność wyrobisk
górniczych w interwale tych kilku metrów powinna zapewnić przyjęcie dopływu w czasie
potrzebnym na wymianę agregatu pompowego.
3.2. P r z e k i e r u n k o w a n i e p r z e p ł y w ó w wód w k o p a l n i a c h
Konieczność odwadniania likwidowanych kopalń sprawia, że nie należy oczekiwać w
najbliższym czasie ograniczenia ilości odprowadzanych do rzek wód kopalnianych. Mogą
natomiast nastąpić pewne zmiany dotychczasowych proporcji ilości tych wód i ładunków soli
odprowadzanych do zlewni Wisły i Odry.
Analiza możliwych kierunków przepływu między kopalniami usytuowanymi w obszarze
wododziałowym oraz przewidywanej żywotności tych kopalń pozwala ocenić, że w przyszłości
może nastąpić zmniejszenie ładunku soli odprowadzanego w wodach kopalnianych poprzez
rzekę Brynicę do Wisły na rzecz wzrostu tego ładunku w wodach odprowadzanych poprzez
rzekę Bytomkę do Odry. Będzie to jednak uzależnione od lokalizacji likwidowanych kopalń i
rozmieszczenia pompowni.
3.2.1. Udrażnianie połączeń między kopalniami
Niekontrolowane połączenia między kopalniami poprzez filary graniczne o małej
szerokości i nieznanej wytrzymałości a także poprzez zroby o nieznanej drożności, w
przypadku zatapiania jednej z kopalń stwarzają poważne zagrożenie dla kopalni sąsiedniej. W
przypadku uznania słabego filara za filar bezpieczeństwa o wystarczającej wytrzymałości, po
spiętrzeniu wody w zatapianej kopalni i wzroście ciśnienia wody napierającej na filar powyżej
jego wytrzymałości może dojść do jego nagłego przerwania i wdarcia dużych ilości wody z
kopalni zatapianej do kopalni tym filarem chronionej. W przypadku połączenia kopalń nie
kontrolowanymi wyrobiskami i założeniu ich drożności, może nastąpić zaszlamowanie dróg
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przepływu i powstanie w zlikwidowanej kopalni niekontrolowanego zbiornika wodnego. Po
spiętrzeniu wody w tym zbiorniku i wzroście ciśnienia w rejonie połączenia może nastąpić
przebicie hydrauliczne we wcześniej zaszlamowanych wyrobiskacłi i nagły wypływ wody wraz
z rozmytym materiałem w czynnej kopalni.
W przypadku oddzielenia likwidowanej kopalni od kopalni czynnej niepewnym filarem
granicznym, w niektórych przypadkach zachodzi konieczność udrożnienia połączenia między
kopalniami, a następnie skierowania wody z kopalni likwidowanej do kopalni czynnej. W
praktyce stosowane bywają dwa sposoby udrażniania połączeń między kopalniami: za pomocą
specjalnie w tym celu wykonywanych wyrobisk chodnikowych (chodników lub przekopów
wodnych) albo za pomocą otworów wiertniczych. Przykładem wyrobiska wykonanego dla
uzyskania połączenia między kopalniami jest przekop wodny łączący Ruch S3 "Michaf'
zlikwidowanej kopalni "Siemianowice" z wyrobiskami byłej kopalni "Barbara-Chorzów":
obecnie pompowni "Chorzów". Przekop ten, o długości ponad 700 m, został wykonany w
ramach likwidacji wymienionych kopalń w latach 19951997. Umożliwia on grawitacyjne
odprowadzanie wody z Ruchu SIU do pompowni usytuowanej na poziomie 630 m przy szybie
"Kolejowy I" wchodzącej w skład pompowni "Chorzów".
3.2.2. Budowa tam wodnych i korków hydroizolacyjnych
Odizolowanie kopalń od siebie za pomocą tamy wodnej lub korka hydroizolacyjnego jest
możliwe jedynie w takim przypadku, gdy kopalnie połączone są nielicznymi, kontrolowanymi
wyrobiskami korytarzowymi, poza którymi nie mają żadnych połączeń niekontrolowanych. W
Górnośląskim Zagłębiu Węglowym sytuacje takie są bardzo rzadkie. Przykładem może tu być
połączenie Ruchu "1 Maja" kopalni "Marcel" z Ruchem "Marcel" za pomocą przekopu
łączącego wyrobiska poziomu 610 m Ruchu "1 Maja" z przekopem Marklowickim na poziomie
600 m Ruchu "Marcel". Ewentualna tama wodna lub korek hydroizolacyjny na poziomie 6 - 0 m
będą musiały wytrzymać ciśnienie wody około 5,5 MPa (55 at).
Przykładem korka podsadzkowego ograniczającego dopływ wody z silnie zawodnionej
partii górotworu jest korek wykonany w latach 199495 w przekopie jejkowickim w byłej
kopalni "Rymer". Korek ma długość około 780 m, wykonany został w poziomym wyrobisku i
obliczony był na ciśnienie 4,3 MPa.
4. Wpływ zatopienia kopalni na warunki wodne na powierzchni
4 . 1 . P o w s t a w a n i e z a l e w i s k na p o w i e r z c h n i t e r e n u
Powrót zwierciadła wody do pierwotnego (lub zbliżonego) poziomu hydrostatycznego w
górotworze drenowanym wyrobiskami górniczymi może nastąpić jedynie w przypadku
zaprzestania odwadniania kopalni odosobnionej lub równoczesnego zaprzestania odwadniania
zespołu kopalń połączonych. Po zakończeniu procesu zatapiania kopalni poziom
hydrostatyczny wód karbońskich stabilizuje się zazwyczaj na wysokości zwierciadła wód
gruntowych lub powyżej. Skutki zmian układu krążenia wód w zlewni, spowodowane
wieloletnią działalnością górniczą mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju łączności
hydraulicznej wód gruntowych z poziomami wodonośnymi drenowanymi wcześniej przez
kopalnię. Łączność ta może przybrać następujące formy:

220

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

poziom wód gruntowych jest całkowicie odizolowany od poziomów wodonośnycti
drenowanycti przez wyrobiska górnicze,
wody gruntowe i wody karbońskie tworzą wspólny poziom wodonośny,
kontakt wód gruntowych z wodami karbońskimi jest ograniczony do stref
uskokowych, okien hydrogeologicznych itp.
W pierwszym przypadku wysokość poziomu piezometrycznego, jaki ustali się po zatopieniu
zrobów, nie będzie mieć wpływu na warunki wodne na powierzchni. Możliwy jest jedynie
dopływ wody w miejscach kontaktu z powierzchnią nie w pełni zlikwidowanych i
zabezpieczonych wyrobisk górniczych, jak szyby, upadowe itp. a także nie zlikwidowane
otwory wiertnicze.
W drugim przypadku tereny, które podlegały poeksploatacyjnemu obniżeniu będą
zagrożone zwiększonym zawodnieniem. Sytuacja taka miała miejsce w rejonie starych kopalń
"Mars" i "Flora" w obszarze kopalni "Paryż", które eksploatowały pokłady warstw florowskich
do samych wychodni i objęły intensywnym drenażem czwartorzędowy poziom wodonośny
wypełniający erozyjne wymycie pradoliny Czarnej Przemszy. Po zatopieniu kopalń wystąpiły
lokalne podtopienia powierzchni terenu w obszarach, które uległy niewielkiemu obniżeniu w
następstwie dokonanej eksploatacji górniczej (Sztelak i in. 1986). Zawodnienie to miało
charakter przejściowy i zostało zlikwidowane przez odpowiednie zabiegi melioracyjne.
W trzecim przypadku dawne strefy drenażu wód gruntowych mogą stać się strefami ich
zasilania.
Ocena wpływu planowanej likwidacji kopalni na zmiany warunków wodnych na
powierzchni powinna być oparta na:
analizie zmian ustalonego poziomu hydrostatycznego wody w górotworze,
analizie całkowitych obniżeń powierzchni terenu i zmian jej morfologii,
analizie zmian warunków odpływu i retencji wód w zlewni powierzchniowej.
Wartości i rozkład przestrzenny całkowitych obniżeń powierzchni terenu, pod którym
roboty górnicze były prowadzone przez cały okres istnienia kopalni, są na ogół nieznane.
Można je określić w przybliżeniu, opierając się na danych co do zasięgu pół eksploatacyjnych i
szacunkowej łącznej grubości wybranych pokładów oraz na informacjach o stosowanych
systemach eksploatacji i sposobach kierowania stropem.
Podnoszenie się zwierciadła wody będzie zachodziło do czasu uzyskania quasi równowagi
między dopływem a odpływem. Gdy zwierciadło wody znajdzie się na głębokości około 3 m
ppt. zainicjowany zostanie proces parowania terenowego a po osiągnięciu powierzchni terenu
rozpocznie się proces parowania z wolnej powierzchni. Zróżnicowany przestrzennie, ze
względu na morfologię powierzchni i warunki litologiczne podłoża, proces zasilania i drenażu
spowoduje, że pierwotne płaskie zwierciadło wody zacznie podlegać modyfikacji aż do
uformowania się zlewni analizowanego cieku.
Przewidywanie zasięgu zawodnienia terenu wymaga skomplikowanej, wielostronnej
analizy, w ramach której należy określić zasilanie przypowierzchniowych warstw
wodonośnych, wysokość do jakiej podniesie się poziom wód podziemnych, poziom odpływu
oraz wysokości spiętrzenia wód w górę cieku. Doświadczenia wykazały, że są to obliczenia
bardzo pracochłonne, które z dostateczną dokładnością można uprościć, opierając się na
założeniu minimalnych spadków hydraulicznych (Staszewski, Bukowski 1993).
Mechanizm powstawania zalewisk w zlewniach objętych poeksploatacyjnymi obniżeniami
jest dość dobrze rozpoznany w tych rejonach GZW, w których poziom wód gruntowych jest
izolowany od wpływów drenażu podziemnego. Głównym czynnikiem określającym rozmiary
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zawodnienia terenu jest efektywność odpływu. Koryto rzeczne i zwierciadło wody w rzece
wyznaczają odpowiednio bazę i poziom odpływu dla wód gruntowych pozostającycłi w
łączności łiydraulicznej z rzeką.
Zagrożone zawodnieniem powierzcłini są przede wszystkim odcinki głęboko wciętycłi
dolin, w którycłi wody rzeczne są oderwane od zwierciadła wód gruntowych. Ma to miejsce
tam, gdzie koryta rzek są silnie zakolmatowane lub obwałowane. W tym przypadku zwierciadło
wody w rzece znajduje się na wysokości lub powyżej dna doHny a rzeka nie pełni funkcji
odbiornika wód gruntowych.
Wskutek eksploatacji podziemnej węgla wytworzyły się na powierzchni terenu niecki
obniżeniowe. W sytuacji gdy brak jest izolacji przypowierzchniowych warstw wodonośnych od
drenowanego górotworu karbońskiego i są one całkowicie zdrenowane przez podziemne
wyrobiska górnicze, zalewisko może zacząć powstawać dopiero gdy kopalnia zostanie
całkowicie zatopiona. Podjęto próby przeprowadzenia symulacji tego procesu za pomocą
zmodyfikowanej wersji opracowanego w Głównym Instytucie Górnictwa zestawu programów
PIEZOMETRIA80 (Rogoż, Solik-Heliasz 1988). W modelu uwzględniono rzędne powierzchni
terenu, rzędne zwierciadła wody w warstwach przypowierzchniowych, parametry
hydrogeologiczne tych warstw, zasilanie infiltracyjne, przepływy w ciekach itp. Uzyskano
zadowalające wyniki, pozwalające z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć zasięgi i
głębokości prognozowanych zalewisk.
4 . 2 . Z a g r o ż e n i e p o w o d z i o w e ze s t r o n y c i e k ó w p o w i e r z c h n i o w y c h
Większość wód odpompowywanych z kopalń jest obecnie zrzucana do rzek. Od chwili
przerwania pompowania do końcowej fazy wypełniania się leja depresji odpływ rzeczny będzie
więc pomniejszony o wielkość zrzutu. W większości przypadków nie spowoduje to
zauważalnych zmian przy przepływach normalnych lub wyższych od średnich a jedynie przy
przepływach niżówkowych.
Straty przepływu w ciekach powierzchniowych wynikają z bezpośredniej ucieczki wód
rzecznych poprzez dno i brzegi koryta oraz z utraty części dopływu gruntowego, który w
naturalnych warunkach zasilałby wody rzeczne a jest przechwytywany przez drenaż
podziemny. Równocześnie wody odbierane przez system podziemnego odwodnienia są w
większości zrzucane do cieków powierzchniowych, wskutek czego przepływ w rzece poniżej
zrzutu jest większy niż mógłby wystąpić w warunkach naturalnych. Powrót do naturalnego
reżimu hydrologicznego spowoduje, że przepływy rzeczne ulegną pewnej modyfikacji
wyrażającej się wzrostem amplitudy wahań w cyklu rocznym.
Zmiana poziomu wód podziemnych wprowadza modyfikacje zdolności retencyjnej w
zlewni. W tych rejonach, gdzie zwierciadło wody gruntowej dochodzi do powierzchni terenu,
zdolność retencyjna osiąga swą minimalną wartość już na początku opadu, tym samym opad w
całości zostaje transformowany w spływ powierzchniowy (parowanie można tu pominąć). Jak
dalece ta sytuacja zmienia warunki formowania się fali powodziowej zależy jednak od wielu
czynników, co w każdym przypadku wymaga indywidualnej oceny. Wydaje się, że wypełnienie
leja depresji, poza szczególnymi przypadkami, nie wpływa w istotny sposób na zagrożenie
powodziowe. Wyjątek stanowią przypadki wdarcia się wód ze spływu powierzchniowego do
płytkich, nie zlikwidowanych wyrobisk górniczych.
Następnym argumentem przemawiającym za tym, że zatopienie kopalni nie zwiększa
zagrożenia powodziowego, jest fakt, że poza małymi ciekami praktycznie wszystkie rzeki

222

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

zostały uregulowane. Przepustowość koryta, wysokości obwałowań itp. zostały przy tym
zaprojektowane dla warunków przepływu, które nie uwzględniały drenażu podziemnego. Zatem
nowe warunki retencji nie wprowadzają konieczności podejmowania prac interwencyjnycli.
4 . 3 . W p ł y w z a t o p i e n i a k o p a l n i na i s t n i e j ą c e u j ę c i a w o d n e
W wielu czynnycli kopalniach węgla kamiennego istnieją ujęcia wody o niskiej
mineralizacji wykorzystywanej do celów pitnych lub przemysłowych. Z reguły są to ujęcia wód
nadkładowych, pochodzących z poziomów wodonośnych czwartorzędu lub triasu a czasami z
poziomu trzeciorzędowego (opol). Najczęściej są to wody ujmowane w szybach lub w
specjalnych komorach przyszybowych. Znane są jednak również ujęcia wody w wyrobiskach
górniczych, zlokalizowane na górnych poziomach kopalni. Są to zwykle wody pochodzące z
poziomów wodonośnych w nadkładzie, które poprzez systemy szczelin dopływają do niżej
usytuowanych wyrobisk górniczych w karbonie i tam są ujmowane. Klasycznym przykładem
może być ujęcie w kopalni "Saturn". Wody triasowe dopływają tam do wyrobisk górniczych na
poziomie 210 m, gdzie są ujmowane i selektywnie pompowane na powierzchnię.
Analiza skutków zatopienia kopalni musi w każdym przypadku obejmować również
prognozę wpływu tego zatopienia na istniejące ujęcia wodne. Prognoza ta musi uwzględniać
lokalne warunki hydrogeologiczne i górnicze, rodzaj ujęcia, jego lokalizację, źródło zasilania
itp. Ujęcia znajdujące się powyżej rzędnej docelowego spiętrzenia wody w wyrobiskach
górniczych mogą być utrzymane po zatopieniu kopalni. Ich wydajność i jakość wody nie
powinny ulec zmianie. O możliwości dalszej eksploatacji takich ujęć decydować będą względy
techniczne, jak kwestia utrzymania szybu, stacji pomp itp. Niejednokrotnie względy techniczne
narzucą konieczność zmiany sposobu poboru wody z ujęcia, np. zamiast utrzymywać szyb i
pompy stacjonarne, można wodę pobierać otworami studziennymi za pomocą pomp
głębinowych (rys. 5),

-1—1

03

B5

/ e

woda o niskiej mineralizacji, 2 - woda o wysokiej mineralizacji,
3 zlikwidowana część szybu, 4 - zroby, 5 - pompa wisząca,
6 otwór drenażowy
1

Rys. 5. Schemat ujęcia wody w kopalni częściowo zatopionej
Fig. 5. Scheme of a water intake in partially flooded mine
1. Iow mineralized water, 2 high mineralized water, 3 filled part of shaft, 4 pld workings, 5 immersible
pump, 6 drain hole
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Ujęcia, które po zatopieniu kopalni znajdą się poniżej zwierciadła wody w wyrobiskach
górniczych, zostaną zniszczone, ponieważ nastąpi wymieszanie ujmowanej wody z
zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi. W konkretnych przypadkach, stosownie do
lokalnych warunków, może okazać się celowe izolowanie ujęcia od pozostałych wyrobisk
górniczych za pomocą odpowiednich tam wodnych.
W przypadku lokalizacji ujęć wodnych poza zasięgiem drenującego wpływu wyrobisk
górniczych, zatopienie kopalni i wypełnienie leja depresyjnego może wpłynąć korzystnie na
pracę ujęcia na skutek odtworzenia reżimu hydrodynamicznego w skali regionalnej.
Przykładem może tu być rejon kopalń wałbrzyskich, których likwidacja i zatopienie spowoduje
przywrócenie naturalnych warunków hydrogeologicznych w warstwach karbonu, nie stwarzając
zagrożenia dla ujęć wód leczniczych w rejonach Szczawna i Jedliny Zdroju.
5. Jakość wód w kopalniach zlikwidowanych
Chemizm wód pompowanych ze zrobów likwidowanych kopalń jest związany z naturalnym
układem hydrochemicznym w warstwach drenowanych przez wyrobiska górnicze a ponadto
jest kształtowany przez procesy chemiczne zachodzące w zrobach oraz warunki
hydrodynamiczne w ich otoczeniu. Na chemizm wód w zrobach oddziały wuj ą również czynniki
związane z technologią eksploatacji oraz likwidacją wyrobisk, do której obecnie w szerokim
zakresie stosowane są odpady z elektrowni. Wody w płytko położonych zrobach mogą ponadto
ulegać lokalnemu zanieczyszczeniu w rejonie składowisk odpadów pogórniczych lub
przemysłowych. Zmiany jakości wód pompowanych ze zlikwidowanych kopalń mogą zatem
przebiegać różnokierunkowo, szczególnie w pierwszym okresie po likwidacji.
Przeprowadzona analiza zmian jakości wód pompowanych ze zlikwidowanych dotychczas
11 kopalń lub ich części wskazuje, że istotną rolę w kształtowaniu chemizmu tych wód
odgrywa łączność hydrauliczna zrobów z poziomami wodonośnymi w nadkładzie karbonu a w
rejonach eksploatacji przywychodniowych partii pokładów: zasilanie zrobów wodami
infiltrującymi z powierzchni. Ze względu na krótki czas, jaki upłynął od zaprzestania
eksploatacji, w większości analizowanych przypadków tendencje zmian jakości wody są mało
wyraźne.
Głównym procesem powodującym zmiany chemizmu wód przepływających przez zroby
poeksploatacyjne lub w nich stagnujących jest rozpuszczanie produktów utleniania pirytów,
powodujące powiększanie kwaśnego odczynu wody. Powstający w procesie utleniania pirytu
kwas siarkowy może rozkładać inne, nie siarczkowe minerały występujące w skałach
otaczających, uwalniając przede wszystkim metale ciężkie. Występowanie dwusiarczków
żelaza (piryt, markasyt) w pokładach węgla kamiennego oraz w skałach towarzyszących w
obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego jest powszechne.
Oprócz procesów chemicznych zachodzących w zrobach, bardzo istotny wpływ na
kształtowanie się chemizmu wód w zatopionych wyrobiskach mają procesy infiltracji i
wymiany wód. Natężenie tych procesów zależy od głębokości zatopionych wyrobisk, stopnia
odkrycia hydrogeologicznego struktury karbońskiej oraz reżimu hydrodynamicznego w
sąsiedztwie likwidowanej kopalni.
Ilość wód, jaka będzie dopływać do kopalni po jej zatopieniu, będzie zależeć od wysokości,
na jakiej ustabilizuje się zwierciadło wody w wyrobiskach górniczych. W przypadku kopalni
odosobnionej, w której zwierciadło wody ustali się na średniej wysokości poziomu
piezometrycznego karbońskiego piętra wodonośnego, dopływ do kopalni zaniknie. Woda w
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wyrobiskach górniczych znajdzie się w równowadze hydrodynamicznej z wodami
podziemnymi w poziomach wodonośnych karbońskiego piętra wodonośnego. W przypadku
istnienia połączeń hydrauHcznych z poziomami wodonośnymi w nadkładzie karbonu,
zwierciadło wody w wyrobiskach górniczych może się ustalić na poziomie pośrednim, będącym
wypadkową ciśnień wody w nadkładzie i w karbonie. W przypadku kopalni zespołowej
zwierciadło wody ustali się na wysokości najniższego połączenia z sąsiednią kopalnią a dopływ
będzie funkcją tej wysokości. W wyrobiskach górniczych i w ich otoczeniu wytworzy się nowy
układ równowagi hydrodynamicznej.
Większość kopalń węgla kamiennego w obszarze Zagłębia Górnośląskiego jest połączona
między sobą. W związku z tym przeprowadzona do tej pory likwidacja nielicznych kopalń lub
ich części spowodowała zatopienie podpoziomowych partii zrobów a następnie przepływ wody
do wyrobisk sąsiednich odwadnianych przez systemy odwadniania czynnych kopalń.
Obserwacje chemizmu wód wypływających z zatopionych zrobów wskazują na duży udział
jonu S042. Udział ten zwiększa się wraz z głębokością oraz ze zmniejszaniem się
intensywności procesów związanych z infiltracją i wymianą wód podziemnych.
Wody przepływające przez zroby będące w łączności hydraulicznej z poziomami
wodonośnymi w nadkładzie reprezentują zwykle typ HC03CaMg i często są eksploatowane
przez ujęcia kopalniane lub komunalne o znacznej wydajności. Należy jednak podkreślić, że w
obszarach hydrogeologicznie odkrytych warstw karbonu istnieje możliwość dodatkowego
zanieczyszczenia wód w zrobach poprzez migrację zanieczyszczeń z powierzchni w rejonach
składowania odpadów przemysłowych i pogórniczych. W zrobach o utrudnionym zasilaniu i
niewielkim przepływie wód infiltracyjnych, jak również w zrobach położonych na większych
głębokościach, dominują wody typów S04CaMg oraz ClNa.
W świetle aktualnego rozpoznania stwierdza się przypadki wyraźnej tendencji zmniejszania
się mineralizacji wody pompowanej ze zlikwidowanych wyrobisk a w szczególności
zmniejszania się zawartości siarczanów. Sytuacja taka jest zwykle związana z układem
hydrogeologicznym, w którym jest możliwe zasilanie zrobów wodami infiltrującymi z
powierzchni lub z poziomów wodonośnych w nadkładzie karbonu.
Tempo zmian chemizmu wód zależy od lokalnych warunków litologiczno-strukturalnych i
hydrogeologiczno-górniczych. W wodach z rejonu Barbara w pompowni "Chorzów" w okresie
16 lat od jego likwidacji zawartość jonu S042 zmniejszyła się o 0,8 g/dm3 (od około 2,0 do
1,2 g/dm3). Natomiast w wodach wypływających ze zrobów w kopalni "Siersza", po
rozpoczęciu ich zatapiania nastąpił gwałtowny wzrost zawartości jonu S042, która następnie, w
okresie około 2,5 roku uległa zmniejszeniu o 1,1 ^ 1,3 g/dm3.
Rozważając wpływ warunków hydrodynamicznych na chemizm wód w zrobach należy
również wymienić czynnik temperatury. Poza lokalnymi ogniskami pożarowymi w kopalniach,
które mogą powodować zmiany składu chemicznego wód, istotne znaczenie może mieć
temperatura skał wynikająca ze stopnia geotermicznego. W przypadku dużej różnicy
głębokości zrobów, po ich zatopieniu mogą występować zjawiska konwekcyjnego krążenia
wód, które mogą utrudnić przywrócenie naturalnej stratyfikacji hydrochemicznej wód w
zrobach oraz mogą powodować uaktywnienie procesów chemicznych.
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Forecasting the changes of water environment with regard to the
directions of restructuring process
Abstract
Hydrogeological conseąuences of ceasing the mine drainage have been analysed. Discussed
have been problems of water hazard in active mines caused by flooding the closed ones, as well
as the means of protection the endangered mines. Therein the problem of border pillars, that
take over function of safety pillar when one of the mines is flooded, has been analysed.
Methods of forecasting the course and effects of mine flooding, with special consideration of
groups of interconnected mines, have been presented. The problem of drainage of closed up
mines using submersible pumps has been presented. Also the predicted changes of water
conditions in rock masses and on the ground surface, as well as the ways of neutralisation the
surface inundation have been analysed. Discussed have been also changes of the chemical
composition of water aggiomerated in gobs.
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Analiza kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennego
w latach 1991-1999
Słowa kluczowe
Koszty - kopalnie węgla kamiennego - techniczna likwidacja - analizo.
Streszczenie
W artykule przedstawiono dotychczasowy stan technicznej likwidacji kopalń węgla
kamiennego w Polsce od strony kosztów. W opracowaniu zawarto wielowariantową analizę
kosztów technicznej likwidacji kopalń węgla kamiennego od roku 1991 do 1999.
W szczególności przeprowadzono:
badanie struktury kosztów likwidacji oraz oszacowanie poziomu kosztów
jednostkowych, w odniesieniu do wyróżnionych elementów zakresu rzeczowego likwidacji
kopalń. Badania te, z przyczyn obiektywnych, ograniczono do lat 1998 i 1999, gdyż
wcześniejsze lata nie mogły być przedmiotem analizy z uwagi na odmienny system
ewidencjonowania informacji opisujących zakres rzeczowy i koszty likwidacji, co
uniemożliwiło ich ujednolicenie i porównywalność,
badanie wpływu wyselekcjonowanych czynników na kształtowanie się poziomu
kosztów technicznej likwidacji kopalń w latach 1991 - 1999.
Badanie struktury kosztów likwidacji oraz poziomu kosztów jednostkowych w odniesieniu
do wyróżnionych elementów zakresu rzeczowego likwidacji kopalń oraz ocena wpływu
wyselekcjonowanych czynników na kształtowanie się poziomu kosztów technicznej likwidacji
kopalń, pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków, które wykorzystane zostaną przy
opracowaniu metod prognozowania kosztów fizycznej likwidacji kopalń.
1. Wprowadzenie
Koncepcja systemowego ujęcia prognozowania kosztów i źródeł finansowania likwidacji
technicznej kopalń węgla kamiennego (Jabłońska-Firek, Duda 2000) bazuje na iteracyjnej
metodzie minimalizacji kosztów pozyskania węgla w powiązaniu z metodą prognozowania
kosztów technicznej likwidacji kopalń (Jabłońska-Firek 2000) oraz modelami prognostycznymi
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kosztów likwidacji technicznej, uzyskanymi na podstawie wielowariantowej analizy
statystycznej kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego w latach 1991-1999, Niniejsze
opracowanie stanowi podsumowanie i uogólnienie wyników badań kosztów technicznej
likwidacji kopalń węgla kamiennego w tym okresie, a jednocześnie stanowi propozycję
koncepcji prognozowania tych kosztów w przyszłości.
W artykule przedstawiono:
wyniki badań struktury kosztów likwidacji oraz oszacowanie poziomu kosztów
jednostkowych, w odniesieniu do wyróżnionych elementów zakresu rzeczowego likwidacji
kopalń - co zostało szczegółowo omówione w rozdz. 2,
wyniki badań wpływu wyselekcjonowanych czynników zakresu rzeczowego likwidacji
kopalń na kształtowanie się kosztów technicznej likwidacji kopalń w latach 1991 - 1999, co
stanowi treść rozdz. 3.
Identyfikację zakresu rzeczowego i finansowego procesów likwidacyjnych umożliwiły dane
źródłowe uzyskane w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
2. Analiza struktury i poziomu kosztów jednostkowych technicznej likwidacji kopalń w
łatach 1998 ^1999
Badanie struktury i poziomu kosztów jednostkowych przeprowadzono przy następujących
założeniach:
1. Znany jest zakres rzeczowy i finansowy realizowanych procesów likwidacyjnych, przy
czym:
zakres rzeczowy likwidacji kopalń obejmuje następujące elementy: likwidację oraz
zabezpieczenie wyrobisk dołowych, likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików,
likwidację zbędnych obiektów powierzchniowych {budynków, instalacji oraz maszyn i
urządzeń), usuwanie szkód wywołanych eksploatacją górniczą, rekultywację terenów
pogórniczych, utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji, wykonywanie prac oraz
przedsięwzięć zabezpieczających i zapobiegających, opracowanie projektów, dokumentacji,
opinii i ekspertyz dotyczących likwidowanych obiektów,
zakres finansowy likwidacji kopalń oprócz kosztów związanych z zakresem rzeczowym
likwidacji obejmuje również koszty ogólnego zarządu oraz przychody uzyskane w związku z
likwidacją (przychody ze sprzedaży węgla i inne przychody - złom, odpadki, zlikwidowane
maszyny itp.).
2. Przeprowadzone analizy dotyczą kosztów i przychodów kopalń całkowicie
likwidowanych, a rozpatrywane zbiory kopalń w kolejnych latach obejmują:
rok 1988r.: Wałbrzyskie KWK, Nowa Ruda, Saturn, Sosnowiec, Siemianowice, Paryż,
Pstrowski, Jowisz, Żory, ZWP Antracytu, Porąbka-Klimontów, Morcinek, M-300 - łącznie 13
kopalń,
rok 1999 r.: wszystkie kopalnie z roku 1998 i dodatkowo: Grodziec, Gliwice,
Jaworzno, ZG Rozalia, Niwka- Modrzejów, Powstańców Śląskich, Siersza - łącznie 20 kopalń,
3. Identyfikację zakresu rzeczowego i finansowego procesów likwidacyjnych
umożliwiają dane uzyskane w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla
Kamiennego.
^
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2.1. Analiza kosztów j e d n o s t k o w y c h likwidacji kopalń
Celem powyższej analizy było określenie kosztów jednostkowych, dotyczących
wyodrębnionych (zgodnie z założeniem 1) poszczególnych elementów zakresu rzeczowego
likwidacji kopalń. Koszty jednostkowe likwidacji zostały przedstawione w postaci (tabela 1):
średniej ważonej,
średniej arytmetycznej,
średniej geometrycznej.
Tabela 1 Koszty jednostkowe likwidacji kopalń w 1998 i 1999 r. -kopalnie likwidowane całkowicie
Table 1. Average cost of coal-niines Iiquidation in the p>eriod 1998-1999 - coal-mines of complete liquidation
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[zVs2t]

Rekultywacja
(•rsftów
pogórniczych

Utrzymani*
obiaiclów
przeznaczonych
do lllcwidaeji

Wykonywanie prac
zsbezpieczsi^cych
oraz przedsięwzięć
zapobiegających

Opracowanie
projektów,
dokumentacji,
opinii i ekspertyz

[zl/obiekl]

[złAia]

(c/aztlj

[zł/zad]

[zVszt]

129,73
700,75
185.31
567,13

41206,46
28 609,03
35 730.07
35 536.12

65
64
70
58

1 285,17
1 093,55

9 4 690.41
77 252,30

2 5 580,28
20 132,32

24,77
3,11

796.91
169,49

34 160.00
5 240.00

4 032,14
7 085,19

1 998
1 999

971,99
412,76

2 3 3 900.00
650 000,00

Odchylenie standardowe

1 998
1 999

316.35
106,45

1 910.22
12418,00
417,94
3 707,41

W s p ó f c z ^ n i k zmienności

1 998
t 999

1,11
0,97

0.31
1.85

0.62
1,34

1

Średnia ważona

1 998
1 999
1 998
1 999

258.86
76,92
285,95
109,95

2

Średnia arytmetyczna

3

1 254,45
1 206,83
1 358,54
2 003,71

Średnia geometryczna

1 998
1 999

181,43
66,74

4

Mininrfum

1 998
1 999

5

Maksimum

6
7

96
105
114
155

Usuwanie
sikód
wywołanych
eicepłoatacią
górniczą

70 097.16
209 169,20

70
93
23
26

985.71
200,00
738,17
265,57
0,66
0,74

210,75
556,57
876,20
712,23

1 143
875
1 737
1 148

934,51
271,57
331,61
554,46

33
35
39
40

960,14
679,13
379,90
760,55

4 3 569,24
32 564,00

89 740,14
117 101,57

1 380,00
7 200,00

7 492,10
10 254,24

1 121
584
106
15

216.84
546,65
925.00
500,00

28
30
4
5

441.71
612.17
000,00
600,00

4
4
1
1

900,00
900,00
776,73
638,15

160
212
52
70

334,20
258,00
598,42
650,10

300.00
407,50
216,77
455,49
0,74
1.20

30
70
235
230

609 018.10
907 500,00
274 802,01
315 525,70
1.17
1,32

504
706
464
409

0.84
1,23

107 928.57
100 000,00
31 140,87
29 425,26
0,79
0,72

Ponadto koszty te scharakteryzowano:
wartościami: minimalną i maksymalną, jakie uzyskano w próbie charakteryzującej
poszczególne likwidowane kopalnie,
odchyleniem standardowym,
współczynnikiem zmienności.
Analizując dane zawarte w tabeli I można stwierdzić, że:
1. kosztami jednostkowymi likwidacji kopalń, wykazującymi w miarę zbliżony poziom
(biorąc pod uwagę średnią ważoną) w latach 1998 i 1999 są:
koszty jednostkowe likwidacji oraz zabezpieczenia szybów i szybików (odpowiednio 1
254,45 i 1 206,83 [zł/m]),
koszty jednostkowe likwidacji zbędnych budynków, instalacji oraz demontażu, maszyn
i urządzeń (odpowiednio 96 129,73 i 105 700,75 [zł/szt.]),
koszty jednostkowe rekultywacji terenów pogórniczych (odpowiednio 65 334,2 i 64
258,88 [zł/ha]),
koszty jednostkowe opracowania projektów, dokumentacji, opinii i ekspertyz,
(odpowiednio 33 960,14 i 35 679,13 [zł/szt.])
2. kosztami jednostkowymi likwidacji kopalń, wykazującymi znaczny poziom
zróżnicowania (biorąc pod uwagę średnią ważoną) w latach 1998 i 1999 są:
koszty jednostkowe likwidacji oraz zabezpieczenia wyrobisk dołowych (odpowiednio
248,86 i 76,92 [zł/m]),
koszty jednostkowe usuwania szkód wywołanych eksploatacją górniczą (odpowiednio
41 206,46 i 28 609,03 [zł/obiekt]).
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koszty jednostkowe utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji (odpowiednio
38 210,75 i 70 556,57 [zł/szt.]),
koszty jednostkowe wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć
zapobiegających (odpowiednio 1 143 934,51 i 875 271,57 [zł/zad.]).
3. na stosunkowo wysokim poziomie są współczynniki zmienności obliczone dla
poszczególnych kosztów jednostkowych likwidacji kopalń, co z jednej strony może być
spowodowane ograniczoną liczbą danych w poszczególnych próbach (szczególnie dotyczy to
roku 1998, w którym całkowitej likwidacji podlegało 13 kopalń), z drugiej zaś strony może
świadczyć o odgórnym sterowaniu kosztami likwidacji kopalń, polegającym np. na narzucaniu
określonej technologii likwidacji elementów kopalni, czy też na ograniczaniu koniecznych
nakładów na likwidację. Biorąc pod uwagę kształtowanie się współczynników zmienności,
należy stwierdzić, że średnie charakteryzujące ww. koszty nie mogą być miarodajną
podstawą do prognozowania kosztów technicznej likwidacji pojedynczych kopalń.
2 . 2 A n a l i z a s t r u k t u r y w y d a t k ó w f i n a n s o w y c h na l i k w i d a c j ę k o p a l ń
Celem powyższej analizy było określenie struktury kosztów (wydatków finansowych)
ponoszonych na likwidację kopalń. Strukturę tę (tabela 2) charakteryzują udziały procentowe
kosztów i przychodów w łącznych wydatkach finansowych poniesionych na likwidację kopalń
całkowicie likwidowanych w latach 1998-rl999. Ilustrację graficzną opracowanych struktur
kosztów technicznej likwidacji kopalń przedstawiono na wykresie 1.
Tabela 2. Struktura wydatków finansowych na likwidację kopalń w 1998 i 1999 r.- kopalnie likwidowane całkowicie
Tabie 2. Costs structure of coal-mines liquidation in the period 1998-1999- coal-mines of complete liąuidation

Rok
Wyszczególnienie

1998
[tys. zł]

1999

[%]

[tys. zł]

[%]

Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych

28 882»30

10,71

54 747,00

16,15

Likwidacje oraz zabezpieczenie szybów i szybików

4 069,30

1,51

14 446,60

4,26

Likwidacja zbędnych budynków,
demontaż maszyn i urządzeń

7 113,60

2,64

28 010,70

8,26

12 114,70

4,49

12 359,10

3,65

5 024,20

1,86

6 602,60

1,95

15 284,30

5,67

26 317,60

7,77

129 264,60

47,94

99 456,40

29,35

5 026,10

1,86

8 206,20

2,42

62 838,30

23,31

88 765,90

26,19

269 617,40

100,00

338 912,10

100,00

8 617,40

3,20

11 094,80

3,27

instalacji

oraz

Usuwanie szkód wywołanych eksploatacją górniczą
Rekultywacja terenów pogómiczych
Utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji
Wykonywanie
prac
zabezpieczających
przedsięwzięć zapobiegających
Opracowanie
projektów,
dokumentacji,
i ekspertyz
Koszty ogólnego zarządu
Razem koszty
Przychody z likwidacji
Koszty likwidacji

oraz
opinii

261 000,00

96,80 1 327 817,30 |

Analizując dane zawarte w tabeli 2 oraz wykres 1 można stwierdzić, że:
1, znaczącymi pozycjami nakładów finansowych na likwidację kopalń są:
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nakłady na wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających
(47,94% w 1998 r. i 29,35% w 1999 r.),
nakłady na likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych (odpowiednio 10,71% i
16,15%),
koszty ogólnego zarządu (odpowiednio 23,31% i 26,19%),
2. przychody z likwidacji stanowią niezbyt znaczącą pozycję (odpowiednio 3,30% i
3,27%), ale biorąc pod uwagę obiektywne trudności w odzyskiwaniu majątku trwałego,
zwłaszcza zainstalowanego na dole kopalni, oraz dużą pracochłonność i kosztochłonność tego
procesu, są to kwoty dość istotnie zmniejszające ogólne wydatki finansowe na likwidację
kopalń,
3. największe wahania w analizowanej strukturze wykazują nakłady na:
likwidację zbędnych budynków, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń
(odpowiednio 2,64% i 8,26%),
likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych (odpowiednio 10,71% i 16,15%),
wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających
(odpowiednio 47,94% i 29,35%).
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Wykres 1. Struktura wydatków finansowych na likwidację kopalń w 1998 i 1999r. kopalnie likwidowane
całkowicie
Chart 1. Costs structure of coal-mines liąuidation in the period 1998-1999- coal-mines of complete liąuidation

3. Analiza współzależności pomiędzy nakładami na likwidację kopalń a wybranymi
czynnikami i parametrami
Badanie wpływu wyselekcjonowanych czynników i parametrów na kształtowanie się
kosztów technicznej likwidacji kopalń (całkowicie likwidowanych) w latach 1991 - 1999
przeprowadzono w następujących przekrojach:
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a. całkowite koszty likwidacji kopalń w kolejnych latach (skorygowane wskaźnikami
inflacji) w funkcji zmiennych niezależnych opisujących łączny zakres rzeczowy likwidacji w
kopalniach: liczba likwidowanych kopalń, zakres likwidacji wyrobisk dołowych, ubytek
zatrudnienia, zakres likwidacji szybów i szybików, zakres likwidacji obiektów
powierzchniowych, ubytek wydobycia, zakres rekultywacji, zakres szkód górniczych,
b. roczne koszty likwidacji poszczególnych kopalń (skorygowane wskaźnikami inflacji) w
funkcji zmiennych niezależnych wymienionych w podpunkcie "a" w odniesieniu do każdej z
kopalń,
c. skumulowane koszty likwidacji poszczególnych kopalń (skorygowane wskaźnikami
inflacji) w funkcji zmiennych niezależnych: skumulowana długość likwidowanych wyrobisk,
skumulowana długość likwidowanych szybów i szybików, skumulowana liczba likwidowanych
obiektów powierzchniowych, skumulowana powierzchnia zrekultywowanych terenów
pogórniczych, skumulowana liczba usuniętych szkód górniczych,
d. średnioroczne koszty likwidacji kopalń (skorygowane wskaźnikami inflacji) w funkcji
zmiennych niezależnych opisujących wybrane ich parametry.
3.1. Metodyka badania współzależności
Do badania wzajemnej współzależności pomiędzy przyjętą zmienną zależną a wybranymi
zmiennymi niezależnymi wykorzystano analizę regresji i korelacji. Obliczenia z
wykorzystaniem tej analizy przeprowadzono za pomocą arkusza kalkulacyjnego Microsoft
Excel 2000.
Badanie współzależności pomiędzy zmiennymi (zależną i niezależnymi) przebiegało
według następującej procedury:
4. Ocena istotności poszczególnych zmiennych - wykorzystano do tej oceny macierz
korelacji cząstkowych. Analiza macierzy korelacji pozwoliła na usunięcie zmiennych
niezależnych (lub ich kombinacji) słabo skorelowanych ze zmienną zależną Y, a także silnie
skorelowanych wzajemnie ze sobą.
5. Wykorzystując zmienne niezależne X istotnie skorelowane ze zmienną Y zbudowano
model regresyjny liniowy postaci Y= f (istotne czynniki niezależne rozpatrywanego modelu)
oraz model nieliniowy postaci Y= f (istotne czynniki niezależne rozpatrywanego modelu i ich
kombinacje).
6. Obliczono współczynniki modelu liniowego bądź nieliniowego, z wykorzystaniem
procedur analizy regresji (moduł dostępny w Microsoft Excel 2000).
7. Przeanalizowano wyniki rachunku regresji, eliminując stałą, kolejne zmienne
niezależne lub kombinację zmiennych, dla których obliczona statystyka „t " miała wartość
najniższą i mniejszą od przyjętej wartości krytycznej.
8. Punkty 3 i 4 powtarzano, aż do uzyskania modelu zawierającego tylko człony istotne w
sensie statystyki „t".
3.2. Analiza współzależności pomiędzy całkowitymi kosztami likwidacji
k o p a l ń a ich z a k r e s e m r z e c z o w y m
W badaniu współzależności pomiędzy całkowitymi rocznymi kosztami likwidacji
wszystkich kopalń z okresu lat 1991 -1999 (po doprowadzeniu tych kosztów do
porównywalności poprzez ich przeliczenie wskaźnikami inflacji do poziomu kosztów w 1999
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roku), a łącznym zakresem rzeczowym likwidacji w tych kopalniach,
poszczególnych zmiennych oznaczenia, które zestawiono poniżej:
Zmienna
Y
Xl
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

przyjęto dla

Jednostka

Opis zmiennej
Całkowite roczne koszty likwidacji wszystkich kopalń
zaktualizowane wskaźnikami inflacji
Liczba kopalń w likwidacji
Długość zlikwidowanych wyrobisk
Ubytek zatrudnienia
Długość likwidowanych szybów i szybików
Liczba likwidowanych obiektów powierzchniowych
Ubytek wydobycia
Powierzchnia zrekultywowanych terenów pogómiczych
Liczba usuniętych szkód górniczych

[tys. zł/rok]
[szt./rok]
fm/rok]
[osób/rok]
[m/rok]
[szt./rok]
[tys. ton/rok]
ha/rok]
[obiekty/rok]

Przez całkowity roczny koszt likwidacji kopalń zaktualizowany wskaźnikami inflacji Y
należy rozumieć sumę wydatków poniesionych przez wszystkich kopalnie będące w likwidacji
w tym roku po jego przemnożeniu przez całkowity wskaźnik inflacji dla danego roku.
Natomiast wartości poszczególnych zmiennych niezależnych są wielkościami sumarycznymi
dla kopalń objętych likwidacją w danym roku. Przeprowadzone badanie współzależności
"pomiędzy zmienną Y a zmiennymi niezależnymi (Xl-X8) zgodnie z procedurą przedstawioną
w punkcie 3.1 doprowadziło do uzyskania dwóch modeli AOl i A02 z niezerową stałą oraz
dwóch modeli bez takiej stałej oznaczonych symbolami A03 i A04, których postać oraz inne
parametry zestawiono poniżej:
Oznaczenie
Lp.
modelu
1

AOl

2

A02

3

A03

4

A04

Postać modelu
Y - 122 183,00+ 1,055 * X 2 - 4 6 , 2 3 5 *
X6 +658,153 * X 7
Y = 160 516,8 + 20,456 * X3 + 5 4 7 , 3 4 5
•^*X5-49,480 * X 6
Y = 1,233 *X2+747,818 * X 7
Y = 2,301 * X2 - 28,691 * X4 -35,247 *
X 6 + 365,348 ^ X 8

Jednostka

Współczynniki korelacji
R

[tys. zł/rok]

0,974

0,948

[tys. zł/rok]

0,966

0,933

[tys. zł/rok]

0,834

0,696

[tys. zł/rok]

0,939

0,881

W celu zweryfikowania powyższych modeli i zaproponowania ostatecznego modelu
mogącego stanowić podstawę do prognozowania kosztów, przeprowadzono analizę
weryfikacyjną polegającą na porównaniu rzeczywistych indeksowanych kosztów w
poszczególnych latach z wielkościami uzyskanymi według każdego z czterech powyższych
modeli. Wyniki tej weryfikacji zestawiono w tabeli 3, a wykres porównawczy dla danych
rzeczywistych Y i danych modelowych przedstawiono na wykresie 2.
Z analizy powyższych modeli oraz parametrów je opisujących można stwierdzić, że:
koszty modelowe i rzeczywiste są w znacznym stopniu do siebie zbliżone, przy czym
znacznie dokładniejsze oszacowanie kosztów uzyskuje się w oparciu o modele AOl i A02 tj.
modele ze stałą, w których zarówno współczynniki korelacji jak i odchylenia względne kosztów
są korzystniejsze niż w modelach bez stałej,
przy większej liczbie kopalń będących w likwidacji (lata 1994-1999) nieco lepsze
odwzorowanie kosztów pozwala uzyskać model A02, dla którego średnie odchylenie względne
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jest o około 1,8% niższe niż dla modelu AOl, przy mniejszej liczbie kopalń w likwidacji
sytuacja się odwraca i nieco korzystniejszym jest model AOl,
dokładność oszacowania kosztów (błąd względny) przy pomocy obydwu modeli ze
stałymi znacznie wzrasta wraz ze wzrostem liczby kopalń będącycłi w likwidacji (porównanie
okresu 1991-1993, gdzie liczba kopalń w likwidacji wynosiła od 1 do 8 i lat 1994-1999, gdzie
liczba kopalń w likwidacji wynosiła od 9 do 20) - co wynika z bardziej równomiernego
rozłożenia kosztów w skali branży.
Tabela 3. Roczne rzeczywiste i modelowe koszty likwidacji wszystkich kopalń w latach 1991-1999
Table 3. Annual real and model costs of totał coal-mines liąuidation in the period 1991-1999

K«ik

n K*7iitf Ibnsly
ykwMi^ii
wnyitUrb

CsiBcitwilc nK2M kaszty likwidacji waystklch k(»pjilń
midciu |lyi. zl|

AOl

Y

A02

Ya.i

A03

AM

YAM

YM4

0<K"bylenia bciwigl^ac k w i ^ w wg. moddi |tyi. ^

AOl

Al!

Ai2

A02

A03

A03

YYa.,

Y-Ya«

27 505.28

•34 491.70

52 948,86

44.47

57,77

72.45

-11 534,55

4 724,05

15 5)7,02

16,47

8.13

333

10,94

(IY-YAMIJOT

AM

(lY-YAiMiyY
in.2i

26 43«,92

20 104.92

82 101.90

-5 338.66

1992

141 m.f*9 165 IK4.44

153 3 5 5 J 4

137 096.64

126 303.67

-23

>

199?

1H7 ^X9.K6

204 0 7 9 3 6

212 771.98

188 079.61

200 795.19

-16 689.50

-25 382,13

-689,75

-13 4 0 5 3 3

8.91

13.55

037

7.15

4

1994

463 W8.95

41X 138.0)

392213^5

394 466.14

471 0 3 8 ^ 5

44 960.94

70 885.40

68 6 3 2 ^ 1

•7 939.10

9,71

}531

14.82

1.71

5

1995

M4 K 4 4 . i l

344 412.92

342643^^3

289 653.50

254 731.65

-29 568,62

.27799,22

25 190.81

60112^5

9,39

8.83

8.00

19.09

6

1996

323

308 293,32

320 956.07

346 593,90

318 579.33

15 312,54

2 649,79

'22988.04

5 02633

4,73

0.82

7,10

135

7

1997

314 5K6.00

331 0H8.70

324 642.29

250 696,98

271 549.17

'16 502,70

-10056.29

63 889.02

43 036.82

5,25

3,20

2031

n.68

n

I99K

289 K39.28

259 697,77

290 454.74
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-615,46

94 774 3 2

18 017,93

10,40

0.21

32,70

6,22

9
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327 817.00
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Wykres 2. Rzeczywiste i modelowe roczne koszty likwidacji dla wszystkich kopalń
Chart 2. Annual real and model costs of total coal-mines liquidation in the period 1991-1999
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Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia należy wnioskować, że najlepszym modelem
prognostycznym kosztów technicznej likwidacji kopalń w skali branży jest model A02, dla
którego współczynnik R wynosi 0,933, co oznacza, że ujęte w tym modelu zmienne niezależne
wyjaśniają aż 93% poziomu kosztów całkowitych.
3.3. A n a l i z a w s p ó ł z a l e ż n o ś c i p o m i ę d z y r o c z n y m i k o s z t a m i l i k w i d a c j i
poszczególnych kopalń a zakresem rzeczowym robót likwidacyjnych w latach
1991-1999
Prognozowanie rocznych kosztów likwidacji kopalń w skali całej branży, z uwagi na
zmienną liczbę kopalń uczestniczących w tym procesie, w oparciu o modele omówione w p. 3.2
może być obarczone dużym błędem. Stąd wydaje się, że właściwszym narzędziem byłyby tutaj
modele określające poziom tych kosztów dla pojedynczej kopalni. Z tych względów w
następnym etapie przeprowadzono badanie wpływu na poziom rocznych kosztów likwidacji
kopalni czynników charakteryzujących zakres rzeczowy likwidacji w tej kopalni. Przyjęte
zmienne scharakteryzowano w poniższym zestawieniu:

Zmienna
Y
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

-

Opis zmiennej

Jednostka

Całkowite roczne koszty likwidacji kopalni zaktualizowane
wskaźnikami inflacji
Długość zlikwidowanych wyrobisk w kopalni
Ubytek zatrudnienia w kopalni
Długość zlikwidowanycłi szybów i szybików w kopalni
Liczba zlikwidowanycłi obiektów powierzchniowycłi w kopalni
Ubytek wydobycia w kopalni
Powierzchnia zrekultywowanych terenów pogómiczych w kopalni
Liczba usuniętych szkód górniczych w kopalni

[tys. zł/rok]
[m/rok]
[osób/rok]
[m/rok]
[szt./rok]
[tys. ton/rok]
[ha/rok]
[obiekty/rok]

W wyniku analizy wszystkich możliwych postaci modeli liniowych oraz modeli
nieliniowych otrzymano po dwa modele (ze stałą - BOI i B03 i bez stałej - B02 i B04), dla
których wartości zarówno stałej jak i pozostałych zmiennych były istotne (wartość statystyki "t"
powyżej 2). Postać i inne parametry tych modeli zawiera poniższe zestawienie:
Lp.

Oznaczenie
modelu

i

BOI

2

B02

3

B03

4

B04

Postać modelu

Jednostka

Y = 15 433,2 + 11,067 * X3 + 6,257 * X4
[tys. zł/rok]
+ 373,545 * X5
Y = 0,557 * X2 + 14,292 * X3 + 346,373
[tys. zł/rok]
* X 5 +499,84 * X 7
Y = 12 152,3 + 0,417 * X2 + 951,059 *
X5 -98,42 * (X2*X5/10M) + 3 909,201 *
[tys. zł/rok]
(X3*X5/10M) - 6,426 • (X5'^2)
Y = 0,804 * X2 + 1 251,449 * X5 173,029 * (X2*X5/10M) + 3 944,152 * [tys. zł/rok]
(X3*X5/10M) - 7,14 * (X5'^2)

Współczynniki korelacji
R
0,745

0,555

0,673

0,452

0,821

0,674

0,759

0,577
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W celu zweryfikowania powyższych modeli i zaproponowania ostatecznego modelu
mogącego stanowić podstawę do prognozowania kosztów, przeprowadzono (analogicznie jak w
poprzednim rozdziale) analizę weryfikacyjną polegającą na porównaniu rzeczywistych
indeksowanych kosztów w poszczególnych latach z wielkościami uzyskanymi według każdego
z czterech powyższych modeli. Podsumowanie porównania danych rzeczywistych z
modelowymi (kosztów rocznych) przedstawiono na wykresie 3 (z uwagi na dużą liczbę danych
nie zamieszczono źródłowej tabeli porównującej koszty rzeczywiste i modelowe).
Oceniając powyższe cztery modele można zauważyć, że:
modele dla zmiennych niezależnych istotnie skorelowanych ze zmienną Y wraz z ich
kombinacjami nieliniowymi (B03 i B04) posiadają wyższe współczynniki korelacji niż modele
liniowe (BOI, B02),
modele ze stałą początkową (BOI, B03) posiadają wyższe współczynniki korelacji niż
modele bez stałej (B02, B04),
Biorąc pod uwagę zarówno poziom współczynników korelacji, jak i wartości średnich
odchyleń względnych między kosztami rzeczywistymi i modelowymi (które dla analizowanych
modeli BOI, B02, B03, B04 odpowiednio wynoszą: 95,23%, 57,44%, 80,25%, 57,48%) można
wytypować model B04, jako najodpowiedniejszy do prognozowania rocznych kosztów
likwidacji dla pojedynczych kopalń.
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Wykres 3. Rzeczywiste i modelowe roczne koszty likwidacji dla poszczególnych kopalń
Chart 3. Annual real and model costs of liquidation of individual coal-mines

3.4. A n a l i z a w s p ó ł z a l e ż n o ś c i p o m i ę d z y s k u m u l o w a n y m i k o s z t a m i l i k w i d a c j i
p o s z c z e g ó l n y c h k o p a l ń a ich s k u m u l o w a n y m z a k r e s e m r z e c z o w y m
Do przeanalizowania współzależności pomiędzy skumulowanymi kosztami likwidacji
poszczególnych kopalń a ich skumulowanym zakresem rzeczowym przyjęto następujące
zmienne:
Zmienna
Y
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Opis zmiennej
Skumulowane koszty likwidacji poszczególnych kopalń zaktualizowane

Jednostka
[tys. zł wg. stanu na

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
wskaźnikami inflacji

1999r.]

Xl

Skumulowana długość likwidowanych wyrobisk

[tys. m j

X2

Skumulowana długość likwidowanych szybów i szybików

[tys. m]

X3

Skumulowana liczba likwidowanych obiektów powierzchniowych

[szt.]

X4

Skumulowana powierzchnia zrekultywowanych terenów pogórniczych

[ha]

X5

Skumulowana liczba usuniętych szkód górniczych

[obiekty]

Skumulowane koszty likwidacji poszczególnych kopalń stanowią nakłady finansowe
poniesione w okresie 1991 -^1999 przez poszczególne kopalnie na tecłiniczną likwidację.
Natomiast przez skumulowane zakresy rzeczowe należy rozumieć sumaryczne zakresy
poszczególnych robót wykonanych w ramach technicznej likwidacji w okresie 1991 -^1999.
Badanie współzależności pomiędzy ww. zmiennymi przebiegało zgodnie z procedurą
przedstawioną w punkcie 3.1. W wyniku badań wytypowano dwa modele COl i C02.
Lp.

Oznaczenie
1 OSEUC JilOUclU
modelu

1

COl

2

C02

Jednostka

Y = 42 869,29 * X2 + 516,38 * (X1*X2)
[tys. zł]
- 9 868,20 * (X2^2)
Y = 23 726,10 * X2 + 3 260,59 * X4 +
475,70 * (X1*X2) - 7 005,67 * (X2'^2) - [tys. zł]
35,30 * (X4^2)

Współczynniki korelacji
R
0,975

0,951

0,975

0,951

W celu ostatecznego wyboru modelu przeprowadzono analizę weryfikacyjną, polegająca na
porównaniu rzeczywistych kosztów z wielkościami uzyskanymi według modeli COl i C02.
Dane do weryfikacji zestawiono w tabeli 4, a wykres porównawczy danych rzeczywistych Y i
danych modelowych przedstawiono na wykresie 4.
Tabela 4. Rzeczywiste i modelowe skumulowane koszty likwidacji dla poszczególnych kopalń
wiatach 1991-1999
Table 4. Accumulated real and model costs of liquidation of individual coal-mines in the period 1991 -1999
Skumulowane koszty
likwidacji
poszczególnych

Kopalnia

Lp.

kopalń
zaktualizowane
wskaźnikami inflacji
[lys. zł]

Skumulowane koszty likwidacji
poszczególnych kopalń wg.
modelu [tys. zł]

Wałbrzyskie KWK
Nowa Ruda
Saturn

498 279,24
290 652,22
316 997,32

Sosnowiec
Siemianowice

171 369,46
236 604,33

6
7
8
9
10
11

Paryż
Pstrowski
Jowisz
Żory
Porąbką- Klimontów
Morcinek

143
198
51
120
65

12
13
14

Grodziec
Gliwice

15
16

ZG Rozalia
Niwka- Modrzejów
Powstaiiców Śląskich

17

Siersza

393,85
691,42
327,30
566,71
190,58

55 346,41
30 436,20
11 914,30
1 502,10
13 036,80
8 784,30
3 338,80

Odchylenia względne kosztów

wg. modeli [tys. zł]

w g , modeli

COl

C02

C01

C02

C01

C02

Ycoi

Ycoa

Y-Ycoi

Y-Ycoj

(IY-YcoiiyY

(IY-Ycoal)/Y

499 668,95

497 729,23

316
301
148
173

831,88
048,04
603,61
899,60

316
322
124
207

145
177
5
161
29
101

556,64
629,94
427,78
512,08
640,16
771,24

124
205
30
127
79
64

39
45
9
39
27

Y
1
2
3
4
5

Odchylenia bezwzglenia kosztów

004,26
972,20
699,06
951,79

-1
-26
15
22
62

389,70
179,67
949,28
765,85
704,73

785,13
536,06
559,36
179,70
905,87
217,25

-2
21
45
-40
35
-46

162,79
061,48
899,52
945,37
550,42
424,83

18 608,72
-6 844,64
20 767,94
-6 613,00
-14715,29

846,90
024.20
652.77
230,80
645,42

28 131,86
33 741,08

-9
-33
-8
-26

410,70
109,90
150,67
194,00

2
-21
-4
-10
-7

881,24

497,33

5 822.56
23 760,27
16 362,63

-18 861,12
2 457,56

-25
-5
46
28

550,01

0,28%

352,04
974,88
670,39
652,54

9,01%

-8 870,84

5,03%
13,28%
26,50%

0,11%
8,72%
1,88%
27,23%
12,11%

1,51%
10,60%
89,43%
33,96%

40,46%
5,48%

54,53%
83,88%

22,57%
16,03%

30,92%

12,98%
3,44%

304,34
826,78
320,46
723,47
578,33

200,92%
214,71%

2 841,47

73,61%

7,57%
183,20%
287,63%
82,26%
86,27%
1 85,10%

98,16%
29,82%
223,45%

51,94%
13,73%
122,00%

Średnic

ogólne

ixlchylenic
względne

poz. 1 d o 11
p o z . l 2 d o 17

277,90%
542,62%
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Wykres 4. Rzeczywiste i modelowe skumulowane koszty likwidacji dla poszczególnych kopalń
Chart 4. Accumulated real and model costs of liąuidation of individual coal-mines

Analizując dane zawarte w tabeli 4 oraz kształtowanie się wykresu 4 można stwierdzić, że:
dane modelowe są zbliżone do danych rzeczywistych reprezentujących kopalnie
likwidowane w dłuższym okresie czasu (pozycje 1 do 11 w tabeli 4). Średnie odchylenie
względne dla tych kopalń wynosi 29,82% (model COl) i 13.73% (model C02),
dla kopalń, których okres likwidacji był krótki (pozycje 12 do 17 w tabeli 4), średnie
odchylenie względne wynosi odpowiednio dla ww. modeli 223,45% i 122,00%,
dia całego zbioru kopalń średnie odchylenie względne wynosi odpowiednio dla ww.
modeh98,16%i51,94%.
Model C02 daje nieco lepsze oszacowanie kosztów, co wynika zarówno z mniejszego
średniego odchylenia względnego, jak i również z rozrzutu punktów reprezentujących ten
model na tle punktów przedstawiających dane rzeczywiste, co obrazuje wykres 4. Model ten
może służyć jako narzędzie do prognozowania skumulowanych kosztów likwidacji
pojedynczej kopalni, biorąc pod uwagę globalny zakres robót likwidacyjnych w niej
realizowanych.
3.5. Analiza współzależności pomiędzy średniorocznymi kosztami likwidacji
k o p a l ń a ich w y b r a n y m i p a r a m e t r a m i
Do przeanalizowania współzależności pomiędzy średniorocznymi kosztami likwidacji
poszczególnych kopalń a ich wybranymi parametrami przyjęto następujące zmienne:

Xl

Opis zmiennej
Średnioroczne koszty
wskaźnikami inflacji
Obszar górniczy

X2

Wydobycie w roku

Zmienna
Y
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likwidacji

poszczególnych

kopalń

podjęcia decyzji o likwidacji

Jednostka
zaktualizowane [tys. zł wg stanu
na 1999r.]
[km^]
[min Mg]

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

X3

poprzedzającym zakończenie wydobycia

X4

korytarzowych

[m]

eksploatacyjnych

[m]

X6

szybów i szybików

[m]

X7

szybów

[szt.]

szybików

[szt.]

X5

X8
X9
X10
Xli

Długość
wyrobisk
likwidacji

dołowych

Liczba likwidowanych
Liczba poziomów

do

[min Mg]

eksploatacyjnych
wentylacyjnych i pomocniczych
[m]

Maksymalna głębokość eksploatacji

X12

dopływ wody

X13

kategoria zagrożenia gazowego

[kat.+l]

kategoria zagrożenia tąpaniami

[kat.+l]

klasa zagrożenia pyłowego

[kl.+l]

X14

Zagrożenia naturalne

X15
X16
X17

Liczba czynnych ścian
w roku

^

[m^/min]

podjęcia decyzji o likwidacji
poprzedzającym zakończenie wydobycia

Xl 8

powierzchniowe

[liczba]

X19

powierzchniowe

[m3]

wieże szybowe

[szt.]

X21

wieże szybowe

X22

wieże szybowe
na koniec miesiąca, w którym podjęto
decyzję o likwidacji
na
koniec
roku
poprzedzającego
zakończenie wydobycia

[t]
[ni3]

X20

Obiekty do likwidacji

X23
Zatrudnienie w kopalni zasadniczej
X24

[osoby]
[osoby]

Średnioroczne koszty likwidacji są to średnie nakłady (w cenacłi 1999 roku) poniesione
przez poszczególne kopalnie w ciągu roku na techniczną likwidację.
Badanie współzależności pomiędzy ww. zmiennymi przebiegało zgodnie z procedurą
przedstawioną w punkcie 3.1. W wyniku badań wytypowano cztery modele DOI, D02, D03 i
D04. Parametry tycłi modeli zestawiono poniżej:
Lp.

Oznaczenie
Postać modelu
modelu

I

DOI

2

D02

3

D03

4

D04

Y = 2 2 3 , I 6 * X 1 - 0 , 2 8 * X4 +24,84 * X 5
2893,31 * X7 + 7848,85 * X9 + 862,52 *
X12 +5819,53 *X15
Y = 1427,96 * (X5/X4*1000) + 5041,13 *
X9
Y = -0,266 * X 4 + 14,26 * X 5 - 6 , 5 0 * X6
+ 0,46 * ( X l * X n ) + 0.80 * (X12*1000) +
13,02 * X23
Y = 15383.90 + 181,98 * Xl - 0,27 * X4
+ 27,12 * X5 - 2681,86 * X7 + 7091,30 *
X9 +758,10 * X 1 2

Jednostka

Współczynniki korelacji
R

[tys. zł/rok]

0.946

0,894

[tys. zł/rok]

0.793

0,629

[tys. zł/rok]

0,902

0,814

[tys. zł/rok]

0,919

0,845

W celu ostatecznego wyboru modelu przeprowadzono analizę weryfikacyjną, polegająca na
porównaniu danycłi rzeczywistycłi i danycłi uzyskanycłi według modeli DOI, D02, D03 i D04.
Dane do weryfikacji zestawiono w tabeli 5, a wykres porównawczy danych rzeczywistych Y i
danych modelowych przedstawiono na wykresie 5.
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Tabela 5. Rzeczywiste i modelowe średnioroczne koszty likwidacji dla poszczególnych kopalń
Table 5. Average annual real and model costs of Iiquidation of individual coal-mines
SCRJW—•TLIW im^ity

UkniŚHcH

ŚR^DNIONICZNE LU»FZTY LIKWIDIICJI PCSZCZCJ^UINYI^H
KOPULŃ W)^ NII»DCLII

MLDWUIJIWTILU'
WALWINLKAIMI INNUCJI

KOPUŁ NIU

I.P.

Y-YJ^

Y^YN^

-2 072.60
7 940,58

-3 736.56

.6.574,99

-2 568,40

3.74%

L 941.43

5 371,34

7 129.82

21,86%

I 167.04
•5 170,81
5 397,32

13 2(X).75

111.46

L 542,78

•2<KM.L2
160.54.49

•5 .524,08
4 074,16

6723.69

3 209M

•2 189.24
3 166.10
10116,74

2.95%
24.14%

32 K64..^6

-909.75

10002.1"^

17 07.5.54
9 494.60

14 335.93
12 011,61

-6 226.13
2 492,34

17 066.74

20 552.60

• 168,66

1 023.45

32 7(X),91

20095.H9

28 121.05

-1 331,86

22 6X2.00

2(M45.68

27 365.10

L 2 354.27
H 70<J.«0

N 497.77

J3K5I.73
I3 7.56,.^K

K 677XW
H 532.W

1603«,54
25,23

20660,33
4776.14
K 598,23

N47.VH6

]4 060.0X

D03

2
4
5
6

SAL URN
SOSNOWICA
SIEMIĘ NOWI CC
HAN^

7
K
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Wykres 5. Rzeczywiste i modelowe średnioroczne koszty likwidacji dla poszczególnych kopalń
Chart 5. Average annual real and model costs of liquidation of individual coal-mines

Analizując dane zawarte w tabeli 5 oraz kształtowanie się wykresu 5 można stwierdzić, że:
dane modelowe są zbliżone do danych rzeczywistych reprezentujących
kopalnie
r
likwidowane w dłuższym okresie czasu (pozycje 1 do 11 w tabeli 5). Średnie odchylenie
względne dla tych kopalń wynosi 18,10% (model DOI) i 28,26% (model D02), 25,59% (model
D03), 18,70% (model D04)
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dla kopalń, których okres likwidacji był krótki (pozycje 12 do 17 w tabeli 5), średnie
odchylenie względne wynosi odpowiednio dla ww. modeli 127,23%, 264,53%, 93,18% i
198,01%,
dla całego zbioru kopalń średnie odchylenie względne wynosi odpowiednio dla ww.
modeli 56,62%, 111,65%, 49,44% i 81.99%
Model D03 daje lepsze oszacowanie kosztów, co wynika zarówno z mniejszego średniego
odchylenia względnego, jak i z rozrzutu punktów reprezentujących ten model na tle punktów
przedstawiających dane rzeczywiste, co obrazuje wykres 5, Model ten może służyć jako
narzędzie do prognozowania średniorocznych kosztów likwidacji pojedynczych kopalń,
biorąc pod uwagę wybrane parametry modelu kopalni.
4, Podsumowanie
Jednym z elementów systemowego prognozowania kosztów pozyskania węgla, jest metoda
prognozowania kosztów technicznej likwidacji kopalń oparta na modelach prognozowania
statystycznego. Modele te uzyskano na podstawie badań struktury kosztów likwidacji,
oszacowania poziomu kosztów jednostkowych w odniesieniu do wyróżnionych elementów
zakresu rzeczowego likwidacji kopalń oraz wielowariantowej analizy statystycznej,
przeprowadzonej dla kopalń węgla kamiennego objętych procesem likwidacji całkowitej w
latach 1991-1999. Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące
uwagi i wnioski:
analiza przeprowadzona w odniesieniu do poszczególnych elementów zakresu
rzeczowego likwidacji kopalń wskazuje na bardzo dużą zmienność tych kosztów, nie zawsze
wynikającą z rzeczywistych potrzeb i uwarunkowań poszczególnych kopalń,
z powyższego stwierdzenia wynika, że średnie statystyczne charakteryzujące poziom
kosztów jednostkowych likwidacji w odniesieniu do poszczególnych elementów zakresu
rzeczowego likwidacji kopalń w latach 1991-1999, nie mogą być miarodajną podstawą do
prognozowania kosztów technicznej likwidacji dla pojedynczych kopalń, grupy kopalń lub
całej branży,
powyższe stwierdzenia wynikają również pośrednio z faktu, że znaczącymi pozycjami
w wydatkach ponoszonych na likwidację kopalń są:
koszty wykonywania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających
(od około 48 do 29%),
koszty ogólnego zarządu (odpowiednio od 23 do 26%),
które nie będąc bezpośrednimi kosztami technicznej likwidacji poszczególnych kopalń,
stanowią łącznie prawie od 71 do 55% wydatków ponoszonych na ten cel,
statystyczna analiza współzależności pomiędzy całkowitymi rocznymi kosztami
likwidacji wszystkich kopalń a łącznym zakresem rzeczowym likwidacji w latach 1991-1999
pozwoliła na wyróżnienie czterech modeli prognostycznych oznaczonych symbolami A01-A04 dodatkowa analiza weryfikacyjna tych modeli biorąca pod uwagę zarówno poziom
współczynnika korelacji, jak i wartość średnich odchyleń względnych pomiędzy kosztami
rzeczywistymi i modelowymi pozwoliła wskazać jako najodpowiedniejszy dla celów
prognostycznych model oznaczony symbolem A02, o współczynniku R = 0,966,
statystyczna analiza współzależności pomiędzy rocznymi kosztami likwidacji
poszczególnych kopalń a zakresem rzeczowym robót likwidacyjnych, zrealizowanych w tych
kopalniach w latach 1991-1999, pozwoliła na wyróżnienie również czterech modeli
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prognostycznych oznaczonych odpowiednio symbolami B01-B04 - analiza weryfikacyjna tych
modeli pozwoliła wskazać, jako najodpowiedniejszy dla celów prognostycznych, model
oznaczony symbolem B04 o współczynniku R = 0,759,
statystyczna analiza współzależności pomiędzy skumulowanymi kosztami likwidacji
poszczególnych kopalń (suma kosztów poniesionych na ich likwidację w latach 1991-1999) a
globalnym zakresem rzeczowym tej likwidacji pozwoliła wygenerować dwa równorzędne
modele oznaczone jako COl i C02 - dla celów prognostycznych jako dokładniejszy (niższy
pozom odchylenia względnego kosztów) wskazuje się model C02,
statystyczna analiza współzależności, pomiędzy średniorocznymi kosztami likwidacji
poszczególnych kopalń a wybranymi parametrami charakteryzującymi te kopalnie, wykazała, że
czynnikami istotnie kształtującymi poziom tych kosztów są:
- obszar górniczy
- długość wyrobisk korytarzowych, eksploatacyjnych oraz szybów do likwidacji,
- liczba poziomów i szybów do likwidacji,
zaś zależnościami najlepiej opisującymi wysokość tych kosztów są modele oznaczone
symbolami DOI, D02, D03 i D04, a dla celów prognostycznych, jako najodpowiedniejszy
można wskazać model D03 (o współczynniku korelacji R=0,902),
ujemne współczynniki przy niektórych zmiennych niezależnych, występujące
przykładowo w modelach AOl, A02, B03, COl oraz w innych modelach prognostycznych
sygnalizują, że modele te mają wyłącznie charakter aproksymacyjny i mogą być stosowane pod
warunkiem, że wartości odpowiednich zmiennych przyjętych do formułowania prognozy są
bliskie wartościom średnim tych zmiennych w zbiorze obserwacji wykorzystywanych przy
tworzeniu modelu.
uzyskane modele prognozowania statystycznego kosztów technicznej likwidacji kopalń
winny być w sposób ciągły uaktualniane o najnowsze dane źródłowe, co zwiększy ich
dokładność i realność.
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Analysis of Costs of Technical Liquidation of Coal-Mines in 1991-1999
Abstract
The paper presents the current state of technicał łiquidation of coal-pits in Poland from the
economical side. A multivariant analysis of the costs paid sińce 1991 to 1999 due to technical
liquidation of coal-mines is carried-out. In particular, one considers:
examination of the liąuidation costs structures and evaluation of costs per selected
pieces of the liquidation materiał scope (the research is limited to the period 1998-1999, as in
the earlier time the materiał scope and corresponding costs of liquidation works were recorded
in different way, hence unifying and comparison of the earlier data with current ones is
impossible).
examination of an influence of selected factors on costs of the technical liquidation of
coal pits in the period 1991-1999.
The study of the liquidation costs and of the level of costs per selected pieces of the
liquidation works materiał scope, and evaluation of effects of selected factors on the liquidation
cost level, made possible to draw a number of conclusions, which will be used to elaborate
methods for cost prediction of coal-pits technical liquidation of coal-pits.
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Prognozowanie kosztów technicznej likwidacji kopalni
Słowa kluczowe
Likwidacja kopalni - koszty likwidacji - efektywność

ekonomiczna

Streszczenie
Sprecyzowano założenia i podano ogólną koncepcję metodyki prognozowania kosztów
likwidacji w dostosowaniu do istniejących uwarunkowań techniczno-technologicznych i
środowiskowych kopalni węgla kamiennego. W proponowanym ujęciu o poziomie kosztów
likwidacji
decydują
wyniki
kompleksowej
ekonomiczno-ekologicznej
analizy
zidentyfikowanych wariantów techniczno-technologicznych realizacji pełnego zakresu robót
likwidacyjnych kopalni lub jej części. Oszacowane koszty wariantu uznanego za optymalny, w
warunkach analizowanej kopalni, powinny stanowić podstawę formułowania prognozy
łącznych kosztów likwidacji technicznej kopalni oraz decydować o zakresie procesów
likwidacyjnych i poziomie przewidywanych rocznych kosztów likwidacji w skali górnictwa
węglowego. Stąd przydatność opracowanej metodyki prognozowania zarówno dla potrzeb
procesów decyzyjnych na szczeblu kopalni, jak i dla potrzeb zarządzania strategicznego
górnictwem węglowym.
1. Wprowadzenie
Znaczący wzrost skali procesów likwidacyjnych, w efekcie ustrojowej transformacji
polskiej gospodarki i w warunkach światowej nadprodukcji niektórych surowców, dotyczy
przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego. Specyfika procesów likwidacyjnych oraz
związane z nimi skutki ekonomiczne i społeczne (w tym ekologiczne) implikują potrzebę
opracowania obiektywnych metod ich analizy i oceny w warunkach poszczególnych kopalń.
Przy spełnieniu postulowanej w (Palarski 1997) konieczności opracowywania i okresowej
weryfikacji programów likwidacyjnych każdej z kopalń istniejących, za w pełni przydatną w
sensie predykcyjnym należy uznać metodykę kompleksowej ekonomiczno-ekologicznej analizy
i oceny wariantów likwidacyjnych kopalń (Jabłońska-Firek 1994, 1999). Powyższą metodykę,
opracowaną w aspekcie ogółu uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych procesów
likwidacyjnych w górnictwie węglowym, przyjęto jako podstawę szczegółowej metodologii
prognozowania kosztów likwidacji technicznej pojedynczej kopalni węgla kamiennego (lub jej
części). W proponowanym ujęciu opracowana metodologia może stanowić skuteczne narzędzie
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wspomagające procesy decyzyjne, zarówno w skali pojedynczych jednostek (kopalń), jak i
górnictwa węglowego jako całości.
2. Założenia
Prezentowana metodyka prognozowania kosztów technicznej likwidacji kopalni bazuje na
analizie i ocenie, w aspekcie całokształtu skutków ekonomicznych i społecznych,
zidentyfikowanych wariantów likwidacyjnych kopalni (lub jej części). U podstaw opracowanej
dla potrzeb zarządzania w górnictwie metodyki legły następujące założenia:
1. Znany jest zakres rzeczowy planowanego procesu likwidacji ujmujący roboty likwidacyjne,
zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją obiektów dołowych i powierzchniowych, objęte
analizowanym procesem likwidacji oraz roboty adaptacyjne, odpowiednio do zakładanych
zmian funkcji obiektów w likwidowanej kopalni lub jej części (z wydobywczej na składowisko
odpadów, zbiorniki paliw płynnych, gazu lub substancji chemicznych).
2. Znane są uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne analizowanego procesu. Decydują one o
realnych możliwościach doboru techniki i technologii realizacji robót likwidacyjnych i
adaptacyjnych, ujętych w planowanym zakresie rzeczowym, pozwalając równocześnie na
wyodrębnienie jednego lub kilku wariantów techniczno-technologicznych ich realizacji.
3. Dla każdego z wyodrębnionych wariantów techniczno-technologicznych jest ustalony
harmonogram realizacji przewidywanego zakresu robót likwidacyjnych i adaptacyjnych,
związanych z likwidacją kopalni lub zakładaną w jej ramach zmianą funkcji określonych
obiektów.
4. Każdy techniczno-technologiczny wariant likwidacji charakteryzuje ustalony ilościowo i
jakościowo zakres wpływu robót likwidacyjnych na powierzchnię i środowisko.
3. Koncepcja ogólna metodyki prognozowania kosztów likwidacji technicznej
Powyższe założenia umożliwiają przeprowadzenie wielowariantowej analizy i
oszacowania przewidywanych kosztów technicznej likwidacji kopalni (lub jej
kontekście uwarunkowań zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych.
Czynniki uwzględnione w metodyce ekonomiczno-ekologicznej analizy i oceny
likwidacyjnych kopalń opracowanej dla potrzeb zarządzania w górnictwie, a
wzajemne powiązania ilustruje schemat ogólny:

UWARUNKOWANIA
wewnętrzne i zewnętrzne
procesu likwidacji

ZAKRES RZECZOWY
procesu likwidacji

ZAKRES
wpływu na powierzchnię
1 środowisko

TECHNIKA I TECHNOLOGIA
realizacji robót likwidacyjnych

HARMONOGRAM
realizacji robót
likwidacyjnych

E K O N O M I C Z N O - E K O L O G I C Z N A ANALIZA I O C E N A
W A R I A N T U LIKWIDACJI
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dokonanie
części) w
wariantów
także ich

Z A K R E S zmian:
- struktury własności
i użytkowania majątku
• stanu i struktury
zatrudnienia
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W ujęciu ogólnym, metodyka analizy i oceny wariantów likwidacyjnych kopalń
wykorzystuje metodę "kosztów i korzyści" stosowaną powszechnie do oceny efektywności
społecznej (Jabłońska-Firek 1994; Aspekty ekonomiczno-społeczne....,1994). Zasadniczą cechą
tej metody jest wprowadzenie do rachunku kosztów i korzyści odnoszonych przez
społeczeństwo, a nie ograniczanie się do własnych kosztów i korzyści przedsiębiorstwa.
Zastosowanie metody "kosztów i korzyści" oznacza ujęcie w ramach ogólnej metodyki analizy
i oceny skutków: ekonomicznych, ekologicznych i wymiernych skutków społecznych w postaci
zarówno kosztów jak i korzyści (przychodów), związanych z realizacją przewidywanego
zakresu robót likwidacyjnych. Ocenę pozostałych skutków społecznych (niewymiernych lub
trudno wymiernych) proponuje się dokonywać w oparciu o przewidywany stopień ich redukcji
w ramach analizowanego sposobu likwidacji.
Schemat metody analizy i oceny wariantów likwidacyjnych kopalń w aspekcie całokształtu
skutków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych przedstawia się następująco:
COST - BENEFIT - ANALYSE

SKUTKI EKONOMICZNE

SKUTKI SPOŁECZNE
niewymierne

KOSZTY
—KOSZTY LIKWIDACJI OBIEKTÓW
dołowych i powierzchniowych
—KOSZTY SZKÓD GÓRNICZYCH
I OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY
—SPRZEDAŻ budynków, obudowy,

OCENA
stopnia redukcji
skutków negatywnych

wymierne

złomu
— ODZYSK obudowy
— SKLADOWANłE odpadów, pałfw
DZIERŻAWA budynków i innych
obiektów

Zgodnie z powyższym schematem, analiza i ocena wariantów likwidacyjnych kopalń
uwzględnia skutki ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne, wynikające z realizacji
analizowanego wariantu techniczno-technologicznego likwidacji kopalni lub jej części.
Dla potrzeb niniejszego opracowania, zakres merytoryczny analizy kosztów i korzyści
ograniczono do oceny skutków ekonomicznych likwidacji technicznej co oznacza, iż
prognozowany poziom kosztów likwidacji nie uwzględnia zarówno wymiernych, jak i
niewymiernych skutków społecznych.
Specyfika obiektów dołowych i powierzchniowych kopalni wymaga stosownego zróżnicowania
sposobów szacowania kosztów likwidacji poszczególnych obiektów, przy czym w ujęciu
ogólnym, podstawę metodyki szacunku kosztów likwidacji jednorodnych (w sensie kosztów)
grup obiektów stanowią (Jabłońska-Firek 1994, 1999; Metodyka planowania kosztów
1998):
zakres rzeczowy robót i przewidywane technologie jego realizacji;
jednostkowe nakłady rzeczowe (robocizny, materiałów, energii, pracy sprzętu)
związane z realizacją jednostkowego nakładu rzeczowego (Im^,
Imb) w określonych
warunkach;
ceny (stawki jednostkowe) odpowiadające realizacji nakładów jednostkowych.
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Jednostkowe nakłady rzeczowe dotyczą zużycia podstawowych rodzajów zasobów w
postaci robocizny, materiałów i surowców, energii oraz pracy sprzętu w odniesieniu do
jednostki zakresu rzeczowego robót. Mogą je stanowić wielkości normatywne, ustalone w
Katalogach Nakładów Rzeczowych, bądź szacowane (ze względu na brak pełnej bazy
normatywnej) na podstawie realizacji określonych procesów w porównywalnych warunkach i
obiektach w okresie ubiegłym. Jednostkowe nakłady rzeczowe (normatywne lub szacowane) w
powiązaniu z cenami (stawkami) jednostkowymi poszczególnych rodzajów zasobów pozwalają
na ustalenie szacunkowych kosztów robocizny, materiałów, energii oraz pracy sprzętu w
odniesieniu do jednostki zakresu rzeczowego analizowanej grupy robót likwidacyjnych lub
adaptacyjnych (związanych z przewidywaną zmianą funkcji poszczególnych obiektów lub
kopalni jako całości). Tak określone koszty jednostkowe i znane zakresy rzeczowe robót
likwidacyjnych pozwalają na oszacowanie łącznych kosztów związanych z likwidacją lub
adaptacją obiektów wyodrębnionych w ramach zakresu rzeczowego analizowanego wariantu
likwidacji oraz jednorodnych, w sensie proponowanych oszacowań kosztów.
Szacunkowy koszt likwidacji /-tego obiektu dołowego w t-iym roku likwidacji wyniesie zatem:

k
gdzie: N^odj - zakres rzeczowy likwidacji /-tego obiektu, m^, m^, mb;
n^^ - jednostkowe nakłady rzeczowe zużycia k-tego zasobu, tj, robocizny, materiałów,
energii, pracy sprzętu w odniesieniu do jednostki zakresu rzeczowego likwidowanego
obiektu;
Cgj - cena (stawka) k-icgo zasobu, odpowiednio w zł/dn, zł/jednostkę materiału,
ik
zł/MJ, zł/maszynogodzinę;
i - indeks obiektu dołowego;
t - indeks kolejnego roku okresu likwidacji;
k - indeks rodzaju zużytego zasobu, tj. robocizny, materiałów, energii, pracy sprzętu.
Odpowiednio, łączny zdyskontowany koszt likwidacji obiektów dołowych wyniesie:
Kod=E
i

(2)
t

gdzie: a^ - współczynnik dyskonta dla f-tego roku analizowanego okresu.
Uproszczony sposób szacunku kosztów likwidacji proponuje się w odniesieniu do obiektów
powierzchniowych. Podstawę oszacowań w tym przypadku w odniesieniu do każdego z
obiektów stanowią indywidualnie szacowane w odniesieniu do jednostki zakresu rzeczowego
obiektu łączne koszty likwidacji.
Szacunkowy koszt likwidacji y-tego obiektu naziemnego w r-tym roku wyniesie zatem:
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gdzie: N^^ - zakres rzeczowy likwidacjiy-tego obiektu, m^, m^, mb;
oz

j

- łączny szacunkowy koszt likwidacji jednostki zakresu rzeczowego 7-tego obiektu,

zł/m^, zł/m^, zł/mb;
Łączny zdyskontowany koszt likwidacji obiektów naziemnycłi wyniesie odpowiednio:
(4)
j
gdzie: a^ - współczynnik dyskonta dla ^-tego roku analizowanego okresu.
Wyodrębnione elementy proponowanego szacunku kosztów likwidacji obiektów ujmuje
scłiemat ogólny w postaci:
UWARUNKOWANIA

ZAKRES RZECZOWY

geologiczno - górnicze

robót likwidacyjnych

CENY ( STAWKI)
JEDNOSTKOWE

techniczno - organizacyjne

TECHNIKA (TECHNOLOGIA
realizacji robót

V
JEDNOSTKOWE NAKŁADY
RZECZOWE
(szacunkowe lub normatywne )

robocizny
materiałów
energii
pracy sprzętu

- konstrukcja
- zastosowany materiał
- wyposażenie w urządzenia
i instalacje

V
KOSZTY LIKWIDACJI OBIEKTÓW

W oszacowaniacti dotyczącycłi kosztów szkód górniczycłi i ocłirony środowiska, zgodnie z
(Jabłońska-Firek 1994, 1999), uwzględniono:
szkody górnicze dotyczące obiektów budowlanych, gruntów, terenów rolnych i
leśnych;
opłaty za gospodarcze korzystanie z zasobów środowiska, związane w przypadku
realizacji procesów likwidacyjnych w górnictwie przede wszystkim z; emisją zanieczyszczeń
do powietrza atmosferycznego, poborem wody i odprowadzaniem wód dołowych;
koszty rekultywacji terenu.

249

Barbara JABŁOŃSKA-FIREK - Prognozowanie kosztów technicznej likwidacji kopalń
Główne źródła przychodów (korzyści) związanych z likwidacją obiektów dołowych i
powierzchniowych mogą stanowić:
sprzedaż budynków, obudowy zmechanizowanej, złomu oraz innych materiałów i
urządzeń;
odzysk obudowy chodnikowej;
przychody z tytułu lokowania odpadów w likwidowanych wyrobiskach dołowych;
dzierżawa budynków i innych obiektów.
W konkretnych warunkach realizacji procesu likwidacji realne możliwości uzyskania
przychodów z tytułu sprzedaży obiektów może ograniczać trwająca realizacja procesu
uwłaszczeniowego. Oszacowanie możliwych do uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży oraz
dzierżawy obiektów następuje na podstawie ilości.jednostek fizycznych (kalkulacyjnych)
obiektów przewidywanych do sprzedaży lub dzierżawy i oszacowanych cen (stawek)
jednostkowych.
Sprzedaż obudowy zmechanizowanej, złomu stalowego oraz innych materiałów i urządzeń,
a także odzysk obudowy szacuje się wartościowo przy uwzględnieniu stanu wyposażenia
obiektów likwidowanych oraz przewidywanego zakresu robót demontażowych.
Przychody z tytułu lokowania odpadów w likwidowanych wyrobiskach dołowych szacuje
się na podstawie przewidywanego sumarycznego dochodu z tytułu opłat za składowanie
(ocenianego przy uwzględnieniu obowiązujących stawek opłat oraz przewidywanego stopnia
ich wzrostu) odpowiednio pomniejszonego o przewidywane koszty składowania.
Wymierny charakter skutków społecznych ujawniających się jako naruszenia środowiska, w
skali odpowiadającej obowiązującym unormowaniom prawno-administracyjnym {Prawo
geologiczne i górnicze, 1994, Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, 1980), pozwala
na ich oszacowanie i ujęcie jako elementu kosztów.
Przewidywane zmiany własności i użytkowania majątku powodują, odpowiednio do
przewidywanego ich zakresu oraz przewidywanych przekształceń adaptacyjnych, generowanie
określonych przychodów z tytułu sprzedaży oraz dzierżawy obiektów i gruntów. Przychody te,
łącznie z oszacowanymi przychodami z tytułu lokowania odpadów w likwidowanych
wyrobiskach dołowych odzwierciedlają wymierne dodatri|e skutki społeczne analizowanego
procesu likwidacji.
Prezentowana metoda prognozowania kosztów te<±n,icznej likwidacji kopalni nie
uwzględnia skutków ustawowo wprowadzonych form osłonowych i aktywizujących,
proponowanych pracownikom kopalń likwidowanych. Oznacza to ograniczenie zakresu
ujemnych skutków społecznych do przewidywanych kosztów szkód górniczych i kosztów
ochrony środowiska.
Przeprowadzona, zgodnie z opracowanymi na podstawie (Jabłońska-Firek 1999)
założeniami i ogólną koncepcją metodyki wariantowa ocena konkretnego procesu likwidacji,
przy stosownej aktualizacji oszacowań kosztów i przychodów, ustalonych dla kolejnych lat
przewidywanej jego realizacji, umożliwia wybór obiektywnie najkorzystniejszego (w sensie
ekonomicznym i społecznym) sposobu realizacji dowolnego procesu likwidacji.
Optymalny wariant techniczno-technologiczny realizacji analizowanego procesu likwidacji
(w określonych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych) charakteryzuje (w sensie
ekonomicznym) minimalne saldo zaktualizowanych kosztów i przychodów, kształtujące
poziom łącznych prognozowanych kosztów likwidacji technicznej, wyrażony zależnością:
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m

t,

n

t|

t,

Ir

j

t,

=min
J=1 t=l

i=l

t=l

t=I

(5)

t^l

gdzie: j - indeks likwidowanego obiektu naziemnego, j=l,2,
i - indeks likwidowanego obiektu dołowego, i=l,2,3,--n;
t - indeks kolejnych lat realizacji procesu likwidacji i ujawniania się jego skutków
środowiskowych, r= 1,2,3,
Kj^jj - zaktualizowany koszt likwidacji j-tego obiektu naziemnego w f-tym roku;
^ d i t " zal^tualizowany koszt h k w i d a c j i i-tego obiektu d o ł o w e g o w M y m r o k u ;
- łączny zaktualizowany koszt naruszenia środowiska w M y m r o k u ,

szkody górnicze,
rekultywacji;

opłaty

za

gospodarcze

korzystanie

ze

środowiska

ujmujący

i

koszty

Pj-j- - łączny zaktualizowany przychód ?-tego roku, ujmujący sprzedaż i dzierżawę
budynków i innych obiektów oraz odzysk obudowy;
Pjj - przychody z tytułu lokowania odpadów w likwidowanych wyrobiskach górniczych.
«

Tak oszacowane łączne prognozowane koszty likwidacji technicznej kopalni winny
stanowić podstawę szacunku "kosztów zamknięcia", charakteryzujących oporność na
zamknięcie kopalni, analizowanej w kontekście efektywności produkcji i kosztów likwidacji
innych kopalń oraz przewidywanych zipian zapotrzebowania na węgiel.
Prognozowanie kosztów technicznej likwidacji kopalń w skali górnictwa węgla kamiennego
z wykorzystaniem powyżej scharakteryzowanej metodyki jest determinowane znajomością
zakresu rzeczowego przewidywanych procesów likwidacyjnych. Zakres ten jest bezpośrednio
związany z przewidywaną, na dany okres, redukcją zdolności produkcyjnej górnictwa
węglowego. Równocześnie, podejmowane procesy likwidacyjne mogą dotyczyć pojedynczych
kopalń lub ich części, a charakteryzujące je zakresy rzeczowe odzwierciedlają istniejące
struktury techniczne obiektów dołowych i powierzchniowych oraz uwarunkowania
środowiskowe
kopalń
likwidowanych.
Zatem
identyfikacja
zakresu
rzeczowego
podejmowanych
procesów
likwidacyjnych wymaga przeprowadzenia
szczegółowej
inwentaryzacji obiektów dołowych i powierzchniowych, istniejących w obrębie
poszczególnych czynnych kopalń węgla kamiennego.
Wariantowa analiza ekonomiczno-ekologiczna procesów likwidacyjnych dając możliwość
zidentyfikowania najmniej kosztochłonnych. sposobów likwidacji powinna stanowić podstawę
prognozowania kosztów technicznej likwidacji w skali poszczególnych kopalń, częściowo bądź
całkowicie likwidowanych.
Proponowany, szczegółowy w odniesieniu do obiektów dołowych oraz uproszczony w
przypadku obiektów powierzchniowych, sposób prognozowania kosztów likwidacji wymaga
wykorzystania bieżących cen (stawek) jednostkowych lub ustalanych ex post kosztów
likwidacji jednostki zakresu rzeczowego. Praktyczne zatem, wykorzystanie powyższej
metodyki prognozowania kosztów likwidacji technicznej w skali poszczególnych kopalń lub
górnictwa węglowego jako całości wymaga ciągłej rejestracji danych o kosztach likwidacji,
pozwalającej na przeprowadzenie stosownej analizy oraz dokonanie oszacowania
prognozowanych na dany okres jednostkowych kosztów likwidacji.
Zalety utylitarne proponowanej metodyki prognozowania ujawnia przeprowadzona, w
zakresie podjętych badań, analiza dotychczasowych kosztów likwidacji kopalń ' węgla
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kamiennego, w efekcie której określono dotychczasowe koszty likwidacji poszczególnych
jednostek zakresu rzeczowego odpowiednio agregowanych grup robót likwidacyjnych.
4. Podsumowanie
O całokształcie skutków ekonomicznych i społecznych (w tym ekologicznych)
decydujących o poziomie łącznych prognozowanych kosztów likwidacji technicznej kopalni
łub jej części, decyduje zakres rzeczowy robót likwidacyjnych (scharakteryzowany pod
względem zarówno ilościowym, jak i jakościowym) oraz dostosowanie sposobu i kolejności
realizacji robót likwidacyjnych do istniejących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Zidentyfikowane możliwości alternatywnych rozwiązań techniczno-technologicznych w
odniesieniu do realizacji robót likwidacyjnych, a także możliwości zmiany użytkowania
wyrobisk i obiektów powierzchniowych przy przewidywanej kontynuacji działalności
gospodarczej na terenie zakładu górniczego, polegającej na wydobyciu kopalin towarzyszących
lub podjęciu składowania odpadów w istniejących wyrobiskach, w przypadku większości
procesów likwidacyjnych stwarzają konieczność przeprowadzenia analizy i oceny w sposób
wariantowy.
Przeprowadzone, zgodnie z opracowaną metodą, oszacowania kosztów i korzyści na
podstawie cen bieżących wymagają aktualizacji (przeszacowania), uwzględniającej
przewidywane w harmonogramie okresy reahzacji poszczególnych robót i planowane
wskaźniki wzrostu cen (robocizny, materiałów, energii, pracy sprzętu). Ponadto, rozłożenie
przewidywanych kosztów w przewidywanych okresie likwidacji powoduje konieczność
uwzględnienia czynnika czasu i stosownej aktualizację szacowanych kosztów i korzyści metodą
dyskonta.
Wykorzystanie metodyki ekonomiczno-ekologicznej analizy i oceny do prognozowania
kosztów technicznej likwidacji powinno pozwolić na wybór najkorzystniejszego wariantu
realizacji robót likwidacyjnych w obrębie kopalni lub jej części, niezależnie od tego czym jest,
czy też będzie uwarunkowana decyzja o podjęciu procesu likwidacji. Oznacza to możliwość
tworzenie optymalnych programów likwidacji poszczególnych kopalń lub ich części, których
okresowa aktualizacja, stosownie do zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
powinna zapewnić obiektywną redukcję zdolności produkcyjnych w skali górnictwa węgla
kamiennego (Kamerschen, Mc Kenzie, Nardinelli, 1991), tj. uwzględniającą całokształt
skutków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych procesów likwidacyjnych związanych
nierozłącznie z procesami pozyskiwania węgla które, zgodnie z (Palarski 1997), obok okresów
eksploatacji i jej likwidacji obejmują etap monitorowania złóż i usuwania powstających
zagrożeń.
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Prediction of Costs of Technical Liquidation of Coal-Mines
Abstract
The paper discusses assumptions and a generał concept of the method for prediction of
costs of technical liquidation of coal-mines, with technical, technological and environmental
conditions of coal-mine operation being taken into account. In the proposed approach the
liąuidation cost evaluation is based on the complex technical and economical analysis of
specified variants (possible from technical and technological point of view) of performing of
the Iiquidation works in the mine being put into complete or partial liąuidation. The costs
evaluated for the variant being found as the optimal in conditions of the considered mine,
should be used for prediction of the total costs of the mine technical liąuidation. They provide a
basis to decide on the liąuidation extent at the national level and to evaluate the annual costs of
liąuidation works in coal-mining scalę. Hence, the elaborated prediction method can be used
both in decision making procedures at the level of particular mines, and in a strategie
management of coal-mining industry at national Ievel.
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Sposób likwidacji szybów a koszty
Słowa kluczowe
Szyby górnicze - likwidacja szybów - koszty likwidacji szybów
Streszczenie
Likwidacja w ostatnich latach kilkudziesięciu szybów górniczych o łącznej długości 73,7
km (Machnicki 2000) stała się skarbnicą wielu cennych doświadczeń nie tylko technicznych ale
także finansowych, o których w gospodarce centralnie sterowanej raczej się nie mówiło. Koszty
Hkwidacji szybów były przeważnie włączane do kosztów funkcjonowania kopalni i nie budziły
żadnych emocji. Obecnie kiedy większość szybów likwiduje się z udziałem obcych względem
kopalni podmiotów gospodarczych wyłanianych w drodze przetargów umiejętność
oszacowania kosztu likwidacji szybu jest bardzo cennym atutem. Praca niniejsza ma zwrócić
uwagę na pozornie proste zagadnienia, które jednak w wielu przypadkach nie były do tej pory
wystarczająco dobrze znane. Bogaty materiał statystyczny winien stać się podstawą do
opracowania empirycznej formuły pozwalającej oszacować koszt likwidacji dowolnego szybu o
znanych parametrach.
Wprowadzenie
W procesie likwidacji kopalń likwidacja szybów ma znaczenie szczególne. Jak tzw.
„pierwszy sztych" na głębionym szybie rozpoczyna proces budowy kopalni podziemnej, tak
położenie płyty na zrębie zlikwidowanego szybu definitywnie kończy okres jej żywotności.
Przy bardzo skomplikowanej sieci decyzji i czynności podczas likwidacji zakładu, likwidacja
szybów obarczona jest dodatkowo znacznym stopniem trudności, który jest szczególnie wysoki
w przypadku występujących zagrożeń gazowych i wodnych. W tym to przypadku szczególnie
trudnym jest proces likwidacji grupy ostatnich w kopalni lub w zagłębiu szybów.
Praktycznie nie działa już odwadnianie i komplikuje się proces przewietrzania. Zawsze
dochodzi • do momentu w którym pewna część rury szybowej musi być likwidowana bez
wentylacji obiegowej, co w przypadku kopalń gazowych jest bardzo poważnym dylematem. Jak
to zrobić bez wysokich nakładów aby uniknąć zdarzeń ekstremalnych jak na przykład wybuch
gazu. Te w historii likwidowanych kopalń zdarzyły się kilkakrotnie (Thiein 1992; Patzke,
Schneider 1991; Jakubów, Nawrat 2000).
Wybuch metanu w likwidowanym szybie to przede wszystkim ogromne zagrożenie dla
życia ludzkiego. W wybuchu w kopalni „Morcinek" (Jakubów, Nawrat 2000) poważnym
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uszkodzeniom uległ nie tylko sam szyb ale także budynek nadszybia w którym pracowali
ludzie. Poza bezpieczeństwem równie poważnym problemem są skutki finansowe wybuchu.
Zwalczanie zagrożenia gazowego w czasie likwidacji, a w szczególności skutków wybuchu
gazu mogą sprawić, że likwidacja szybu stanie się nawet kilkakrotnie droższa. W obliczu
obowiązku zapewnienia przez likwidującego szyb przede wszystkim bezpieczeństwa, bardzo
poważną sprawą staje się oszacowanie ryzyka powstania zagrożenia i podjęcie stosownych, z
reguły bardzo kosztownych, środków zmierzających do jego ograniczenia.
Podobnym dylematem jest ,jakość" likwidacji szybów. W tym względzie najistotniejsze
problemy wywodzą się ze stopnia szczelności wypełnienia szybu. Chcąc bardziej szczelnie
wypełnić rurę szybową należałoby zwiększyć stopień jego wyzbrojenia. Czynności te są z kolei
ekonomicznie nieuzasadnione i bardzo niebezpieczne.
Bardzo znaczący wpływ na koszty likwidacji szybu ma wybór materiału do wypełnienia.
Mało kiedy likwidator zdecydował się na zakup drogiego materiału skalnego na korki oporowe
lub oporowo-filtracyjne. Jednym z wyjątków był przykładowo Zakład WydobywczoPrzeróbczy Antracytu w Wałbrzychu, który dla likwidacji całego szybu Chrobry II zakupił 18,5
tys. m tłucznia melafirowego (Barchański i in. 1998). Z reguły w likwidowanym szybie
ulokowano by najchętniej najbardziej uciążliwe dla zakładu odpady, których predyspozycje do
tego celu są zerowe i przeważnie z prawnego punktu widzenia - ze względu na swoje
właściwości - zabronione.
W Rybnickim Okręgu Węglowym, ze względu na znaczną podaż popiołów lotnych często
stosuje się do likwidacji szybów mieszaniny popiołowo-wodne. Praktyka dowodzi (Stobiński
1992; Jakubów, Nawrat. 2000; Nawrat 2000), że tanie materiały mogą prowadzić do bardzo
poważnych trudności. Obsuwanie się zasypu zawierającego popioły lotne w likwidowanych
szybach III i IV kopalni „Czyżowice"(„Anna" Południe) (Stobiński 1992) i szybach I i III
KWK „Morcinek" (Jakubów, Nawrat 2000; Nawrat 2000), można było opanować stosując
bardzo kosztowne zabiegi techniczne.
2. Podstawowe czynniki mające wpływ na koszty likwidacji szybów
2.1. Parametry techniczne szybu
Podstawowymi parametrami technicznymi szybu rzutującymi wprost na koszt jego
likwidacji są: głębokość i średnica, liczba czynnych i nieczynnych podszybi, stopień
wyposażenia na który składają się: liczba i rodzaj urządzeń wyciągowych, zabudowane
rurociągi i kable, obecność i konstrukcja przedziału drabinowego oraz liczba kanałów
wychodzących z głowicy.
Całkowita objętość szybu determinuje ilość potrzebnego do zlikwidowania materiału a ta
decyduje o kosztach transportu oraz czasie likwidacji, który przykładowo w warunkacli
zagrożenia gazowego wymusza stałe przewietrzanie wspomagające, co nie pozostaje bez
wpływu na koszty.
Bardzo poważny wpływ na koszty likwidacji ma liczba i objętość, tak czynnych, jak i
nieczynnych podszybi. Ich geometria wpływa na wielkość tam lub objętość korków, których
wykonanie może wymagać zakupu specjalnych materiałów jak odpowiedni tłuczeń czy spoiwo
górnicze lub beton. W przypadku podszybi nieczynnych najczęściej kopalnia zamurowuje je
równo z licem obudowy szybu, nie przechowując żadnej dokumentacji tych ważnych dla szybu
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konstrukcji. Likwidacja takich odcinków szybu wymaga szczególnej ostrożności i
uwzględnienia możliwości zniszczenia przez zasyp nieznanych dla likwidatora zamknięć.
Liczba urządzeń wyciągowych wiąże się ze skomplikowaną technologią likwidacji samych
naczyń oraz lin nośnych i lin wyrównawczych. Operacja wymiany lin jest dobrze znana każdej
kadrze szybowej, niemniej jednak każda likwidacja naczyń wyciągowych wraz z linami jest
zagadnieniem trudnym i kosztownym, zwłaszcza gdy likwidacja musi się odbywać bez udziału
ludzi na dole. W ZWPA w Wałbrzychu dla obniżenia kosztów i ułatwienia likwidacji w
szybach „Chrobry'' jedną z klatek zostawiano na dole w szybie wieszając ją na specjalnych
dźwigarach.
Bardzo poważnym finansowym problemem likwidacji szybu jest brak urządzenia
wyciągowego. Jeżeli w takim szybie zachodzi konieczność izolacji horyzontów wodnych, jak
przykładowo w szybie „Stanisław" KWK Sosnowiec, to wyzbrojenie przedziału drabinowego
może się odbyć wyłącznie ze specjalnego, dopuszczonego przewoźnego urządzenia
wyciągowego. Urządzeniem takim może być przewoźny wyciąg ratowniczy na podwoziu
samochodowym, będący w posiadaniu Centralnej Stancji Ratownictwa Górniczego. Koszt
stosowania takiego wyciągu jest bardzo wysoki.
2.2. Stopień demontażu uzbrojenia szybu
Na ogół zbrojenie szybowe nie jest likwidowane ze względu na wysokie koszty jego
demontażu i duże ryzyko wypadku. Przeprowadzenie takiej operacji wymagałoby instalacji w
szybie urządzenia wyciągowego kubłowego z prowadzeniem linowym (jak przy głębieniu).
Wyzbrajanie szybu ogranicza się głównie do likwidacji siatek opierzających przedział
drabinowy. Operacje te prowadzi się z reguły z czynnego wyciągu szybowego {klatkowego lub
skipowego). W szybach wentylacyjnych kopalń z zagrożeniem metanowym operacja ta jest
poważnie utrudniona ze względu na brak możliwości stosowania palnika do rozcinania śrub
mocujących poszczególne elementy. Podobnie bardzo trudną i kosztowną operacją jest
rozszczelanianie lub nawiercanie otworów w rurociągach powietrznych w celu uzyskania
przewietrzania wspomagającego.
Na koszt likwidacji zasadniczo może wpłynąć konieczność ochrony któregoś z rurociągów
pozostawianych w szybie. Przykładowymi mogą być rurociągi odmetanowania (szyb II KWK
„Marcel" Ruch „1 Maja"), rurociągi do lokowania odpadów mineralnych w podziemnych
wyrobiskach, czy rurociągi degazacyjne, służące do kontrolowanego odprowadzania gazów z
szybu (szyb „Chrobry F' - ZWPA Wałbrzych).
2.3. Przyjęta technologia likwidacji i rodzaj materiału w y p e ł n i a j ą c e g o
Praktyka wykazała, że najtańszym sposoberti likwidacji szybu jest jego zasypanie
kamieniem pochodzącym z własnego składowiska. Jeżeli możliwy jest dojazd samochodów do
rury szybowej to najprostszym sposobem zasypania szybu jest rozładunek wywrotek
samochodowych wprost do rury szybowej poprzez odpowiednio zabudowany kosz zasypowy
zabezpieczony kratą. Taki sposób dostarczania materiału pozwala na dobową likwidacje nawet
do 1500 m^ szybu. Takiego tempa likwidacji nie można uzyskać podając materiał zasypowy
poprzez przenośnik taśmowy czy zgrzebłowy lub rurociągiem (podawanie mieszanin
popiołowo-wodnych).

257

Piotr CZAJA - Sposób likwidacji szybów

W przypadku technologii podsadzania popiołami hamulcem szybkiej likwidacji jest niskie
tempo rozładunku pneumatycznego cystern dowożących popioły lub wysoki koszt budowy
odpowiedniej stacji przygotowującej mieszaniny podsadzkowe na zrębie. Mimo iż koszt
pozyskania popiołów do likwidacji może być niski, a w niektórych rejonach za lokowanie
popiołów można uzyskać odpowiednią gratyfikację, to wydatki związane z pracami
przygotowawczymi są z reguły bardzo wysokie i przekraczają koszty likwidacji przez
zasypanie.
Koszt materiału do wypełnienia likwidowanego szybu może być znaczącą pozycją w
kosztach likwidacji. Brak szczegółowej technologii likwidacji jest często przyczyną
zaskakujących rezultatów finansowych. Z wyborem materiału do likwidacji łączy się cały
szereg konsekwencji. Przykładowo zastępując zasypanie szybu kamieniem wypełnieniem
pozornie tańszym pyłem dymnicowym musimy się liczyć z:
^
konieczność projektowania i wykonania tam i korków,
wydłużonym czasem likwidacji spowodowanym
koniecznością budowy tam,
przerwami technologicznymi w wypełnianiu rury szybowej, potrzebnymi na związanie i
stwardnienie mieszaniny popiołowo-wodnej,
wydłużonym okresem zagrożenia gazowego
koniecznością wydłużonego przewietrzania szybu np. sprężonym powietrzem.
Na przykładzie szybu II kopalni „Marcel" Ruch „1 Maja" (Czaja, Klich 2000) wykazać
można, że jego likwidacja przez podsadzenie mieszaniną popiołowo-wodną generuje bardzo
wysokie koszty rozciągając w czasie zagrożenie gazowe i konieczność kosztownego
przewietrzania sprężonym powietrzem. Geneza tego zjawiska jest następująca. Jeżeli szyb ma
objętość 22000 m^ i posiada łącznie 13 wlotów do wyrobisk poziomych, z których część jest
zamurowana murem o nieznanych parametrach geometrycznych i wytrzymałościowych to jegb
likwidacja musi przebiegać nadzwyczaj ostrożnie. Zniszczenie którejś z tam lub korków
betonopodobnych w podszybiach grozi ucieczką materiału wypełniającego jakim jest wolnotwardniejąca mieszanina popiołowo-wodna. Ewentualne zastabilizowanie skarp usypowych po
takiej ucieczce materiału jest bardzo trudne i kosztowne. Jedyną szansa na skrócenie czasu
likwidacji szybu wypełnianego popiołami lotnymi jest budowa w podszybiach szybko
twardniejących korków betonowych. Produkowane obecnie w Polsce cementy zwłaszcza z
grupy „R" o wysokiej wczesnej wytrzymałości dają betonowi około 40 % wytrzymałości już po
trzech dniach. Oznacza to, że zaprojektowany B25 po 3 dniach osiągnie średnią wytrzymałość
doraźna równą co najmniej 15 MPa, a ta w zupełności wystarcza do rozpoczęcia wypełniania
słupem mieszaniny wysokim nawet na kilkadziesiąt metrów.
Najtańszą pod każdym względem jest metoda zasypania szybu odpowiednio dobranym
materiałem skalnym tak aby w podszybiach uformowały się samoczynnie odpowiednio nośne
korki oporowo-filtracyjne lub oporowe. Nie przestrzeganie tej zasady prowadzić może do
ucieczek materiału zasypowego do wyrobisk poziomych zwiększając znacznie wszystkie koszty
likwidacji szybu. Przykładowo niewłaściwy dobór materiału do likwidacji szybu III KWK
„Morcinek" spowodował trzykrotne obsunięcie się kolumny zasypowej o łączną długość
wynoszącą 1162 m (Jakubów, Nawrat 2000), co w przybliżeniu równe jest całkowitej
głębokości szybu. Całkowita objętość skały użytej do zasypania tego szybu była prawie
trzykrotnie większa od jego objętości. W wyniku tego koszt likwidacji szybu III był rekordowo
wysoki. Z reguły każda kopalnia posiada na składowisku kamień, który nadaje się do tego celu.
W nielicznych przypadkach kopalnie były zmuszone zakupić pewne ilości tłucznia do usypania
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korków oporowych. Przykładowo koszt
Szacunkowy koszt zakupu materiałów do likwidacji
materiałów do likwidacji szybu VI w
s ^ b u VI
Rucłiu „1 Maja" KWK „Marcel" (Czaja,
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Fig. 1 Comparison of the materiał costs for three methods
Wariant III dotyczy zasypania szybu
[iquidation of Shaft VI at „1 Maja" Colliery
kamieniem przy czym założono, że na
korki oporowe w podszybiach należy zakupić około 9000 m tłucznia w cenie po 30 PLN za
m^. Jak łatwo zauważyć koszt materiałów w wariancie III stanowi tylko 31 % kosztów w
wariancie II. Ponieważ Kopalnia posiada materiał na takie korki to koszt zakupu materiałów do
likwidacji tego szybu ograniczy się tylko do zakupu betonu na warstwy oddzielające iłowe
korki izolacyjne od korków oporowych. Wtedy koszt zakupu materiałów względem wariantu II
spadnie do kilku procent. Tani materiałowo wariant I jest nie do zastosowania ze względu na
czas likwidacji wynoszący kilka lat. W kopalni o IV kategorii zagrożenia metanowego taka
likwidacja jest nierealna.
Jak widać z powyższych rozważań rodzaj materiału do wypełnienia szybu odgrywa bardzo
istotną rolę w wielkości kosztów jego likwidacji.
2.4. Zwalczanie zagrożeń
Zasadniczymi zagrożeniami wpływającymi bezpośrednio na koszt likwidacji szybu są:
zagrożenie gazowe i zagrożenie wodne.
2.4.1. Zwalczanie zagrożenia gazowego
Zwalczanie zagrożenia gazowego polega na odpowiednio długim utrzymywaniu wentylacji
obiegowej w szybach oraz organizowaniu przewietrzania wspomagającego za pomocą
sprężonego powietrza. Ponadto kosztownymi są pomiary stężeń metanu w rurze szybowej w
czasie likwidacji oraz kontrola atmosfery na powierzchni - w budynku nadszybia, gdzie metan
może być przyczyną wybuchu, zaś dwutlenek węgla - powstania atmosfery beztlenowej.
W kopalniach metanowych ślepe odcinki szybów przewietrza się sprężonym powietrzem
doprowadzanym najczęściej jednym z rurociągów odwadniających (dużej średnicy - od 200 do
400 mm). W rurociągach należy wykonać odpowiednie perforacje o określonym polu
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powierzchni stosownie do podaży powietrza i jego ciśnienia. Wydatek otworu w zależności od
ciśnienia i jego przekroju określa się w oparciu o wzór Toricellego,
Najtrudniejszą do wykonania jest perforacja rurociągów w szybach wydechowych gdzie
obowiązuje zakaz spawania i używania elektronarzędzi miotających iskry. Pozostaje tylko
wiercenie wiertarką z napędem pneumatycznym, co w przypadku grubych rurociągów jest
poważnym problemem.
Ekstremalny wzrost kosztów likwidacji szybu może spowodować zagrożenie metanowe i
konieczność inertyzacji atmosfery szybowej. Zabieg ten może być skuteczny jedynie wtedy gdy
rura szybowa jest w miarę szczelnie odgrodzona od reszty wyrobisk kopalnianych lub gdy
likwidator przewidział takie zagrożenie i pozostawił w szybie tyle rurociągów aby inertny gaz
można było podać oddzielnie do poszczególnych odcinków nie przewietrzanej rury szybowej.
W innym przypadku inertny gaz rozpływa się po wyrobiskach poziomych nie likwidując do
końca zagrożenia wybuchem w szybie.
Zrealizowanym w Polsce przykładem inertyzacji atmosfery szybowej jest szyb III KWK
„Morcinek", (Jakubów, Nawrat 2000; Nawrat 2000), do którego podano 214 000 m^ azotu
dostarczanego cysternami w stanie ciekłym z zakładów chemicznych. Na zrębie szybu
wykonano instalację do zgazowania ciekłego azotu za pomocą stacjonarnej azotowej parownicy
'

3

atmosferycznej Średni koszt samego azotu określono w tym przypadku na 0,5 zł/m , co dało
łączny koszt tej operacji przekraczający 100 tys. zł.
2.4,2. Zwalczanie zagrożenia wodnego i ochrona wód podziemnych
Jak wykazała praktyka ostatnich lat jednym z najtrudniejszych problemów likwidacji kopalń
i szybów jest obecność zagrożenia wodnego, które musi być rozpatrywane globalnie dla całych
zagłębi górniczych. Ponieważ szyby górnicze łączą ze sobą różne formacje geologiczne w tym
również horyzonty wodonośne, niewłaściwa ich likwidacja może stać się źródłem poważnego
zagrożenia wodnego dla czynnej części kopalni lub kopalń sąsiadujących. Właściwa likwidacja
szybu pod względem eliminacji zagrożenia wodnego to taka, która pozwoli na odbudowę
pierwotnych stosunków wodnych w górotworze. Oznacza to, że w praktyce poziom wodonośny
powinien być szczelnie odcięty z obydwu stron z góry i z dołu zasypu szybowego. Zasady
budowy szczelnych przegród rys. 2. opracowane w Instytucie GSF w Niemczech (Sitz i in.
1994) wymagają nawet częściowego demontażu obudowy w celu pełnego uszczelnienia na
kontakcie newalgicznych warstw. Najnowsze badania wykazały, że tak skonstruowana bariera
wodo i gazoszczelna wykazuje współczynnik filtracji mniejszy od 1x10"'^ m/s. Zabieg taki jest
niestety bardzo drogi i może być finansowany tylko w przypadku likwidacji szybów w
podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.
W przypadku likwidacji szybu III w Ruchu „1 Maja" KWK „Marcel" zamknięcie
horyzontów wodnych uzyskano wykonując korki izolacyjne iłowe posadowione na warstwie
kamienia przelanego chudym betonem. Zablokowany w ten sposób dopływ wody z warstw
wodonośnych wynoszący około 150 l/min ustał całkowicie. Cztery miesiące po zlikwidowaniu
rury szybowej nadal nie stwierdzono żadnego wypływu z tego szybu. Taki sposób
likwidowania dopływu wody jest skuteczny w szybach, w których nie nastąpiło rozszczelnienie
górotworu za obudową.
Istotne i nie obojętne względem kosztów znaczenie ma problem granulacji materiału
skalnego do zasypywania. Wzrost energii kinetycznej opadających brył skalnych jest wprost
proporcjonalny do trzeciej potęgi średnicy ziarna. Zbyt duża energia kinetyczna może
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prowadzić do zgięcia dźwigarów zbrojenia i wyrwania ich z obmurza. Gdyby takie zdarzenie
miało miejsce w warstwacłi wodonośnycli to niemal pewnym jest, że może dojść do
niekontrolowanego wypływu wody zza obudowy i znacznie spotęgować zagrożenie wodne dla
innych rejonów kopalni lub innych kopalń. Stąd zalecana granulacja tłucznia nie powinna
przekraczać 80 mm a wyjątkowo 100 mm, co prawie zawsze wiąże się z koniecznością
odsiewania frakcji grubszych od 100 mm, a to nie pozostaje bez wpływu na koszty likwidacji.
/ ,

4 :••

I i .. . ^iłi^^i^i^^i^^WA^s
• * •• I
'.••V

Rys. 2 . . Konstrukcja wodoszczelnego korka szybowego wg GFS •
Niemcy (Sitziin. 1994):
i-element uszczelniający, 2 -korek elastyczny,
3- wodoszczelna obudowa, 4- obudowa murowa,
5 - skały nie solne 6 -formacje solne 7,8 - ciśnienia pionowe w
zasypie szybowym, 9 - strefa skał doszczelnianych, W bezJcohezyjny zasyp z gruzu solnego.
Fig. 2. Construction of the walerproof shaft pług by
GSF - Germany

I

Najbardziej kosztownym zabiegiem przeciwdziałania zagrożeniu wodnemu
w
likwidowanych kopalniach jest konieczność budowy tam wodnych i zamiana szybów na studnie
głębinowe. Wszystkie tego typu operacje wiążą się ze znacznym wydłużeniem czasu likwidacji
oraz znacznym wzrostem kosztów.
3. Rzeczywiste koszty likwidacji szybów
3.1. Koszty w ujęciu globalnym
Bogate doświadczenia w likwidacji szybów powinny być platformą do określenia formuł
lub procedur szacowania kosztów likwidacji szybów. Specyfika poszczególnych zagłębi i
kopalń sprawia, że rozrzut kosztów likwidacji szybów jest bardzo duży. W tabeli 1
zaprezentowano koszty likwidacji szybów w całym przemyśle górniczym w Polsce w roku
1998.
Z przedstawionej analizy można oszacować jedynie wartość średnią kosztów
jednostkowych przeliczonych na metr bieżący zlikwidowanego szybu. Wynosi ona dla czterech
przeanalizowanych kopalń 1845 zł/m szybu i waha się w granicach od 1327 zł/m do 2300 zł/m.
Jest to znacznie mniejsze zróżnicowanie niż w przypadku kopalń likwidowanych częściowo.
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Określony współczynnik zmienności kosztów kształtuje się dla tych kopalń na poziomie 0,22,
co może mieć uzasadnienie w specyfice likwidacji w różnych regionach.
Tabela 1. Poniesione koszty likwidacji szybów w polskim przemyśle górniczym w roku 1998
Table 1. The real costs of shaft liquidation in polish mining industry in 1998

L.p.

Kopalnia

Zlikwido Poniesiony Koszt
wane
koszt
likwidacji
szyby
likwidacji szybu w
szybu
cenach
roku 2000

Poniesiony
koszt
likwidacji
kopalni

Koszt
likwidacji
kopalni, w
cenach
roku 2000

tys. PLN
tys. PLN
tys. PLN
/
2
3
4
5
6
7
KOPALNIE LIKWIDOWANE CAŁKOWICIE
34597,9
1. Wałbrzyskie KWK
843
933,3 1119,0267 28855,6
37354
44787,4
2.
Nowa Ruda
461
884,3 1060,2757
37441
863
1359
1629,441
44891,8
3.
Sosnowiec
1810,2 2170,4298
27105
32498,9
4.
Z W P Antracytu 1073,9
Wałbrzych
Razem kop. lik. całkowicie
4 986,8 S 979,173 130 756
3 240,9
156 776
Mł

PLN

Odchylenie standardowe kosztu jednostkowego
KOPALNIE LIKWIDOWANE CZĘŚCIOWO
679,2
647
1361
5.
775,753
Anna
327,327
1767
Rozbark
690
273
6.
2201,364
91172
7.
Centrum Szombierki
1457
1836
13066
Bobrek Miechowice
865
410,7
492,4293
8.
3752,87
11327
Bielszo wice
1229
3130
9.
430,441
13002
278
359
10. Polska-Wirek
321
6936,9
1168
384,879
U . Pokój
7408
414
487
583,913
12. Niwka Modrzejów
894
1071,906
9557
244,5
13. Jaworzno
7 024,7
8 357,7 10 020,882 155 596,9
Razem

Koszt
jednostkowy
likwidacji
szybu w
cenach
roku 2000
PLN/m

Udział
Kosztów
likw.
szyb

8

9

%

1327
2300
1888
2021

3,2
2,4
3,6
6,7

1845

3,8

409

1631,8
2118,6
109315,2
15666,1
13581,1
15589,4
8317,3
8882,2
11458,8
186 560,7

1142
474
1511
569
3054
1548
330
1410
4384
1427

Odchylenie standardowe kosztu jednostkowego

1326,

47,5
15,4
2,0
3,1
27,6
2,8
4,6
6,6
9,4
5,4

W przypadku likwidacji częściowej kopalń (tab. 1 wiersze 5-13) koszty jednostkowe
likwidacji szybów (kolumna 8) są bardzo zróżnicowane. Ich wartość średnia wynosi 1327 zł.
Powodem lak dużych rozbieżności może być sposób rozliczenia likwidacji, co przy znacznej
liczbie czynników mających wpływ na koszt operacji prowadzić może do znacznego zawyżenia
albo zaniżenia wskaźnika kosztów. Ustalenie wskaźnika zmienności parametru nie jest
wskazane, gdyż będzie on zbliżony do 0,9.
Brak bardziej szczegółowych danych nie pozwala na tym etapie na dokładna analizę źródeł
powstawania kosztów. Określona wartość średnia może być uznana za reprezentatywną dla
całego kraju gdyż uwzględnia również koszty najbardziej nietypowo zlikwidowanych szybów,
łącznie z ich zamianą na studnie głębinowe.
3.2. S z c z e g ó ł o w e k o s z t y l i k w i d a c j i s z y b ó w
Problem likwidacji szybów w większości przypadków postrzegany jest jako zadanie
kompleksowe składające się z następujących elementów:
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likwidacja szybu - część górnicza obejmująca rurę szybowa wraz z podszybiami i kanałami
wlotowymi do głowicy,
likwidacja szybu - część mechaniczna, która obejmuje likwidacje naczyń wyciągowych, lin
nośnych i wyrównawczych, rurociągów i elementów uzbrojenia oraz urządzeń zabudowanych
w wieży wyciągowej i budynku nadszybia,
likwidacja szybu - część elektryczna obejmująca likwidacje zasilania w szybie, sygnalizacji,
urządzeń elektrycznych zabudowanych na podszybiach, zrębie i na nadszybiu oraz likwidacje
maszyn wyciągowych, przetwornic i rozdzielni,
likwidacja szybu - część budowlana obejmująca swym zasięgiem z reguły budynek nadszybia,
wieżę wyciągową oraz budynek maszyny wyciągowej wraz z przetwornicami.
Na bazie otrzymanych z przemysłu danych poniżej zestawiono poszczególne koszty jako
dane do analizy regresji prowadzącej do odszukania odpowiedniej relacji pomiędzy kosztami a
wybranymi parametrami likwidowanych obiektów.
3.2.1. Likwidacja rury szybowej
Dysponując szczegółowymi danymi w tabeli 2 zamieszczono koszty likwidacji rur
szybowych przez zasypanie w trzech różnych regionach górniczych.
Podobnie jak w przypadku ogólnej analizy kosztów również w analizie szczegółowej widać
znaczne zróżnicowanie kosztów likwidacji. Jest ono na tyle duże, iż szukanie wpływu
poszczególnych parametrów na koszt całkowity jest obarczone dużym błędem. Poziom
istotności związku pomiędzy parametrami jest bardzo słaby.
Koszt jednostkowy likwidacji 1 m szybu waha się w granicach od 24,42 do 118,25 zł, co daje
wskaźnik zmienności kosztu średniego równy 0,508. Podobnie bardzo słaby jest prosty związek
kosztów likwidacji z kubaturą szybu. Jego wskaźnik zmienności wynosi 0.358
Eliminując z bazy danych ewidentnie bardzo szczególne przypadki: tab. 2 poz. 4 (szyb
Hieronim - średnica 2,5 m) oraz tab. 2 poz. 11 (szyb Ryszard - zamiana na studnię głębinową)
po przeprowadzeniu analizy regresji wielokrotnej uzyskuje się następująca formułę na koszt
likwidacji szybu:
K = -41455 * Xj +130,6 *

+ 264486 * X3 + 1 5 4 4 1 6 *

-

556937

gdzie: Xi - średnica szybu, m,
X.2 - głębokość szybu, m,
X3 - liczba podszybi,
X4- czas likwidacji, miesiące.
Dla takiej analizy otrzymuje się następujące parametry statystyk regresji wielokrotnej:
Wielokrotność R
0,9947
R kwadrat
0,9894
Dopasowany R kwadrat
0,9788
Błąd standardowy
52625,4
Obserwacje 9
Powyższe statystyki pozwalają na stwierdzenie, że poziom dopasowania linii regresji do
kosztów rzeczywistych jest bardzo wysoki i wynosi 0,979
Obliczony spodziewany koszt likwidacji szybu tą metodą zaprezentowano w kolumnach 14
i 15 tabeli 2. Odrzucając dwie pierwsze obserwacje (poz. 1 i 2) tabeli 2 jako znacznie
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odbiegające od kosztów przeciętnych względem panujących technicznych uwarunkowań,
można stwierdzić, że koszt średni likwidacji przez zasypanie jednego metra szybu oscyluje
wokół kwoty 1 258,15 zł. Średni bezwzględny błąd wynosi w tym przypadku 4,43
3.2.2. Likwidacja stalowych wież szybowych
Przeprowadzenie podobnej analizy dla kosztów likwidacji stalowych wież szybowych nie
daje wyników, które można by uznać za satysfakcjonujące. Związek pomiędzy takimi
parametrami jak masa wieży, ilość wyciągów szybowych, czas likwidacji jest bardzo rozmyty.
Powodem mogą być różne okresy likwidacji obiektów i różnice w zastosowanej technologii i
sprzęcie do likwidacji. W ostatnich latach likwidacją zajmują się głównie firmy specjalistyczne,
które posiadają dźwigi o dużej nośności i wysokości podnoszenia dochodzącej do 60 m.
Zdobyte doświadczenie i konkurencja na rynku wpłynęły na obniżanie kosztów likwidacji.
Wiele obiektów infrastruktury szybowej likwidowane jest przez ich obalenie (przeważnie przy
użyciu metod pirotechnicznych), a następnie pocięciu i wytransportowaniu do odbiorcy złomu.
Przykładowe rzeczywiste (wykazane przez Inwestorów) koszty likwidacji wież szybowych
przedstawiono w tabeli 3.
Tablica 3. Przykładowe rzeczywiste koszty likwidacji stalowych wież szybowych
Table 3. An example of reał liquidation costs of steel pit-head

Lp.

l

Kopalnia

Konstrukc Masa
wieży
ja
wieży
Mg

Szyb

4

3

2

Liczba Czas
Wyciągó
likwidacji
w

5

6

36,6
56,4

m-ce

Koszt
Koszt w Koszt
poniesiony cenach
średni
roku 2000
PLN
PLN
PLN/Mg

8

1

7
1

27000

9
Al 951

I

2

46 400

82 404

1310,13
1461,07

1

Saturn

Kondratowicz

2

Saturn

Piotr

stalowa
stalowa

3

Saturn

Aleksander

stalowa

55,2

I

1

51 700|

91817

1663,35

4

Nrl

stalowa

118.6

I

2

133 900

206 783

1743,54

Mariusz

stalowa

170

1

2

106 000

188 252

1107,36

6
7

Saturn
Porąbka
Klimontów
Porąbka
Klimontów
Gliwice

stalowa
stalowa

190
28

2
0

110 000
17 985

578,95
642,32

Gliwice

stalowa

148

0

2
0,5
1

110 000
16 500|

8

Jadwiga
Wójtowa Wieś
IV Ostropa

130 40d

130 400

881,08

9

Gliwice

V Ł^abędy

stalowa

150

1

1

140 0 0 0

140 000

933,33

10 Gliwice

{Gliwice

stalowa

110

1

1

41 000

41 000

372,73

II

II Gliwice

btalowa

no

1

l

48 000

48 000

436,36

5

Gliwice

Wartość średnia
Odchylenie standardowe średnie
Wskaźnik zmienności

1146,79
353,538
0,308

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem w tym przypadku może być koszt jednostkowy
likwidacji 1 Mg konstrukcji wynoszący w cenach sprowadzonych do roku 2000 - 1146,8 PLN.
Wskaźnik ten oszacowany został przy współczynniku zmienności wynoszącym 0,308.
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3.2.3. Likwidacja budynków nadszybia
W przypadku budynków nadszybia sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Najnowszy sprzęt
stosowany do rozbiórki obiektów budowlanych jak nożyce do kruszenia elementów
żelbetowych oraz cięcia stali montowane na mobilnym podwoziu samochodowym z bardzo
dużym zasięgiem (do 30 m wysokości) oraz powszechność stosowania metody wybuchowej do
kruszenia fundamentów zmniejszyły znacznie skalę trudności i koszty likwidacji. Podobnie jak
w przypadku wież stalowych podanie w miarę dokładnej formuły na obliczanie kosztów
rozbiórki jest niemożliwe. Przykładowe koszty likwidacji kilku wybranych obiektów
przedstawiono w tabeli 4. Jedynym wskaźnikiem jaki można sprecyzować są wartości średnie
poszczególnych robót rozbiórkowych.
Tablica 4. Przykładowe rzeczywiste koszty likwidacji budynków nadszybia
Table 4. An example of real cost liąuidation of shaft top buildings

P- Kopalnia

Szyb

Kubatura Rok
Konstrukcja|budynku likwibudynku
dacji
Mg

/
1

3.

5
6

7

9.
10.

Saturn
Saturn
Saturn
Saturn

Kondratowicz
Julian
Pogoń M
IV

Murowa
Murowa
Murowa
Murowa

Wartość średnia dla konstrukc.ii murowej
Odchylenie standardowe średnie
Wskaźnik zmienności
Saturn
Aleksander Stal.-żelbet
7126
Porąbka
Stal.-żelbet
1600
Klimontów Jakub
Porąbka
Stal.-żelbet
Klimontów Jadwiga
13750
Gliwice
r v Ostropa Stal.-żelbet
8128
V Łabędy
Stal.-żelbet
8725

199
199i
199^
199<

1

65 50(
468 60i
28 Of
10 00<

116 325
832 214
49 727
17 760

67,99
71,03
83,02
71,04
73,26
4,873

0,066
19961
1996

2

1996

12

370 800

658 526

92,41

71 000

126 093

78,81

2001

835 0
54 60

2001

160 00

1 482 92i
54 60160 00<

107,85
6,72
18,34

Wartość średnia dla konstrukcji stalowo-źelbetowej

60,82

Odchylenie standardowe średnie
Wskaźnik zmienności

38,63
0,635
2156

1996

142

252 186

116,97

Stalowa
3166
l Gliwice
Stalowa
2400
II Gliwice
Stalowa
4000
Wartość średnia dla konstrukcji stalowej
Odchylenie standardowe średnie
Wskaźnik zmienności

1995
2002001

195 00
86 5
96 00

398 259
86 500
96 000

125,79
36,04
24,00
75,70
45,68
0,603

Piotr
Saturn
Porąbka
Klimontów Jan

Stalowa

Wartość średnia
Odchylenie standardowe średnie
Wskaźnik zmienności
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1711
11716
59'
25'

Czas Koszt Koszt w
Koszt
likwi poniesio enach
średni
dacji
oku 2000 lPLN/m3
m-ce PLN
LN
W
8

1

69,23
29,70
0,429
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Największą jednorodnością charakteryzują się koszty likwidacji konstrukcji murowych.
Współczynnik zmienności wynosi dla nich tylko 6,6 %.
Dla pozostałych typów konstrukcji związek kosztów z kubaturą obiektów jest bardzo
zróżnicowany. Współczynnik zmienności osiąga wartość 0,429 - dla konstrukcji stalowych i
0,635 dla konstrukcji satlowo-żelbetowych.
4. Podsumowanie
Przeanalizowane doświadczenia praktyczne z wybranych przykładów likwidacji szybów
wskazują na konieczność dużej ostrożności przy szacowaniu kosztów likwidacji, które musi
uwzględnić bardzo wiele czynników tak wynikających z metody likwidacji, lokalizacji kopalni
jak też z lokalnych przyzwyczajeń i preferencji.
Powszechny niegdyś sąd, że likwidację kopalni w tym również szybów przeprowadzić
należy własnymi siłami, dając jak najdłużej zatrudnienie własnej załodze traci na znaczeniu.
Przygotowanie szybu do likwidacji wymaga najwyższych kwalifikacji szybowych.
Doświadczona kadra szybowa, szukając stałej pracy dla siebie z reguły opuszcza szeregi
kopalniane dużo wcześniej przed likwidacją szybów w wyniku czego wykonanie niektórych
prac specjalistycznych staje się bardziej bezpieczne i tańsze po zleceniu ich firmom
specjalistycznym z zewnątrz.
Wniosek powyższy częściowo tłumaczy dużą rozbieżność pomiędzy kosztami
poszczególnych likwidacji. Stan ten niewątpliwie ulegnie dalszym zmianom. Na podstawie
dostarczonych przez Inwestorów danych nie można jednoznacznie określić formuły
pozwalającej na precyzyjne obliczenie kosztów likwidacji. Najbardziej obiektywnym
rezultatem analizy są wartości średnie dia całego resortu określone na podstawie dokumentów
finansowych PARG. Wynika z niej że średni koszt likwidacji 1 m szybu waha się pomiędzy
1100 a 1800 zł.
Podobnie koszt likwidacji stalowych wież wyciągowych szacować można na podstawie
kosztu średniego likwidacji 1 Mg konstrukcji stalowej wynoszącego około 1146 zł. Na
likwidację budynków nadszybia przewidzieć należy środki w ilości około 70 zł/m'.
Wskazane jest przeprowadzenie dokładnej analizy finansowej kosztów likwidacji szybu
wraz z jego bezpośrednią infrastruktura powierzchniową w oparciu o większą ilość danych
rzeczywistych ze wszystkich zlikwidowanych kopalń w ostatnich latach.
Planując likwidacje szybu lub grupy szybów (ostatnie szyby kopalni) należy wziąć pod
uwagę spostrzeżenia zamieszczone w rozdziale 2. W celu obniżki kosztów likwidacji, należy
unikać budowy wszelkiego rodzaju korków betonowych lub betonopodobnych. Są to
konstrukcje bardzo kosztowne a wykonywane „zdalnie" bez kontroli mogą nie osiągnąć
potrzebnych parametrów. Nie popełnia się tych błędów przy wykonywaniu korków oporowe
lub filtracyjno-oporowe z kamienia grubego. Te, jak wykazała praktyka, gwarantują poprawną i
w miarę tanią likwidacje szybów niemal w każdych warunkach.
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Methods of Closing Down Shafts with Reference to Costs
Summary
Closure of the great number of the shaft with total depth equal 73,5 km become a source of
several valuable experiences both technical and fmancial, which was not important in former
economic system, At that time the costs of shaft closure were usually included in the costs of
whole mine operation and were not analysed particularly. Presently, shaft are mainly liquidated
by the external firms working out of the main, so knowledge haw to calculate the real cost of
the liquidation is very valuable. The main reason of this paper is to pay attention to some
important factors which has a significant influence to the costs of the shaft liquidation. Great
deal of statistical data's coliected in Poland has to be the best materiał for introducing some
empirical formulas necessary for financial planing of shaft liąuidation.
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Streszczenie
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego związana jest z likwidacją szeregu
nierentownych kopalń, z których większość zlokalizowana jest w rejonach silnie
zurbanizowanych. Rejony te są lub będą w nieodległej przyszłości wykorzystywane do celów
gospodarczych lub komunalnych, co związane jest z istnieniem bądź wykonawstwem w
przyszłości różnego rodzaju obiektów budowlanych. Jednym z najistotniejszych zagadnień
wymagających pilnego rozwiązania jest więc opracowanie wiarygodnej metodyki
prognozowania doraźnych i perspektywicznych skutków likwidacji kopalń podziemnych na
środowisko naturalne. W prezentowanej pracy ograniczono się do przedstawienia metodyki
prognozowania ekstremalnych wartości wskaźników deformacji, jakie mogą wystąpić na
powierzchni terenu po zakończeniu procesu likwidacji pojedynczych wyrobisk chodnikowych i
komorowych. Wyprowadzone, przy zastosowaniu teorii Budryka-Knothego wzory, oraz
sporządzone na ich podstawie nomogramy umożliwiają prostą i szybką ocenę skutków
pozostawienia niepodsadzonych wyrobisk, oraz wytypowanie wyrobisk, których podsadzenie
jest niezbędne, dla uzyskania założonego stopnia ochrony powierzchni.
1, Wstęp
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego związana jest z likwidacją szeregu
nierentownych kopalń, z których większość zlokalizowana jest w rejonach silnie
zurbanizowanych. Rejony te są lub będą w nieodległej przyszłości wykorzystywane do celów
gospodarczych lub komunalnych, co związane jest z istnieniem bądź wykonawstwem w
przyszłości różnego rodzaju obiektów budowlanych. Nic więc dziwnego, że problematyka
oddziaływania likwidowanych kopalń na środowisko naturalne budzi powszechne
zainteresowanie, oraz niejednokrotnie niepokój ludności. Jednym z najistotniejszych zagadnień
wymagających pilnego rozwiązania jest opracowanie wiarygodnej metodyki prognozowania
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skutków likwidacji kopalni podziemnych zarówno doraźnych jak i w perspektywie
długookresowej. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, że niektóre skutki ujawniać się
będą dopiero po upływie długiego czasu, sięgającego dziesiątek a może nawet setek lat.
Przykłady tego typu oddziaływań obserwowane są powszechnie na Górnym Śląsku, gdzie po
upływie wielu lat od zakończenia eksploatacji pojawiają się na powierzchni terenu różnego
rodzaju deformacje nieciągłe w postaci zapadlisk, progów terenowych czy też osuwisk.
W każdej likwidowanej kopalni znajduje się rozległa sieć ^ r o b i s k korytarzowych oraz
komorowych, których bieżącą stateczność gwarantuje obudowa., żywotność obudowy nie jest
jednak nieograniczona. W miarę upływu czasu ulegać ona będzie osłabianiu na skutek różnych
czynników związanych z naciskiem otaczającego górotworu, procesami reologicznymi
zachodzącymi w górotworze i obudowie, korozją obudowy wywołaną przez atmosferę
kopalnianą oraz wodę, często agresywną, która kiedyś wypełni te wyrobiska. Niszczenie
obudowy przyczyni się do spadku lub całkowitej utraty jej podporności, czego konsekwencją
będzie stopniowe lub gwałtowne przemieszczanie się skał otaczających, prowadzące do
zmniejszania przekroju wyrobisk oraz do całkowitej ich likwidacji. Przemieszczanie się
górotworu otaczającego wyrobiska spowoduje określone skutki na powierzchni terenu, których
skala zależeć będzie od głębokości wyrobisk, ich wymiarów i kształtu, własności
wytrzymałościowych i odkształceniowych skał oraz rodzaju zastosowanej obudowy.
Czasoprzestrzenne prognozowanie stopnia degradacji powierzchni terenu na skutek
samolikwidacji wyrobisk chodnikowych i komorowych jest zagadnieniem bardzo istotnym dla
oceny oddziaływania na obiekty istniejące oraz ze względu na perspektywy wykorzystania tych
terenów w przyszłości. Jest to jednocześnie zagadnienie niezmiernie złożone. Nieznane są
bowiem metody oceny wpływu czasu na żywotność obudowy, a istniejące teorie deformacji, w
tym najpopularniejsza teoria Budryka-Knothego, zostały w sposób wiarygodny zweryfikowane
jedynie dla dużych wymiarów przestrzeni eksploatacyjnej, prowadzących do wytworzenia się
pełnych niecek osiadania. Do chwili obecnej nie opracowano natomiast wiarygodnej i
jednoznacznie zweryfikowanej, w polskich warunkach, metodyki prognozowania deformacji
górotworu na skutek likwidacji wyrobisk o niewielkich wymiarach, takich jak wyrobiska
korytarzowe czy komorowe.
Niewielkie wymiary poprzeczne wyrobisk korytarzowych oraz komór powodują, że skutki
oddziaływania na powierzchnię pojedynczego wyrobiska nie stwarzają poważniejszego
zagrożenia szczególnie wówczas, gdy znajduje się ono na znacznej głębokości. Sytuacja
pogarsza się, jeżeli w niewielkiej odległości od siebie znajduje się szereg wyrobisk. Może
wówczas dochodzić do nakładania się (superpozycji) wpływów, w wyniku czego wystąpić
mogą większe deformacje niż wywołane likwidacją pojedynczego wyrobiska. Przy niewielkiej
odległości pomiędzy wyrobiskami dochodzić może również do niszczenia filarów pomiędzy
nimi, czego konsekwencją może być wzrost wskaźników deformacji. Największa koncentracja
wyrobisk korytarzowych i komór występuje w bezpośrednim sąsiedztwie szybów i tam właśnie
nie wypełnienie wyrobisk podsadzką lub innymi materiałami może stwarzać duże zagrożenie.
W prezentowanej pracy przedstawiono metodykę prognozowania ekstremalnych wartości
wskaźników deformacji, jakie mogą wystąpić na powierzchni terenu po zakończeniu procesu
samolikwidacji pojedynczych wyrobisk chodnikowych i komorowych. Wyprowadzone, przy
zastosowaniu teorii Budryka-Knothego wzory, oraz sporządzone na ich podstawie nomogramy
umożliwiają prostą i szybką ocenę skutków pozostawienia nie podsadzonych wyrobisk, oraz
wytypowanie wyrobisk, których podsadzenie jest niezbędne, dla uzyskania założonego stopnia
ochrony powierzchni.
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2. Podstawy teoretyczne prognozowania wpływu likwidacji wyrobisk chodnikowych i
komorowych na deformacje powierzchni
Zgodnie z teorią Budryka-Knothego (Knothe 1984, Flisiak 1993) osiadanie w danym
punkcie MC^,}?) na powierzchni terenu, będące skutkiem wybrania partii złoża o powierzchni P
i stałej miąższości g, można określić wzorem:
w(x,y)

=

W max

ted

r

(P)

(1)

gdzie: w(x,y) - końcowe osiadanie punktu M o współrzędnych ix,y), na skutek wybrania
obszaru Py
Wmax - maksymalne osiadanie powierzchni, jakie wystąpić może po wybraniu pokładu
na dostatecznie dużym obszarze, po upływie odpowiednio długiego czasu,
r - promień zasięgu wpływów głównych (parametr rozproszenia wpływów).
Przy założeniu, że strefa eksploatacyjna ma kształt prostokąta o krawędziach równoległych do
osi przyjętego, lokalnego układu współrzędnych, którego wymiary określa wyrażenie:

P(x,y)
Yi

wzór (1) przyjmie postać:
w(x,y)

w max

^|n
O

4

(

X2

- X

)

o

( x , - x )

yfn
O

gdzie: <t>(t)

( y . - y )

<D

( y . - y )

(2)

- całka prawdopodobieństwa:

o(t) =

2
exp(-T^)dT

4ni
x,y

- współrzędne punktów na powierzchni.
- odległości krawędzi obszaru od osi układu współrzędnych
2)

Wzór (2) umożliwia określenie osiadań dowolnego punktu powierzchni, a dokładność
obliczeń zależy jedynie od dokładności oszacowania całki prawdopodobieństwa. Wartości tej
całki określić można z tablic, obliczyć poprzez rozwinięcie w szeregi funkcyjne i
asymptotyczne (dla małych wartości argumentu) lub też obliczyć numerycznie poprzez
rozwiązywanie całek pojedynczych. Poprzez różniczkowanie wyrażenia (2) określić można
wzory na pozostałe wskaźniki deformacji opisujące kształt niecki, a mianowicie:
nachylenie profilu niecki w kierunku osi x:
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nachylenie całkowite:
2

y
-
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^

(8)

r

r

Do obliczania przemieszczeń i odkształceń poziomycli wykorzystywana jest najczęściej
hipoteza Awierszina-Litwiniszyna, zgodnie z którą:
przemieszczenie w kierunku osi x:
p(9w(x,y)
u

przemieszczenie w kierunku osi y\
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U.. = - B

(10)

= - B T (x, y)

odkształcenie w kierunku osi x:
(9 V ( x , y )

-B

BK

rx,y)

(11)

(9x

-

odkształcenie w kierunku osi y.
(12)

gdzie: B - współczynnik odkształceń poziomycłi.
Dla wyrobisk chodnikowych o szerokości b i znacznie większej od niej długości wzory na
wartości wskaźników deformacji mają postać:
przemieszczenie pionowe:
w(x,y)
-

w

f
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nachylenie:
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/
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/
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/

b

2

•+-x e x p

n

b

\

2

(15)

gdzie X jest odległością od środka chodnika.
Przy ocenie skutków likwidacji wyrobisk chodnikowych istotna jest znajomość
ekstremalnych wartości wskaźników deformacji. Ekstremalne przemieszczenia pionowe
powierzchni terenu występują bezpośrednio ponad środkiem chodnika, gdzie ich wartość
wynosi:
W
.
= —w
o
^ eksrr
^ max ^

^fK

b

r

2

(16)

Można udowodnić, że przy niewielkiej szerokości chodnika ekstremalne wartości nachyleń
występują w odległości:
r
X = I— = 0.4r od jego środka.
•yj2n

Uwzględniając powyższe, uzyskuje się następujący wzór na ekstremalne wartości nachyleń
powierzchni terenu na skutek likwidacji pojedynczego wyrobiska chodnikowego:
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w
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Dla wyrobisk o niewielkiej szerokości ekstremalne krzywizny powierzchni terenu oraz
odkształcenia poziome występują w punktacłi zlokalizowanycłi ponad ich centrum, gdzie ich
wartości wynoszą:
krzywizny:
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odkształcenia poziome:
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v 2 y
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Dla komór o długości a i szerokości b wzory na ekstremalne wartości wskaźników deformacji
są następujące:
osiadania:
y ^ b

w ekstr
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(20)

nachylenia powierzchni terenu:
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krzywizny powierzchni terenu:
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odkształcenia poziome powierzchni terenu:
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3. Ocena wpływu likwidacji wyrobisk chodnikowycłi na powierzchnię terenu
Wzory (16) do (19) podane w rozdziale 2 umożliwiają oszacowanie ekstremalnych wartości
wskaźników deformacji, które wystąpić mogą na powierzchni terenu na skutek zawalenia się
pojedynczego wyrobiska chodnikowego. Korzystanie z tych wzorów jest kłopotliwe, ponieważ
występuje w nich całka prawdopodobieństwa (iunkcja Krampa), której wartości określić można
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stosując odpowiednie tablice lub programy obliczeniowe. Dla ułatwienia procesu
prognozowania sporządzono więc nomogramy umożliwiające określenie ekstremalnych
wartości nachyleń (rys.l) i odkształceń poziomych powierzchni terenu (rys. 2) w zależności od
szerokości wyrobiska chodnikowego i głębokości jego zalegania, zmieniającej się w zakresie
od 150 do 500 m.
Wykresy te sporządzono przy założeniu, że:
wartość osiadań maksymalnych w^^ = 1.0 m,
kąt zasięgu wpływów głównych
63.43^ {^gP- 2.0),
— współczynnik odkształceń poziomych B ~ 0.4r.
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Rys. 1. Wykresy zależności ekstremalnych nachyleń powierzchni terenu od szerokości wyrobiska chodnikowego
(dla
= 1.0 m)
Fig. 1. The extreme surface inclinations for different width of dog heading {w„,t,x = 1.0 m)

Z wykresów zamieszczonych na rys.l wynika, że wpływ likwidacji wyrobisk chodnikowych
na nachylenia powierzchni terenu w bardzo dużym stopniu zależy od głębokości ich lokalizacji.
Im głębokość ta jest mniejsza, tym stopień zagrożenia jest większy. Podobny wpływ głębokości
obserwuje się w odniesieniu do odkształceń poziomych powierzchni (rys. 2), Wynika stąd
wniosek, że największe deformacje wywołać może samolikwidacja poprzez zawał wyrobisk
zlokalizowanych na niewielkiej głębokości. W rozpatrywanym zakresie głębokości zarówno
nachylenia jak i odkształcenia poziome wzrastają wraz z wzrostem szerokości chodnika. Dla
dużych głębokości, większych od 200 m, jest to zależność zbliżona do liniowej. Na tej
podstawie można sformułować wniosek, że wzrost szerokości wyrobisk korytarzowych
powoduje liniowy wzrost wskaźników deformacji.
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Rys. 2. Wykresy zależności ekstremalnych wartości odkształceń poziomych powierzchni terenu od szerokości
wyrobiska chodnikowego (dla w„,i,x = 1.0 m)
Fig. 2. The extreme surface horizontal strains for different width of dog heading (for w„„u- = 1.0 m)

Ponieważ wszystkie wskaźniki deformacji są wprost proporcjonalne do w^^y, rzeczywiste
ich wartości uzyskać można poprzez wymnożenia wartości odczytanych z nomogramów przez
spodziewaną wartość przemieszczeń stropu chodnika. Przy dużych wymiarach przestrzeni
wyeksploatowanej przyjmuje się najczęściej, że wartość
równa jest iloczynowi miąższości
eksploatowanej warstwy g i współczynnika eksploatacji a zależnego od sposobu wypełnienia
zrobów
Ponieważ stosowanie tej metodyki dla wyrobisk o niewielkich wymiarach
poprzecznych, prowadzących do powstania niepełnych niecek obniżeniowych, budzi pewne
wątpliwości, wyniki uzyskiwane z przedstawionych wyżej wzorów porównano z wynikami
metody wyznaczania parametrów niecek osiadania opracowanej przez brytyjską Narodową
Radę Węglową NCB (Subsidance... 1965), (Ryncarz 1992), (Ochrona... 1980). Jest to metoda
empiryczna, która na podstawie tablic i wykresów umożliwia prognozowanie wskaźników
deformacji dla różnych sytuacji eksploatacyjnych, w tym również dla niecek niepełnych. Dla
porównania tej metody ze stosowaną w pracy teorią Budryka-Knothego przeprowadzono
obliczenia ekstremalnych przemieszczeń wg wzoru (16) dla wyrobisk chodnikowych oraz
wzoru (20) dla komór. Obliczenia te przeprowadzono dla bezwymiarowych współrzędnych b/H
i "^ekst/K gdzie h jest wysokością wyrobiska. Założono, tak jak w metodzie NBC (Ryncarz
1992), że kąt zasięgu wpływów głównych wynosi 37.75®. Przy obliczeniach dla komór
przyjęto, że wymiar a/H = 1.5.
Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 3. Porównanie uzyskanych wyników wskazuje, że
dla niewielkich wymiarów wyrobisk, dla których wartość bezwymiarowej współrzędnej b/H <
0.3, wyniki uzyskane z zastosowania proponowanych wzorów są podobne do uzyskanych z
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empirycznej metody NBC. Na tej podstawie można stwierdzić, że w rozpatrywanym w pracy
zakresie wymiarów wyrobisk proponowana metodyka, oparta o teorię Budryka-Knothego, daje
poprawne wyniki. Można więc przyjąć, że przy prognozowaniu deformacji na skutek likwidacji
wyrobisk chodnikowych i komorowych dopuszczalne jest określanie wartości
ze
wzoru w max

ah.
I

0.6

a'

0.4

0.2

O
O

0.4

0.8

1.2

1.6

WH

Rys. 3. Porównanie wielkości osiadań ekstremalnych uzyskanych z zastosowania metody NCB
oraz teorii Budryka-Knothego
Fig. 3. The extreme surface subsidence comparison from NCB method and Budryk-Knothe theory

4. Ocena wpływu likwidacji wyrobisk komorowych na powierzchnię terenu
Dla oceny wpływu likwidacji wyrobisk komorowych na deformacje powierzchni terenu
przeprowadzono obliczenia nachyleń ekstremalnych wg wzoru (21) oraz odkształceń
ekstremalnych wg wzoru (23) dla wymiarów przekroju poprzecznego zmieniających się w
zakiesie od 1 do 20 m. Obliczenia, w których podobnie jak w poprzednim rozdziale przyjęto,
że:
wartość osiadań maksymalnych
= 1.0 m,
kąt zasięgu wpływów głównych P - 63.43® {igP = 2.0),
współczynnik odkształceń poziomych B = 0.4r,
przeprowadzono dla zmiennych wartości szerokości wyrobisk komorowych b i długości a w
zakresie od 4 do 20 m oraz głębokości zawartych w przedziale od 150 do 400 m.
Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono mapy izolinii nachyleń i odkształceń
poziomych, które umożliwiają prognozowanie ekstremalnych ich wartości na skutek likwidacji
pojedynczych komór o dowolnych wymiarach, zlokalizowanych na różnej głębokości. Mapy te
przedstawiono na rysunkach od 4 do 13.
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Fig. 4. The extreme surface inclinations for different width of dog heading for H = 150 m
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Rys. 10. Wykresy nachyleń maksymalnych w zależności od wymiarów poprzecznych wyrobisk komorowych
dla H = 300 m
Fig. 10. The extreme inclinations for different width of dog heading for H = 300 m
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Rys. 11. Wykresy poziomych odkształceń maksymalnych w zależności od wymiarów poprzecznych wyrobisk
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Fig, 11, The extreme horizontal strains for different width of dog heading for H = 300 m
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5. Podsumowanie
W prezentowanej pracy przedstawiano metodykę prognozowania ekstremalnych wartości
wskaźników deformacji, jakie mogą wystąpić na powierzchni terenu po zakończeniu procesu
likwidacji pojedynczych wyrobisk chodnikowych i komorowych. Wyprowadzone, przy
zastosowaniu teorii Budryka-Knothego wzory, oraz sporządzone na ich podstawie nomogramy
umożliwiają prostą i szybką ocenę skutków pozostawienia nie podsadzonych wyrobisk, oraz
wytypowanie wyrobisk, których podsadzenie jest niezbędne dla uzyskania założonego stopnia
ochrony powierzchni. Wyniki uzyskiwane z zaproponowanej metodyki porównano z
empiryczną metodą opracowaną przez brytyjską Narodową Radę Węglową NCB, która na
podstawie tablic i wykresów umożliwia prognozowanie wskaźników deformacji dla różnych
sytuacji eksploatacyjnych, w tym również dla niecek niepełnych. Duża zgodność obydwu
metod, jaką uzyskano dla wyrobisk o niewielkich wymiarach, dla których b/H < 0.3,
potwierdza słuszność przyjętych założeń i wskazuje na przydatność proponowanej metodyki do
celów praktycznych.
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The influence of unfllled near shaft chambers on surface deformations
Abstract
The process of restructuring of underground coal mining is accompanied with the
liquidation of several not profitable collieries. Most of underground mines is localised under
highly urbaniscd areas. These areas are (or would be) used for industrial or civil purposes, what
is connected with occurrence (or plans to erect) of several buildings. That's why, one of the
most important problem is deveIoping the reliable methodology for immediate and perspective
prediction of colliery liąuidation effects on the environment. This paper shows the
methodology for predicting of extreme values of surface deformation which may occur after the
end of self-hquidation process of chambers and dog headings. The eąuations and nomographs
derived from Budryk-Knothe theory, allow to estimate the effects of abandoning the unfilled
underground openings in the very easy and fast way. One can also evaluate which underground
openings are necessary to backfili for to obtain the assumed level of surface protection.
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Aspekty ekonomiczne i techniczne wpływu sposobu likwidacji wyrobisk
korytarzowych i komorowych na deformacje powierzchni
Słowa kluczowe
Mechanika górotworu - deformacje
wyrobiska komorowe - koszty likwidacji
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terenu - wyrobiska
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-

Streszczenie
W oparciu o wyniki symulacji komputerowej wykazano, że na skutek procesów
reologicznych zachodzących w górotworze w likwidowanych kopalniach niszczeniu może
ulegać obudowa wyrobisk chodnikowych i korytarzowych, co w konsekwencji prowadzić może
do wystąpienia deformacji na powierzchni terenu. Przedstawiono również ocenę oddziaływania
na powierzchnię terenu niepodsadzonych wyrobisk korytarzowych i komorowych o różnych
wymiarach w zależności od głębokości ich lokalizacji. Wyniki tych analiz mogą być pomocne
przy typowaniu wyrobisk, których podsadzanie jest celowe. W końcowej części pracy
zamieszczono przykład, który wskazuje, że podsadzanie wybranych wyrobisk może być
korzystne również z ekonomicznego punktu widzenia.
1. Wstęp
Po zakończeniu eksploatacji w kopalniach pozostają różnego rodzaju pustki w postaci
niepodsadzonych wyrobisk korytarzowych i komorowych o zróżnicowanych wymiarach i
kształtach. Dotychczasowa praktyka likwidacji kopalń ogranicza się w zasadzie do otamowania
wyrobisk przyszybowych oraz zasypania szybów różnego rodzaju materiałami odpadowymi lub
materiałami skalnymi (Czaja 2001). Jedynie sporadycznie prowadzi się podsadzanie
materiałami odpadowymi komór zlokalizowanych w sąsiedztwie szybów. Taki sposób
postępowania wynika przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Podsadzanie bowiem
rozległej sieci wyrobisk korytarzowych i komorowych jest niezmiernie kosztowne i
czasochłonne. Niedostatek środków finansowych powoduje, że taki sposób postępowania jest
racjonalny w perspektywie krótkiego okresu czasu, kiedy to bieżącą stateczność wyrobisk
korytarzowych komorowych gwarantuje obudowa. Żywotność każdej obudowy jest jednak
ograniczona. Poddawana jest ona bowiem działaniu różnych czynników, które w miarę upływu
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czasu wpływać będą na jej osłabienie. Konsekwencją tych procesów będzie niszczenie
obudowy oraz spadek lub całkowita utrata jej podporności. Intensywność oraz skala procesów
zachodzących w otoczeniu niepodsadzonych wyrobisk komorowych i korytarzowych zależeć
będzie od szeregu czynników, z których najistotniejsze to głębokość lokalizacji, wymiary i
kształt, rodzaj zastosowanej obudowy, własności wytrzymałościowe, odkształceniowe oraz
reologiczne górotworu, itp. Przemieszczanie się skał do wyrobisk o zniszczonej obudowie
wywoła określone konsekwencje na powierzchni terenu, które powinny być uwzględniane przy
planowaniu zagospodarowania danego rejonu oraz podejmowania ewentualnych zabezpieczeń
obiektów istniejących.
W pracy (Cała i in. 2001) przedstawiono metodykę prognozowania ekstremalnych wartości
wskaźników deformacji powierzchni terenu, jakie wystąpić mogą na skutek samolikwidacji
niepodsadzonych wyrobisk korytarzowych i komorowych. Z przedstawionych tam rozwiązań
wynika, że skala potencjalnej degradacji terenu zależeć będzie przede wszystkim od
głębokości, na jakiej wyrobiska są zlokalizowane oraz od ich wymiarów poprzecznych. Przy
niewielkiej głębokości oraz znacznych wymiarach wyrobisk wystąpić mogą w bliżej
nieokreślonej przyszłości duże wartości wskaźników deformacji, które mogą ograniczać
wykorzystanie terenów do celów gospodarczych czy komunalnych oraz mogą być przyczyną
uszkodzeń obiektów istniejących.
Na tej podstawie można sformułować tezę, że przed rozpoczęciem procesu likwidacji
kopalni należy przeprowadzić szczegółową inwentaryzację wyrobisk podziemnych oraz
sporządzić prognozę ich przyszłego oddziaływania na powierzchnię terenu. Prognoza ta
powinna stanowić podstawę do wytypowania wyrobisk stwarzających największe zagrożenie
oraz rozważenia możliwości ich podsadzenia. Podjęcie ostatecznej decyzji powinno być
poprzedzone
szczegółową
analizą ekonomiczną,
uwzględniającą doraźne
koszty
podejmowanych działań oraz perspektywiczne koszty ich zaniechania. Należy podkreślić, że
pewne działania związane z likwidacja kopalń podziemnych mają charakter ostateczny i
nieodwracalny. Do decyzji takich zaliczyć należy rezygnację z podsadzania wyrobisk
korytarzowych i komorowych przed likwidacją szybów.
W niniejszej pracy przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowej
zachowania się niepodsadzonych wyrobisk przyszybowych w czasie. Wynika z niej, że na
skutek procesów teologicznych zachodzących w górotworze i w obudowie może ona ulegać
zniszczeniu po upływie stosunkowo niedługiego czasu. Przedstawiono również ocenę
oddziaływania na powierzchnię terenu niepodsadzonych wyrobisk korytarzowych i
komorowych o różnych wymiarach w zależności od głębokości ich lokalizacji. Wyniki tych
analiz mogą być pomocne przy typowaniu wyrobisk, których podsadzanie jest celowe.
W końcowej części pracy zamieszczono przykład, w którym podjęto próbę oszacowania
ekonomicznych skutków niepodsadzania wyrobisk korytarzowych i komorowych
2. Wpływ czasu na zachowanie się niepodsadzonych wyrobisk przyszybowych
Jak już wcześniej opisano, przy likwidacji kopalń najczęściej nie podsadza się wyrobisk
wielkogabarytowych znajdujących się w otoczeniu szybu. Podsadzane są tylko rury szybowe.
Przy takim sposobie likwidacji przyjmuje się dwa błędne założenia:
wyrobiska te posiadają obudowę o takich parametrach, że nawet po wielu latach nie
ulegnie ona zniszczeniu,
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ewentualne częściowe zniszczenie obudowy i zawalenie się wyrobisk nie spowoduje
wystąpienia niebezpiecznych deformacji powierzchni terenu.
Problem ten jest bardzo złożony. Podziemne wyrobiska wielkogabarytowe nie mają
praktycznie żadnego wpływu na deformacje powierzchni terenu do momentu zniszczenia ich
obudowy. Wtedy, na skutek wypełnienia się wyrobiska skałami zniszczonymi, w pewnych
niekorzystnych warunkach, na powierzchni mogą pojawić się deformacje grożące
uszkodzeniem budowli na niej zlokalizowanych.
Poniżej przedstawiono przykład numerycznej analizy wpływu czasu na stateczność
obudowy komory pomp zlokalizowanej w filarze szybowym (Tajduś i in. 2000). Analizę
stateczności obudowy przeprowadzono wykorzystując program Metody Różnic Skończonych
FLAC (Flac...2000, Flac...2000). Dla celów obliczeń przyjęto, że górotwór zachowuje się
zgodnie z reologicznym modelem Burgersa. Model Burgersa w programie FLAC uzupełniony
jest o element plastyczny z warunkiem Coulomba-Mohra. Określony jest on jako lepkosprężysto-plastyczne zachowanie się dewiatora naprężenia i sprężysto-plastyczne zachowanie
się tensora odkształceń objętościowych.
Analizowana komora pomp miała szerokość 10 m, wysokość 5 m i znajdowała się na
głębokości 300m. Obudowę komory stanowiła 40 cm warstwa betonu. We wszystkich
rozpatrywanych modelach z górotworu wycięto tarczę o jednostkowej grubości, znajdującą się
w płaskim stanie odkształcenia. Została ona podzielona na 4860 elementów i miała wymiary 40
m na 80 m. Na dolnej i obu bocznych krawędziach tarczy założono warunki
przemieszczeniowe. Była ona obciążona ciężarem własnym wynikającym z grawitacji. W
wyniku obliczeń otrzymano wartości składowych tensora naprężenia, wektora przemieszczenia
oraz wytężenia górotworu w otoczeniu komory oraz w jej obudowie. Dla przykładu, na
kolejnych rysunkach przedstawiono przehiieszczenia górotworu w otoczeniu komory:
rys.l. - przemieszczenia górotworu w otoczeniu komory po upływie 1 roku,
rys.2. - przemieszczenia górotworu w otoczeniu komory po upływie 10 lat,
rys.3, - przemieszczenia górotworu w otoczeniu komory po upływie 20 lat,
rys.4. - przemieszczenia górotworu w otoczeniu komory po upływie 30 lat,
rys.5, - przemieszczenia górotworu w otoczeniu komory po upływie 50 lat.
Z rysunków widać, że w miarę upływu czasu rosną przemieszczenia w otoczeniu komory.
Szczególnie wyraźny wzrost przemieszczeń występuje w spągu i stropie wyrobiska.
Maksymalne przemieszczenia w spągu komory po upływie 1 roku osiągają wartość około 5
mm i wzrastają do ponad 70 mm po upływie 50 lat. Tak duże wartości przemieszczeń
górotworu wskazują na możliwość zniszczenia obudowy. Stąd też poniżej przeprowadzono
analizę stanu obudowy wraz z upływem czasu.
Na podstawie określonych w wyniku obliczeń wartości sił tnących, osiowych oraz momentów
gnących w poszczególnych elementach obudowy, obliczono naprężenia zredukowane, które
wystąpią w różnych chwilach czasu. Wartości te przedstawiono w tabeli 1,
Tabela 1. Naprężenia zredukowane w poszczególnych elementach obudowy
Table 1. Effective stress in the cavem lining
j Czas [lata] 1 Naprężenia zredukowane
w stropie [MPa]
i
1

1
10
20
30
50

1

2.73
15.03
22.58
27.34
33.56

Naprężenia zredukowane
w ociosach [MPa]
6.964
23.37
33.60
41.21
52.24

Naprężenia z r e d u k o w a n e j
w spągu [MPa]
|
3.42
17.31
25.84
32.03
40.96
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Na rys. 6 pokazano zmienność naprężeń zredukowanych w stropie, ociosach i spągu
komory wraz z upływem czasu.
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Rys.6. Zmiany naprężeń zredukowanych w obudowie komory w miarę upływu czasu
Rys.6. Effective stress in the cavern lining as a function of time.
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Na podstawie tego rysunku można przeprowadzić następujące rozumowanie. Załóżmy, że
obudowa komory jest zbudowana z betonu, którego maksymalna wytrzymałość na ściskanie
jest równa 40 MPa (nie uwzględniamy tutaj zjawiska obniżania się wytrzymałości z czasem,
starzenia betonu etc.). Z wykresu widać, że po około 30 latacłi naprężenia zredukowane w
ociosach przekraczają wartość 40 MPa, co może być utożsamiane z rozpoczęciem procesu
utraty stateczności obudowy. Początkowo może to się objawić w postaci niewielkicłi rys,
spękań czy też złuszczeń obudowy, które będą występowały głównie w ociosach komory. W
miarę upływu czasu uszkodzenia te zaczną występować także w spągu wyrobiska. Można
przypuszczać, że superpozycja zniszczenia spągu i ociosów wyrobiska oraz intensyfikacja tych
procesów w miarę upływu czasu może doprowadzić do zniszczenia obudowy w stropie, a w
efekcie do całkowitej utraty stateczności obudowy. To, z kolei, może doprowadzić do
zawalenia się wyrobiska, czego konsekwencją mogą być deformacje powierzchni terenu.
3. Ocena wpływu wyrobisk korytarzowych na powierzchnię terenu
Wykorzystując metodykę zamieszczoną w pracy (Cała i in. 2001) przeprowadzono
obliczenia ekstremalnych wartości wskaźników deformacji, jakie w y s t ^ i ć mogą na
powierzchni terenu na skutek zawalenia się wyrobisk korytarzowych o typowych kształtach i
wymiarach (wg PN - 90/G-060I0), a mianowicie:
wyrobisk korytarzowych prostokątnych (P) o szerokości od 2.0 do 5.0 m i zgodnej z
normą wysokości maksymalnej, wynoszącej od 2.4 do 2.8 m,
wyrobiska korytarzowego sklepionego SI o wymiarach 5.5x4.5 m,
wyrobiska korytarzowego sklepionego Sil o wymiarach 5.7x3.7 m,
wyrobiska korytarzowego łukowego ŁIII o wymiarach 5.7x3.8 m,
wyrobisk korytarzowych w obudowie wykonanej z łuków korytkowych o profilu V21
o wymiarach od 6.0x 3.5 m do 11.0x5.1 m.
W obliczeniach, w których głębokość zmieniała się w zakresie od 100 do 500 m przyjęto,
}

że współczynnik osiadania a - 0.7 a kąt zasięgu wpływów głównych p

= 63A3\igp

=2.0).

Wyniki tych obliczeń zamieszczono na rysunkach od 7 do 9.
Na podstawie sporządzonych wykresów określono wartości głębokości, poniżej których
wartości wskaźników deformacji są większe od dopuszczalnych dla danej kategorii terenów
górniczych. Głębokości te, zwane dalej krytycznymi, zestawiono w tabeli 2.
Wartości zamieszczone w tabeli 2 mogą być przydatne przy typowaniu wyrobisk, których
podsadzanie jest celowe. Przykładowo, podsadzanie wyrobisk prostokątnych o wymiarach
5.0x2.8 m, zalegających na głębokościach większych od 257 m, jest niecelowe, ponieważ
prognozowane wartości wskaźników deformacji są niższe od dopuszczalnych dla I kategorii
terenów górniczych. Jeżeli wyrobiska te zlokalizowane będą na głębokości mniejszej od 180 m
można oczekiwać, że po upływie bliżej nieokreślonego (prawdopodobnie około kilkudziesięciu
lat) czasu na powierzchni terenu pojawią się deformacje o wartościach wyższych od
dopuszczalnych dla terenów górniczych zaliczanych do II kategorii ze względu na
odkształcenia poziome.
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Rys. 7. Zależność ekstremalnych obniżeń powierzchni terenu od głębokości lokalizacji wyrobisk korytarzowych
Fig.7. The extreme surface vertical displacement as function of the depth of an opening
25

20

15

c
-B

!0

5

O
100

2(H)

300

4(K)

500

H[m]

Rys. 8. Zależność ekstrenaalnych nachyleń powierzchni terenu od głębokości lokalizacji wyrobisk korytarzowych
Fig.8. The extreme surface inclinations as function of the depth of an opening
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od głębokości lokalizacji wyrobisk korytarzowych
Fig.9. The extreme surface horizontal strains as function of the depth of an opening

Tabela 2. Wartości głębokości krytycznej dla różnych wyrobisk korytarzowych
Table 2. Critical depth values for different dog headings

1

Rodzaj
wyrobiska

Wymiary
wyrobiska
aXh
jii

Wyrobiska
prostokątne

2.0x2.4
3.0x2.8
4.0x2.8
5.0x2.8
5.5x4.05
5.7x3.7
5.7x3.3
6.0x3.85
7.0x4.10
8.0x4.35
9.0x4.60
10.0x4.85
11.0x5.10

Sklepione
Sklepione
10-ŁP-V2]
Obudowa
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korytkowa o
profilu 21

Głębokość, poniżej której Tcksir^Tkr
Kategoria terenu
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II
III
I

1

—
-

1
1

1
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214
243
265
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-

-

•

-
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1
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-

-

-

j
j
1
1

-

—

—
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132
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154

Głębokość, poniżej której eek.str>ekr
Kategoria terenu
I
U
III
IV

-
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125.5

200
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257
295
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335
364
413
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1 486
1 >500

106
140
162.5
180.5
206
209.5
213.5
234
254
288
314
340
365

1
1

—

—

114.4
128
145
147
149
164.5
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201.5
219.5
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256

-

104
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120
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134
144.5
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4. Ocena wpływu pozostawienia niepodsadzonych wyrobisk komorowych na
powierzchnię terenu
Dla oceny wpływu wyrobisk komorowych na powierzchnię terenu przeprowadzono
obliczenia zgodnie z metodyką omówioną w pracy (Cała i in. 2001) dla komór o szerokościach
6, 8 i 10 m oraz długościach zmieniających się w zakresie od 10 do 40 m. Przy większych
długościach komory można traktować jak wyrobiska korytarzowe i korzystać z wyników
omówionych w poprzednim rozdziale. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu, że
wysokość komór jest stała i wynosi 3.5 m, współczynnik osiadania wynosi 0.7 a kąt zasięgu
wpływów głównych 63.43®. Przykładowe wyniki obliczeń dla komór o szerokości 8 m ilustrują
rysunki o numerach od 10 do 12.
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Rys. 10. Zależność ekstremalnych obniżeń powierzchni terenu od głębokości lokalizacji
wyrobisk komorowych o szerokości 8.0 m.
Fig. 10. The extreme surface vertical displacement as function of the depth of an opening (8.0 m width)

Podobnie jak w przypadku wyrobisk chodnikowych na podstawie sporządzonych wykresów
określono wartości głębokości krytycznej, poniżej których wartości wskaźników deformacji są
większe od dopuszczalnych dla danej kategorii terenów górniczych. Głębokości te w
odniesieniu do nachyleń zestawiono w tabeli 3 a w odniesieniu do odkształceń poziomych w
tabeli 4.
Tabela 3. Wartości głębokości krytycznej dla wyrobisk komorowych ze względu na nachylenia
Table 3. Critical depth values for caverns as a function of surface inclinations
Długość
komory
[m
10
20

HH
294

b = 6.0 m
Kategorie terenu
II
110
124
133

b = 8.0 m
Kategorie terenu
II
I

122
101

137
149

107
114

b = lOm
Kategorie terenu
II
I
105.6
132
116
149
124
161
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Rys. ] 1. Zależność ekstremalnych nachyleń powierzchni terenu od głębokości lokalizacji
wyrobisk komorowych o szerokości 8.0 m
Fig. 11. The extreme surface inclinations displacement as function of the depth of an opening (8.0 m width)
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Rys. 12. Zależność ekstremalnych odkształceń poziomych powierzchni terenu od głębokości lokalizacji wyrobisk
komorowych o szerokości 8.0 m.
Fig. 12. Theextreme surface horizontai strains as function of the depth of an opening (8.0 m width).
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Tabela 4. Wartości gfębokości krytycznej dla wyrobisk komorowych ze względu na odkształcenia poziome
Table 4. Critical depth values for cavems as a function of surface horizontal strains
Długość
1 komory 1
[m]
"

1

1

I

b = 6.0 m
Kategoria terenu
II
III

10
20
30

142
178
203

122
136

105

40

1 220

145

109

-

b = 8.0m
rv

I
I36T1

-

171
194

-

-

-

Kategoria terenu
II
III

!

109

IV
—

106
117.5
124

135
151.5
163.5

210

|

-

-

103

I
147
184
211
230

b - 10.0 m
Kategoria terenu
II
III
117
145
165
178

IV

•

-

114
127

109

136

114

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w analizowanym zakresie wymiarów komór
podsadzanie jest zbędne, jeżeli znajdują się one na głębokościach większych od 230 m,
ponieważ uzyskane wartości wskaźników deformacji są niższe od dopuszczalnych dla terenów
zaliczanych do I kategorii. Przy mniejszych głębokościach skala degradacji powierzchni terenu
będzie tym wyższa im większe będą wymiary poprzeczne wyrobisk.

4. Próba oszacowania ekonomicznych skutków niepodsadzania wyrobisk korytarzowych i
komorowych
Przeprowadzenie szczegółowej analizy ekonomicznej działań związanych z likwidacją
podziemnych kopalń węgla kamiennego jest sprawą niezmiernie trudną, głównie ze względu na
brak odpowiednich danych oraz odmienność warunków, jakie występują w poszczególnych
kopalniach. Dlatego też ograniczono się do rozważenia abstrakcyjnego przypadku, w którym
przyjęto, że w likwidowanej kopalni na głębokości 160 m znajduje się wyrobisko komorowe o
objętości 1120 m' i wymiarach:
szerokość - 8 m,
długość 40 m,
wysokość 3.5 m.
Nad wyrobiskiem tym, na powierzchni terenu znajduje się pięciokondygnacyjny budynek
mieszkalny o objętości 30 000 m^, zaliczany do II kategorii odporności. Należy udzielić
odpowiedzi na pytanie, czy komorę należy podsadzać czy też nie.
Przy rozwiązaniu tego zadania wykorzystano informacje zawarte w pracy (Kaszowska 2000).
Z wykresów zamieszczonych na rysunkach nr 10 do 12 odczytujemy, że zawalenie się tego
wyrobiska wywołać może następujące ekstremalne deformacje:
osiadanie - 114 mm,
nachylenie - 2.1 mm/m,
odkształcenie poziome - 3.15 mm/m.
Uzyskane wartości wskaźników kwalifikują powyższy teren do III kategorii, ze względu na
odkształcenia.
Dla oceny ekonomicznych skutków eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe w pracy
(Kaszowska 2000) wprowadzono pojęcie odporności względnej O^, którą zdefiniowano, jako
różnicę między kategorią odporności budynku K,, a kategorią terenu górniczego Ki:
=

K„

-

K ,

W rozpatrywanym przypadku odporność względna wynosi więc - 1 . Z danych przedstawionych
we wzmiankowanej pracy wynika, że „częstość uszkodzeń budynków w istotny sposób zależy
od ich odporności względnej. Im jest ona wyższa, tym mniej obiektów ulega uszkodzeniu. Jest
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to zależność zbliżona do liniowej; wzrost odporności względnej o 1 powoduje spadek częstości
uszkodzeń o około 10%." Z cytowanej pracy wynika również, że przy odporności względnej
równej - I aż 59.4% kubatury budynków ulega uszkodzeniu a koszt remontów kształtuje się na
poziomie 6.08 zł/m\ Można więc szacować, że koszty remontów wspomnianego budynku
wyniosą 182 400 zł.
Z informacji uzyskanycli Zakładu KWK „Porąbka Klimontów" wynika, że całkowity koszt
likwidacji warsztatu elektrycznego o podobnej objętości według sposobu b (otamowanie oraz
podsadzenie) wynosił 48 800 zł. Przyjmując, że koszt likwidacji rozpatrywanego wyrobiska
kształtował by się na podobnym poziomie, otrzymujemy więc różnicę kosztów wynoszącą 133
600 zł (oszczędności rzędu 73%) na korzyść podsadzania.

5. Podsumowanie
W pracy wykazano, że niepodsadzenie wyrobisk korytarzowych i komorowych w pewnych
warunkach może doprowadzić do wystąpienia znacznych deformacji powierzchni, które mogą
być przyczyną uszkodzenia obiektów na niej zlokalizowanych. Problem ten występuje również
gdy obudowa niepodsadzonego wyrobiska ulegnie zniszczeniu, doprowadzając tym samym do
przemieszczenia się skał i jego zawalenia.
Zniszczenie obudowy i pojawienie się niebezpiecznych deformacji na powierzchni wystąpić
może po upływie dłuższego czasu (często sięgającego kilkudziesięciu lat). Stosowane
dotychczas metody likwidacji kopalń, nie biorą tego pod uwagę. Ograniczają się one w
zasadzie do wypełnienia szybów. Taki sposób postępowania jest pozornie tani ale
krótkowzroczny. W przyszłości może wystąpić konieczność ponoszenia znacznych kosztów
związanych z naprawą uszkodzonych obiektów.
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Economical and technical aspects of influence of way of liquidation of dog
headings and caverns on surface deformations
Abstract
Computer simulations showed that support of underground excavations may loose its
stability due to reological processes occurring in the rock mass. That phenomena may lead to
surface deformations. This paper presents the estimation of the influence of unfilled
underground openings on surface deformations. The simulations were carried out for different
dog headings and caverns as the function of depth. The results of analysis may be usefull for to
classify for which underground openings backfilling is necessary. The example of calculations
showing that backfilling may be profitable from the economy point of view was also
considered.
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Koncepcja systemowego ujęcia prognozowania kosztów i źródeł
finansowania likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego
Słowa kluczowe
Sterowanie makroekonomiczne

- koszty- ceny -

efektywność

Streszczenie
Opracowana koncepcja stanowi rozwinięcie i uściślenie metody makroekonomicznego
sterowania górnictwem węgla kamiennego, której istotę na tle aspektów ekonomicznych i
środowiskowych pozyskania i wykorzystania węgla przedstawiono w pracy (Jawień, JabłońskaFirek, Duda 1996). Proponowane systemowe ujęcie kosztów i źródeł finansowania likwidacji
technicznej kopalń węgla kamiennego bazuje na iteracyjnej minimalizacji kosztów pozyskania
węgla w powiązaniu z metodą prognozowania kosztów technicznej likwidacji kopalń
(Jabłońska-Firek 2001) oraz modelami prognostycznymi kosztów likwidacji technicznej,
uzyskanymi na podstawie analizy statystycznej kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego w
latach 1991-1999 (Jabłońska-Firek i in. 2001). W szczególności, wskazano praktyczne
możliwości wykorzystania szczegółowej metody prognozowania kosztów likwidacji
technicznej kopalń (Jabłońska-Firek 2001) oraz modeli regresyjnych, uzyskanych w efekcie
analizy statystycznej (Jabłońska-Firek i in. 2001). Rozpatrzono również alternatywne
możliwości pokrycia rocznych prognozowanych kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego
przez producentów lub użytkowników węgla, a także możliwość solidarnego finansowania
kosztów likwidacji przez producentów i użytkowników węgla. Proponowane instrumenty
finansowe, zabezpieczające pokrycie rocznych kosztów likwidacji mają charakter zobowiązań
podatkowych odpowiednio obciążających koszty produkcji i ceny węgla, tylko koszty
produkcji lub tylko ceny węgla w warunkach zintegrowanego i ukierunkowanego na wzrost
efektywności w makroskali (sterowanego makroekonomicznie) górnictwa węgla kamiennego.

1. Wprowadzenie
Specyficzne uwarunkowania oraz cechy procesów produkcyjnych w górnictwie implikują
odpowiednie ograniczenia i wymagania w odniesieniu do projektów zagospodarowania i
eksploatacji złóż kopalin. Decydują również o obiektywnym zróżnicowaniu poziomu
efektywności poszczególnych jednostek produkcyjnych (kopalń), szczególnie istotnym obecnie,
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kiedy w warunkach światowej nadprodukcji niektórych surowców podjęta transformacja
ustrojowa polskiej gospodarki powoduje znaczący wzrost skali procesów likwidacyjnych.
Problem ten dotyczy przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego. Podjęte, praktycznie od
1991 roku, procesy likwidacji kopalń węgla kamiennego są efektem nie tylko naturalnego
wyczerpania zasobów lecz przede wszystkim spadku zapotrzebowania na węgiel w kraju i w
eksporcie. Procesy likwidacyjne, nierozłącznie związane z realizacją procesów produkcyjnych
w górnictwie, wymagają rozwiązania wielu problemów technicznych, ekonomicznych oraz
społecznych (w tym ekologicznych). Skalę problemów towarzyszących likwidacji kopalni
węgla ilustrują skutki społeczne oraz koszty technicznej likwidacji, w znikomym zakresie
rekompensowane możliwymi do uzyskania przychodami z tytułu sprzedaży lub zmiany funkcji
obiektów przeznaczonych do likwidacji.
Zgodnie z zapisem programu rządowego, dotychczasowe finansowanie kosztów technicznej
likwidacji kopalń węgla za pomocą dotacji budżetowej zostanie stopniowo wyeliminowane.
Finansowanie kosztów technicznej likwidacji kopalń ma umożliwić fundusz likwidacji, na
który przedsiębiorstwa górnicze od 1 stycznia 2000 roku będą przekazywać 3 -10% odpisów
amortyzacyjnych. Środki tak tworzonego funduszu likwidacji powinny umożliwić częściowe od 2003 roku, a następnie całkowite finansowanie kosztów technicznej Hkwidacji od 2006
roku.
W świetle dotychczasowych doświadczeń oraz ustaleń programu rządowego występuje
pilna konieczność wypracowania metod prognozowania kosztów technicznej likwidacji w skali
pojedynczej kopalni oraz w skali górnictwa węgla kamiennego, których wykorzystanie
umożliwi stosowną weryfikację potrzeb zgłaszanych przez kopalnie likwidowane oraz
zabezpieczenie źródeł ich finansowania.
Niniejszy referat stanowi propozycję systemowego ujęcia kosztów i źródeł finansowania
likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego, opracowaną z wykorzystaniem metody
makroekonomicznego sterowania górnictwem węgla kamiennego w Polsce (Jabłońska-Firek
1992, 1995a, 2000; Jawień, Jabłońska-Firek, Duda 1996) oraz opracowanych koncepcji
prognozowania kosztów likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego (Jabłońska-Firek
2001; Jabłońska-Firek i in. 2001).

2. Charakterystyka ogólna systemu sterowania
Zasadniczy człon koncepcji systemowego ujęcia kosztów likwidacji technicznej kopalń i
źródeł ich finansowania bazuje na metodzie makroekonomicznego sterowania górnictwem
węgla kamiennego, opracowanej przy założeniu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego
w formie zintegrowanej, jako koncernu lub holdingu państwowego. Integracja górnictwa węgla
kamiennego pod zarządem państwowym, uzasadniona potrzebą skutecznego zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego kraju, w warunkach gospodarki rynkowej gwarantuje realizację
celów makroekonomicznych oraz umożliwia elastyczne dostosowywanie ilościowo-jakościowcj
struktury krajowej podaży węgla do wymogów odbiorców krajowych i zagranicznych.
Charakterystyczną cechą opracowanych narzędzi wspomagających system zarządzania j e s t
ich ukierunkowanie na wzrost efektywności w makroskali, stymulowanej konkurenrjr;
międzynarodową
(zewnętrzną)
przy
równoczesnym
ograniczeniu
konkurencyjności
wewnętrznych jednostek organizacyjnych do konkurencyjnego kształtowania poziomu kosztów
i dopasowywania parametrów jakościowych węgla do wymagań rynku.
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Metoda wykorzystuje koncepcję sterowania warstwowego, którego istotę charakteryzuje
dekompozycja globalnego wskaźnika jakości sterowania, zaś zmienne decyzyjne wyznaczane w
warstwie wyższej stanowią parametry sterujące przekazywane do warstwy niższej. Parametry
sterujące umożliwiają korektę bieżących wyników gospodarowania z punktu widzenia
globalnego wskaźnika jakości, zapewniając w ten sposób zgodność proefektywnościowych
przedsięwzięć kopalń z celami gospodarki w makroskali.'
Liczba i charakter wykorzystywanych parametrów sterujących wynikają wprost z przyjętego
miernika efektywności w postaci "środowiskowej" efektywności ekonomicznej pozyskiwania i
użytkowania węgla. Miernik ten sformułowano na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny
uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych funkcjonowania i rozwoju pojedynczych
ednostek górnictwa węglowego (Jabłońska-Firek 1992; 1995a, 2000, Jawień, Jabłońska-Firek,
Duda 1996).
Przez "środowiskową" efektywność pozyskiwania i użytkowania węgla przyjęto rozumieć
efektywność ekonomiczną wyznaczaną na podstawie nakładów i efektów, związanych z
procesami pozyskiwania węgla w danym okresie, odpowiednio obiektywizowanych ze względu
na istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.
W szczególności nakłady, związane z pozyskiwaniem węgla w warunkach poszczególnych
kopalń, obiektywizuje się ze względu na uwarunkowania ekologiczne oraz koszty badań
rozpoznawczych i dokumentacyjnych złóż, nakłady inwestycyjne i koszty likwidacji kopalń.
W proponowanym ujęciu, uwzględnienie realizacji uzasadnionego, w skali górnictwa
węglowego, zakresu prac rozpoznawczych i dokumentacyjnych złóż, robót inwestycyjnych i
likwidacyjnych umożliwia opracowany i podany w pracy (Jawień, Jabłońska-Firek, Duda 1996)
sposób ustalania opłaty eksploatacyjnej (O^). Natomiast pożądany, w aspekcie uwarunkowań
makroekonomicznych, wzrost wykorzystania zasobów w warunkach poszczególnych kopalń
stymuluje opłata (wynagrodzenie) za ustanowienie użytkowania górniczego (Oj^), ustalana w
odniesieniu do ilości i jakości przekazanych do eksploatacji zasobów bilansowych.
Przyjęcie powyższego sposobu obiektywizacji nakładów, związanych z pozyskiwaniem
węgla w warunkach poszczególnych kopalń, odpowiada uwzględnieniu czynników
środowiskowych (ekologicznych) i społecznych w nakładach indywidualnych pojedynczych
jednostek gospodarczych górnictwa węglowego.
Efekty działalności kopalń obiektywizuje się poprzez wzorcowe ceny węgla, których
poziom, wynikający z założonego wskaźnika rentowności r, odzwierciedla potrzeby budżetowe
państwa oraz efektywny zakres funkcjonowania górnictwa węglowego w warunkach
konkurencji międzynarodowej. Kształtowanie struktury wzorcowych cen węgla w aspekcie
makroekonomicznym, zgodnie z (Jabłońska-Firek 1995b) wymaga bezpośredniego lub
pośredniego dostosowania do realnego zróżnicowania wartości gospodarczej węgla.
Sterowanie górnictwem węglowym, pod kątem wzrostu "środowiskowej" efektywności
pozyskania i użytkowania węgla, polega na ustaleniu parametrów sterujących, w postaci opłat
oraz rent w odniesieniu do każdej kopalni, ujętej w opracowanym programie (optymalnym, z
punktu widzenia krajowego zapotrzebowania i możliwości efektywnego eksportu oraz importu
węghi).
Opiymainy program funkcjonowania górnictwa węglowego jest opracowywany na okres
ednego roku, z wykorzystaniem iteracyjnej metody minimalizacji kosztów.
Podstawę metody stanowi ogólny matematyczny model optymalizacji struktury produkcji i
dystrybucji węgla w skali kraju, uwzględniający możliwości efektvwnego importu i eksportu
polskiego węgla.
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Podstawowe kryterium oceny (wskaźnik jakości) w postaci "środowiskowej" efektywności
pozyskiwania
i
użytkowania
węgla
pozwala
na
wyeliminowanie
antagonizmu
proefektywnościowych oddziaływań w skali pojedynczych jednostek i górnictwa węglowego
jako całości. W konsekwencji proefektywnościowe działania na poziomie poszczególnycłi
kopalń d e c y d u j ą c poziomie efektywności branży.
W proponowanym ujęciu zastosowany miernik efektywności odzwierciedla równocześnie
zakres interwencjonizmu państwowego,
niezbędny dla zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania mechanizmów rynkowych w skali gospodarki oraz konsekwentnej realizacji
założeń polityki paliwowo-energetycznej.

3. Model struktury sterowania
Modelowe ujęcie struktury sterowania makroekonomicznego górnictwem węgla
kamiennego przedstawiono na rys. 1. Zgodnie z powyższym schematem, górnictwo węgla
kamiennego jest obiektem sterowania nadrzędnego w ogólnej, wielowarstwowej i
wielopoziomowej strukturze sterowania. Warstwowe systemy sterowania w odróżnieniu od
systemów
hierarchicznych,
charakteryzują
zróżnicowane
kryteria
optymalizacji
wyodrębnianych warstw, przy czym przyjęty sposób dekompozycji globalnego wskaźnika
jakości powinien zapewniać realizację celu globalnego.
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Rys. 1 Model proponowanej struktury sterowania
Fig. I. The model of proposed control structure
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Zakłada się, że celem warstwy zarządzania jest poprawa efektywności gospodarki. Poprawa
efektywności gospodarki stanowi zatem globalny wskaźnik jakości w metodzie sterowania
ekonomicznego, opracowanej dla potrzeb zarządzania w górnictwie węglowym.
Ogół uwarunkowań zewnętrznycłi (względem gospodarki narodowej), wpływających na
możliwości podejmowania decyzji w tej warstwie, oznaczono na rysunku symbolem

W

myśl założonej idei sterowania ekonomicznego ingerencja warstwy zarządzania ogranicza się
do stymulowania uzyskania celów globalnych poprzez ustalanie obowiązujących norm
sterujących. Normy te mogą mieć charakter powszechnie obowiązujących w skali gospodarki
(system podziału dochodów i związany z nim system podatkowy, obowiązujące wysokości stóp
procentowych, kursów walut, ceł i ograniczeń importowych itp) lub odnosić się do
strategicznych jej części (np. poziom rentowności górnictwa węglowego).
Rolę warstwy zarządzania spełnia Sejm, który w ustawie budżetowej ustala poziom
rentowności branży górnictwa węgla kamiennego (r) oraz rząd, wprowadzający w życie te
decyzje. Decyzja jest podejmowana w oparciu o przedłożone warianty poziomu rentowności
branży w powiązaniu z przewidywanymi skutkami finansowym dla budżetu państwa i
społeczeństwa.
Przyjęty, globalny wskaźnik jakości dla warstwy sterowania nadrzędnego górnictwem
węglowym oznacza konieczność minimalizacji poziomu ceny węgła. Przy założonych
dochodach budżetu oznacza to konieczność minimalizacji kosztów pozyskiwania węgła,
odpowiadającą maksymalizacji "środowiskowej" efektywności pozyskiwania i użytkowania
węgla (Jabłońska-Firek B 1992, 2000; Jawień, Jabłonska-Firek, Duda 1996).
Maksymalizację "środowiskowej" efektywności pozyskiwania i użytkowania węgla umożliwia
realizacja funkcji adaptacyjnych i optymalizacyjnych w założonych okresach interwencji
(pięciorocznych i jednorocznych) oraz czynności transformacyjnych, pozwalających na
stosowne przetworzenie informacji z kopalń i otoczenia do postaci bezpośrednio
wykorzystywanych w modelach optymalizacyjnych i adaptacyjnych.
Opracowane dla potrzeb metody algorytmy i programy obliczeniowe stanowią narzędzia
wspomagające proces podejmowania decyzji kierowniczych, przy czym, przy stosownym
ograniczeniu zakresu optymalizacji algorytmicznej, wykorzystanie zasady sprzężenia
zwrotnego umożliwia dokonanie oceny skuteczności stosowanych instrumentów sterujących na
podstawie uzyskanych tendencji w zakresie kształtowania się przyjętego wskaźnika jakości.
Warstwie regulacji (poszczególnym kopalniom) przekazywane są informacje dotyczące
wskaźnikowego poziomu cen węgla (wynikającego z założonego wskaźnika rentowności) oraz
wysokości ustalonych (przy wykorzystaniu iteracyjnej metody minimalizacji kosztów) i
obowiązujących na dany okres parametrów sterujących. Parametry te, w postaci
obowiązujących kopalnie opłat oraz rent są efektem synchronizacji celów warstwy sterowania
nadrzędnego i warstwy regulacji z maksymalizacją globalnego wskaźnika jakości.
Wyznaczone indywidualnie dla każdej z kopalń parametry sterujące (R) obiektywizują
warunki ekonomiczne kopalń, zaś pożądane w aspekcie wzrostu "środowiskowej" efektywności
ekonomicznej:
obniżenie kosztów pozyskania węgla,
poprawa jakości produkcji,
wzrost wykorzystania przekazanych do eksploatacji zasobów bilansowych,
w warunkach każdej z kopalń, daje możliwość optymalizacji decyzji produkcyjnych.
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4. Istota metody makroekonomicznego sterowania
Podstawę metody sterowania makroekonomicznego stanowi ogólny model optymalizacji
struktury produkcji i dystrybucji węgla, uwzględniający możliwości efektywnego eksportu i
importu węgla i wykorzystujący następujące założenia i dane wejściowe (Jabłońska-Firek 1992,
1995a, 2000):
1. W odniesieniu do każdej z kopalń znana jest charakterystyka ilościowo-jakościowa
możliwości produkcyjnych, w tym:
-

zdolność wydobywcza kopalni Qgj, ton brutto/okres

-

optymalny koszt jednostkowy produkcji węgla handlowego (zł/tpetto)'

^ rozbiciu

na koszt stały K^j [tys. zł/okres] i koszt zmienny k ^ [^^/^netto
możliwość głębszego wzbogacania (dosuszania) węgla.
Charakterystyka jakościowa przewidywanych na dany okres możliwości produkcyjnych dana
jest w rozbiciu na poszczególne rodzaje węgli, scharakteryzowane parametrami jakościowymi
ujętymi w obowiązującej klasyfikacji (typ, sortyment, wartość opałowa, zawartość popiołu,
wilgoci, siarki, inne), zadanym wskaźnikiem udziału wydobycia danego rodzaju węgla w
całkowitym wydobyciu brutto kopalni a^j oraz przelicznikiem brutto/netto b^j
2. Zapotrzebowanie na węgiel jest znane, zarówno pod względem ilości jak i Jakości.
Planowane na dany okres zapotrzebowanie dane jest ilościowo w rozbiciu na poszczególne
zagregowane grupy rodzajowe, określone dopuszczalnymi przedziałami
zmienności
parametrów jakościowych, istotnych z punktu widzenia określonego wykorzystania węgla
(koksownie, gazownie, cementownie, kotły pyłowe, paleniska rusztowe, zaopatrzenie ludności,
eksport).
3. Import jest traktowany jako doskonale elastyczny (spełniający wymagania jakościowe
każdego odbiorcy) producent, którego koszty stałe są zerowe, zaś poziom przewidywanej, na
dany okres, średniej ceny węgla w imporcie odpowiada kosztom zmiennym.
4. Znane jest zróżnicowanie taryf przewozowych węgla w zależności od odległości
Przyjęty sposób generowania zmiennych decyzyjnych (poprzez porównanie parametrów
jakościowych kolejnych rodzajów węgli z kolejnych kopalń z wymaganiami jakościowymi
kolejnych grup odbiorców) powoduje, że wymagania jakościowe poszczególnych
zagregowanych grup zapotrzebowania decydują o strukturze modelu produkcji i zbytu węgla, a
tym samym nie wchodzą do zbioru ograniczeń modelu. Tak określona, wzorcowa struktura
modelu produkcji i zbytu węgla uwzględnia zarówno ilościowe, jak i jakościowe wymagania
wszystkich wyróżnionych grup odbiorców węgla.
Zmienną decyzyjną ogólnego modelu optymalizacji jest wielkość produkcji i-tego rodzaju
węgla w j-tej kopalni akceptowana przez k^-tą grupę rodzajową zapotrzebowania. Zmienne
decyzyjne tworzą zbiór

}. w którym:

i - indeks rodzaju węgla, i = 1,2, 3,..., mjj
j - indeks kopalni, j - 1, 2, 3, ..., p
kj^ - indeks grupy zapotrzebowania, przy czym n = 1, 2, 3,

m^j, gdzie mjj oznacza liczność

zbioru kj^ dla ij-tego rodzaju węgla.
Podstawowe ograniczenie w zadaniu optymalizacji wynika z konieczności pokrycia
planowanego na dany okres zapotrzebowania, zarówno pod względem ilości jak i jakości.
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każdej z wyróżnionych grup rodzajowych k. Powyższy warunek można zapisać w postaci:
p m.! "ii
Z
z
dla każdego k
(1)
n=l
gdzie:

- wydobycie netto ij-tego rodzaju węgla akceptowanego przez

zagregowaną

grupę rodzajową zapotrzebowania;
- zapotrzebowanie k-tej grupy rodzajowej zapotrzebowania; t^etto
Dla każdej z kopalń sumaryczne wydobycie węgla brutto musi spełniać warunek
ni:

"

1.1

Z E
byk,, "^ijk,, - Q s j ; dla każdego j
i=l n=l
gdzie: oznaczenia jak wyżej.

(2)

Równocześnie, dla każdej z kopalń powinien być spełniony warunek:
^

ay = 1; dla każdego j

^^^

Realność uzyskanych rozwiązań w sensie formalnym zabezpiecza warunek:
(4)

Przyjęty sposób obiektywizacji ponoszonych w skali poszczególnych kopalń nakładów wraz
z danymi dotyczącymi poziomu jednostkowych planowanych kosztów produkcji w warunkach
poszczególnych kopalń, pozwalają na określenie poziomu kosztów stałych K^j^ i zmiennych
k^j^ zobiektywizowanych (przy czym opłaty Oj^ i O^ stanowią elementy kosztów stałych K ^ p ).
Wskaźnik jakości jest wyrażony formułą liniową w postaci:
P "^ii "ii

p

n=l
gdzie:

p

"ii
n='

- średni koszt transportu, zł/t(l),

pozostałe oznaczenia jak wyżej.
Zmienne decyzyjne
wyznacza się iteracyjnie, wykorzystując w kolejnych krokach
obliczeń algorytm SIMPLEX z uwzględnieniem konkurencji importowej.
Ustalony w efekcie optymalizacji algorytmicznej zakres funkcjonowania krajowego
górnictwa węgla kamiennego jest podstawą korekty obowiązujących na dany okres opłat z
tytułu ustanowienia użytkowania górniczego (Ojg) oraz opłat eksploatacyjnych (O^j).
Ustalony natomiast przez warstwę zarządzania wskaźnik rentowności branży (r) stanowi
podstawę wyznaczenia poziomu obowiązujących na dany okres rent (Rp. Wykorzystuje się do
tego celu następujący schemat obliczeń:
1. Ustalenie poziomu planowanego sumarycznego kosztu pozyskania węgla (Kg):
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mjj riij

(6)

n=l
gdzie: oznaczenia jak wyżej.
2. Ustalenie poziomu planowanej ceny bazowej (Cq):
K.
C

o

p niij n

,.
T•; zł/t

(7)

j=l i=l n=l

gdzie: r - założony wskaźnik rentowności branży,
przy czym odniesienie planowanej ceny bazowej do jednostki czystej substancji węglowej
wymaga wyróżnienia dwócłi zasadniczo odmiennych kierunków użytkowania węgla, tj. węgli
do celów energetycznych! i węgli do koksowania oraz odmiennej ich charakteryzacji pod
względem zawartości popiołu {A'

Odpowiednio przeliczniki masy węgla w stanie

roboczym M ' na masę węgla w stanie suchym bezpopiołowym M
ogólne:
daf _ \Ąr

^

określają zależności

L _ . fdaf

^^^

100
lub

100
= M*"

^

^ ; t^^af

(9)

100
3. Przy założeniu jednakowego planowanego poziomu rentowności każdej z kopalń, np:
Wjyj = 0 ; dla każdego j
(10)
gdzie: Wjyj - planowany wynik finansowy j-tej kopalni,
ustalenie wysokości obowiązującej dla każdej kopalni renty (Rj)

następuje zgodnie z

zależnością:
m ' nRj

• Y . „ ( A , W , S ) - ( K p j + 0 , j + 0 j ; z ł / 0 k r e s

(1)

gdzie: oznaczenia jak wyżej.
Tak ustalone wysokości obowiązujących na dany okres rent obiektywizują warunki
ekonomiczne kopalń i stymulują podejmowanie proefektywnościowych przedsięwzięć w
warunkach każdej z kopalń. Ilustruje to formuła zysku określona zależnością:
Z j = ż Z Q i j k „ • Cj - ( k j + 0 , 3 +
i=l n=l
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gdzie: c j ,

oraz K j - odpowiadają odpowiednio uzyskanym za dany okres wielkościom

- średniej ceny zbytu, ilościom sprzedanych, poszczególnych rodzajów węgla oraz
poziomowi poniesionych kosztów w warunkach j-tej kopalni,
- pozostałe oznaczenia jak wyżej.
Należy zauważyć, że tak ustalona wysokość renty, powoduje zwolnienie kopalń od strat,
związanych z nieuniknionym brakiem zbytu na poszczególne rodzaje węgla i uzależnienie cen
od parametrów jakościowych (o ile są zgodne z parametrami planowanymi).
Opracowany algorytm i program obliczeniowy pozwalają na ponowne przeprowadzenie
obliczeń po upływie okresu planowanego. Porównanie wyników retrospektywnej optymalizacji
z wynikami osiągniętymi przez kopalnie (w danym okresie) może stanowić podstawę
uzasadnionej korekty wysokości kwot, należnych z tytułu rent.
Przeprowadzona w (Jawień, Jabłońska-Firek, Duda 1996) analiza możliwości kształtowania
wyniku finansowego przy zmianie poziomu i struktury kosztów w warunkach zmiennego
zapotrzebowania na węgiel ujawnia ponadto możliwość parametrycznego stymulowania
pożądanych tendencji w zakresie indywidualnych decyzji produkcyjnych kopalń oraz
rekompensowanie strat nie zawinionych przez producentów. Odpowiednio modyfikowane
formuły zysku planowanego pozwalają na premiowanie bardziej efektywnych producentów,
stymulujące producentów gorszych do obniżania poziomu jednostkowego kosztu zmiennego,
natomiast lepszych ~ do dynamicznego poszukiwania rynków zbytu. Przy eliminacji skutków
realnej konkurencji cenowej przez proponowane funkcjonowanie funduszu ubezpieczeniowego,
kopalnie względnie lepsze mogą poprawiać wyniki finansowe przez obniżkę kosztów
całkowitych bez względu na ich strukturę. Dla kopalń względnie gorszych natomiast istotne
znaczenie ma zarówno obniżka kosztów stałych, jak i kosztów zmiennych (konieczność
kompensowania zmian zapotrzebowania zmianami poziomu produkcji). Korzystny, przy stałym
poziomie kosztu całkowitego, wzrost jednostkowego kosztu zmiennego (szybszy spadek
kosztów ze spadkiem produkcji) pozwala na ujawnianie rzeczywistej struktury kosztów kopalń
słabszych. Równocześnie, istotny spadek jednostkowego kosztu zmiennego kopalń względnie
gorszych daje możliwość zwiększania zysku w efekcie wzrostu sprzedaży przy stosownie
obniżonej cenie, co powinno zapobiec wymuszaniu przez tańszych dostawców zawyżonych cen
zbytu.

5. Koszty likwidacji technicznej i źródła ich ^nansowania w ujęciu systemowym
Scharakteryzowane powyżej makroekonomiczne sterowanie górnictwem węgla kamiennego
przy wykorzystaniu iteracyjnej metody minimalizacji kosztów uwzględnia procesy
inwestycyjne i likwidacyjne, towarzyszące procesom pozyskiwania węgla. Zakres rzeczowy i
finansowy realizowanych w danym okresie procesów inwestycyjnych, jak i likwidacyjnych
wymaga dostosowania do obecnych i przewidywanych zmian zapotrzebowania na węgiel w
kraju i w eksporcie. Gwałtowny spadek zapotrzebowania na węgiel kamienny skutkuje
pogorszeniem kondycji ekonomiczno-finansowej kopalń czynnych przy równoczesnej
konieczności zwiększania zakresów kosztownych procesów likwidacyjnych. Skutki społeczne
oraz koszty technicznej likwidacji, jak wykazują doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, w
znikomym zakresie mogą być rekompensowane możliwymi do uzyskania przychodami z tytułu
sprzedaży lub zmiany funkcji obiektów przeznaczonych do likwidacji (Jabłońska-Firek i in.,
2001).
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Realne możliwości wyeliminowania dotychczasowego finansowania kosztów likwidacji za
pomocą dotacji budżetowej stwarza wykorzystanie scharakteryzowanej powyżej i dostosowanej
do specyfiki górnictwa węglowego metody makroekonomicznego sterowania.
W szczególności, mający charakter zobowiązania podatkowego, parametr sterujący w postaci
stosownie zmodyfikowanej opłaty eksploatacyjnej powinien gwarantować możliwość pokrycia
kosztów uzasadnionego zakresu przewidywanej realizacji procesów likwidacyjnych.
Praktyczne jednak wykorzystanie metody sterowania wymaga odpowiedniego powiązania
procedury optymalizacji algorytmicznej z wynikami badań modelowych dotyczących badania
punktów krytycznych i oporności na zamknięcie (Fuksa, Jabłońska-Firek 1998; Jabłońska-Firek
1999, 2000) oraz z prognozami przewidywanych kosztów likwidacji, formułowanymi na
podstawie analizy szczegółowej przewidywanych zakresów i sposobów likwidacji obiektów
(Jabłońska-Firek 2001) lub oszacowanymi przy wykorzystaniu modeli regresyjnych,
uzyskanych w efekcie analizy statystycznej kosztów likwidacji kopalń węgla kamiennego
(Jabłońska-Firek i in. 2001),
Ogólny algorytm systemowego ujęcia kosztów technicznej likwidacji i źródeł ich
finansowania ujmuje następujące etapy:
Wykorzystanie metody iteracyjnej minimalizacji kosztów i określenie planowanej
produkcji i dystrybucji węgla przy założeniu dotychczasowego zakresu likwidacji kopalń, tj.
przy uwzględnieniu opłat eksploatacyjnych, ustalonych na podstawie przewidywanych
rocznych kosztów kontynuowanej likwidacji technicznej kopalń całkowicie oraz częściowo
likwidowanych - model A02, (Jabłońska-Firek i in. 2001).
Praktyczna realizacja obliczeń optymalizujących koszty pozyskania węgla winna
przebiegać według reguł opisanych szczegółowo w monografii (Jawień, Jabłońska-Firek, Duda
1996), przy założeniu wariantowego obniżania poziomu produkcji kopalń likwidowanych oraz
stosownego zróżnicowania struktury produkcji oraz struktury kosztów pozyskania węgla,
Zbiór kopalń, dla których zmniejszenie produkcji daje najlepszy efekt (minimum
kosztów pokrycia zapotrzebowania) poddaje się wstępnej analizie przy wykorzystaniu modeli
regresyjnych wytypowanych w efekcie przeprowadzonej analizy statystycznej wpływu
wybranych parametrów modelu kopalń na średnioroczne koszty likwidacji kopalń - model D03
(Jabłońska-Firek i in. 2001).
Ostateczny
wybór
kandydata,
bądź kandydatów
do
likwidacji
wymaga
przeprowadzenia analizy „oporności na zamknięcie" (Fuksa, Jabłońska-Firek 1998; JabłońskaFirek 1999, 2000), przy uwzględnieniu weryfikacji prognozy „kosztów zamknięcia" metodą
szczegółową (Jabłońska-Firek 2001) i statystyczną (modele regresyjne uzyskane w efekcie
analizy wpływu wybranych parametrów, charakteryzujących zakresy rzeczowe technicznej
likwidacji na łączne skumulowane koszty likwidacji kopalni) (Jabłońska-Firek i in. 2001).
Dla kopalń najmniej opornych na zamknięcie należy uwzględniać skutki częściowej, a
następnie całkowitej likwidacji.
W każdym przypadku, oceniamy skutki makroekonomiczne rozważanych decyzji
poprzez porównanie efektów optymalizacji dotyczących istniejącego zbioru kopalń czynnych z
efektami pokrycia zapotrzebowania przez ograniczony zbiór kopalń,
Podjęcie decyzji o rozszerzeniu dotychczasowego zakresu likwidacji wymaga
ponownego oszacowania rocznych kosztów likwidacji metodą statystyczną - model B04
(Jabłońska-Firek i in. 2001).
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Prognozowany metodą statystyczną roczny techniczny koszt likwidacji kopalń
korygujemy przy uwzględnieniu efektów w makroskali, tj. obniżki łącznych kosztów
pozyskiwania węgla w efekcie rozszerzenia zbioru kopalń likwidowanych.
Tak oszacowany roczny koszt likwidacji technicznej kopalń stanowi podstawę ustalenia
rocznych zobowiązań podatkowych dla poszczególnych kopalń, przy czym ich funkcjonowanie
w formie zmodyfikowanych opłat eksploatacyjnych powinno wiązać się z wykorzystaniem
następującej zależności ogólnej;
Olj = O ' . z ł / r o k

(13)

przy czym:
O',

gdzie:

N'+N'+K;

^-o;;-l/rok

(14)

- łączne przewidywane nakłady na badanie i rozpoznawanie złóż węgla w roku t,
przewidywane na podstawie kształtowania się tych nakładów w roku t-1, zł/rok;
N j - łączne przewidywane nakłady inwestycyjne w roku t, zł/rok
- łączne przewidywane koszty likwidacji kopalń, zł/rok
- przewidywane łączne wydobycie węgla w roku t, t/rok
- przewidywane wydobycie węgla j-tej kopalni w roku t, t/rok
Oej2

= P i ' C , ; zł/rok

(15)

t
• 9
gdzie: P . - powierzchnia terenu górniczego j-tej kopalni; m^
Cf - cena jednostki powierzchni terenu górniczego w t-tym roku; zł/m^
Suma rocznych zobowiązań podatkowych kopalń z tytułu przewidywanego zakresu robót
likwidacyjnych (względnie składowych opłat eksploatacyjnych dotyczących przewidywanego
zakresu likwidacji technicznej kopalń) wynika z poziomu rocznego prognozowanego kosztu
likwidacji. Możemy zatem zapisać:

W ten sposób opłaty eksploatacyjne, jako obligatoryjne zobowiązania podatkowe ustalane
na podstawie prognozy rocznych kosztów likwidacji powinny zabezpieczyć finansowanie
kosztów technicznej likwidacji kopalń, wynikające z przewidywanego na dany rok zakresu
robót likwidacyjnych.
Pokrycie przewidywanych rocznych kosztów likwidacji technicznej kopalń może
alternatywnie zabezpieczać podatek obciążający użytkownika, stanowiący obligatoryjną
korektę ceny zakupu węgla. W tym przypadku, uzyskana metodą statystyczną prognoza
rocznych kosztów likwidacji technicznej kopalń węgla kamiennego stanowi podstawę ustalenia
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wskaźnika lub kwoty obligatoryjnej korekty ceny.
Możliwe jest również solidarne finansowanie kosztów likwidacji przez producentów i
użytkowników węgla, wymagające stosownego przeliczenia planowanych rocznych kosztów
likwidacji na jednostkę planowanej produkcji i sprzedaży węgla.
Wobec konieczności stosownego do podjętych procesów likwidacyjnych ograniczenia
nakładów inwestycyjnych w warunkach kopalń całkowicie, bądź częściowo likwidowanych
ograniczających produkcję należy również rozpatrzyć możliwość zasilania funduszy na
likwidację odpisami amortyzacyjnymi kopalń likwidowanych, dla których w optymalnym
planie produkcji i dystrybucji węgla (uzyskanym w efekcie zastosowania iteracyjnej
minimalizacji kosztów), przewiduje się produkcję i sprzedaż węgla na stosownie obniżonym
poziomie.

6, Podsumowanie
Techniki i narzędzia numeryczne makroekonomicznego sterowania górnictwem węgla
kamiennego mogą być wykorzystane do wspomagania decyzji o całkowitej lub częściowej
likwidacji kopalń. Metoda minimalizacji kosztów uzupełniona metodologią analizy oporności
na zamknięcie i modelami regresyjnymi, pozwalającymi na formułowanie prognoz rocznych
kosztów likwidacji, dają możliwość szacowanie globalnych efektów likwidacji, a tym samym
pozwalają na obiektywizację decyzji likwidacyjnych. Zaproponowane zasady tworzenia
funduszy na likwidację odpowiadają koncepcji integracyjnego modelu funkcjonowania
górnictwa węgla kamiennego w Polsce, zarządzanego przez Agendę rządową odpowiedzialną
za całokształt gospodarki węglem i realizację założeń polityki paliwowo-energetycznej
państwa.
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An Outline of the Systemie Formulation of Costs and Finaneing Sourees
for Technieal Liquidation of Coal-Mines
Abstract
The presented idea deveiops and gives precise details of the method proposed in the work
13] for macroeconomical control of the coal-mining industry with economical and
environmentaI aspects of coal mining and utilisation being taken into account. The proposed
systemie approach to costs and finaneing sourees evaIuation of coal-pit technieal liąuidation is
based on iterative minimisation of coal mining costs, linked with a method for prediction of
coal-pits liąuidation costs [11], and with statistical predictive formulas elaborated on a basis of
data on real coal-mines liąuidation costs in the period 1991-1999 [12]. In partieular, practical
possibilities are shown for application of both, the rigorous method for cost evaluation of coalpits liąuidation [11] and of the regression models obtained by statistical treatment of the real
costs data [12]. One considers the alternative ways for covering the annual costs of pits
liąuidation (predicted as above) by charging the producers or consumers, and possibilities for
covering the costs by both consumers and producers. The proposed financial instruments,
guaranteeing covering of the annual costs of coal-pits liąuidation, are of tax-duties kind
properly charging alternatively, both the production costs and coal prices, only production costs
or only coal prices. One assumes the coal mining industry operates as the integrated company
macro-economically controlled and forced to increase the macro-scale efficiency [13
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Słowa kluczowe
Likwidacja kopalń -finansowanie

likwidacji - składka

likwidacyjna

Streszczenie
Likwidacja kopań jest przedsięwzięciem skomplikowanym i kosztownym. Proces likwidacji
kopalń węgla kamiennego rozpoczęto praktycznie w 1991 roku. Państwo i kopalnie nie były
przygotowane do realizacji procesów likwidacyjnych w sensie prawnym, społecznym i
ekonomicznym. Kluczowym problemem pozostaje problem finansowania likwidacji kopalń,
które dotycłiczas finansowane są z budżetu Państwa. Od dnia 1 stycznia 2003 roku źródłem
finansowania ma być fundusz likwidacji oraz uzupełniająco budżet Państwa, natomiast od
1 stycznia 2006 roku wyłącznie fundusz likwidacji tworzony z części środków funduszu
amortyzacyjnego. W opracowaniu autorzy przedstawili źródła i sposób finansowania likwidacji
kopalń poprzez funkcjonowanie składki likwidacyjnej. Propozycja przewiduje, że fundusz na
likwidację kopalń
Jest gromadzony na szczeblu: ministerstwa udzielającego koncesji
ł
(Ministerstwo Środowiska) oraz na szczeblu przedsiębiorstwa. Fundusz centralny jest
gromadzony jako jeden ze składników opłaty za użytkowanie złoża - proporcjonalny do jego
wartości kapitałowej. Fundusz na szczeblu kopalni jest tworzony na podstawie kosztorysu
likwidacji kopalni. W artykule przedstawiono źródła i sposób finansowania likwidacji kopalń w
Kanadzie, Republice Południowej Afryki, Australii (stan Wiktoria).

Wstęp
Wdrożenie zasad gospodarki rynkowej, a w konsekwencji głęboka restrukturyzacja
górnictwa węgla kamiennego i naturalny proces w postaci wyczerpania zasobów, stały się
bezpośrednimi przyczynami likwidacji dużej grupy kopalń. Dotychczasowe doświadczenia
wykazują, że likwidacja kopalni jest przedsięwzięciem skomplikowanym, kosztownym
wymagającym rozwiązania wielu problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych i
społecznych. Może ona jak pokazują dotychczasowe doświadczenia stać się przyczyną
' w opracowaniu hraly udział również następujące osoby: dr inż. Jan Butra, inż. Marek Kulik,
m}^r inż. Marek Praski, dr inż. Jacek Paraszczak, mgr inż. Radosław Pomykała, mgr inż. Piotr

Satuga.
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wystąpienia określonych zagrożeń naturalnych i skutków ekologicznych. Decyzja o likwidacji
kopalni oznacza dążenie do przywrócenia stanu równowagi w środowisku i tym samym
powoduje, że likwidacji kopalni nie możemy traktować jak wstrzymania produkcji przeciętnego
zakładu produkcyjnego tym bardziej, że nad kopalnią podziemną na powierzchni mamy do
czynienia z ogromną infrastrukturą o niezwykle ograniczonej przydatności dla innych potrzeb i
działań gospodarczych. Proces likwidacji kopalń węgla kamiennego rozpoczęto praktycznie w
1991 roku, pierwsze decyzje podejmowane były przez Ministra Przemysłu i Handlu, obecnie
Ministra Gospodarki. Państwo jak i kopalnie nie były przygotowane do realizacji procesu
likwidacji w sensie prawnym, ekonomicznym i społecznym. Kluczowym zagadnieniem w
dalszym ciągu pozostaje problem kosztów likwidacji i źródeł ich finansowania. Aktualnie
koszty likwidacji kopalń finansowane są głównie z budżetu Państwa i to właśnie budżet
pozostaje głównym źródłem finansowania. Od dnia 1 stycznia 2003 roku źródłem tym zgodnie
z zapisami programu rządowego będzie fundusz likwidacji oraz uzupełniająco środki budżetu
Państwa, natomiast od 1 stycznia 2006 roku likwidacja ma być finansowana wyłącznie z tego
funduszu. Fundusz zgodnie ze stosownymi zapisami ma być tworzony w oparciu o fundusz
amortyzacji (3 -s- 10 % środków - odpisów amortyzacyjnych kopalni). Autorzy pracy proponują
odmienny sposób gromadzenia środków poprzez funkcjonowanie składki likwidacyjnej. W
opracowaniu omówiono obszernie doświadczenia innych krajów w zakresie źródeł i sposobów
finansowania procesów likwidacyjnych, a także zwrócono uwagę na konieczność pozostawienia
funduszu amortyzacji zgodnie z jego dotychczasowym przeznaczeniem.
Trudności w finansowaniu likwidacji kopalń wystąpiły praktycznie w każdym kraju gdzie
odgrywało i odgrywa ono znaczącą rolę w gospodarce, a regulacje prawne, to dorobek przede
wszystkim lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tego wieku. Przykładowo ostatnie studia
na temat efektywności stosowanych zabezpieczeń finansowych w górnictwie brytyjskim
pokazują, że mimo funkcjonowania zabezpieczeń między latami 1982-^ 1990 ponad jedna
czwarta (27 %) z terenów objętych eksploatacją górniczą na których zakończono działalność
nie została zrekultywowana w wystarczającym stopniu, lub w ogóle (Ricks, 1997).
Przyczyny to głównie:
niepowodzenia finansowe przedsiębiorcy (5 %),
niepowodzenie technicznej strony przedsięwzięcia (42 %),
nieprawidłowe zaplanowanie likwidacji tj. np, wadliwe zaprojektowany i źle
funkcjonujący monitoring (35 %).
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w górnictwie kanadyjskim i południowoafrykańskim gdzie dopiero regulacje prawne lat dziewięćdziesiątych wydaje się, że będą
stwarzały właściwe zabezpieczenie finansowe prowadzonych prac likwidacyjnych. Po
omówieniu rozwiązań prawnych i finansowych związanych z likwidacją kopalń w górnictwie
kanadyjskim, południowo-afrykańskim i australijskim (stan Wiktoria) przedstawiono stan
prawny obowiązujący w Polsce i propozycję funkcjonowania składki likwidacyjnej.

1. Sposób i źródła finansowania likwidacji kopalń w górnictwie kanadyjskim
Kanada jest federacją 10 prowincji (Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowa
Funiandia, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Ontario, Quebec, Saskatchewan i Wyspa Księcia
Edwarda), oraz 3 terytoriów (Terytoria Północno-Zachodnie, Yukon i utworzony w 1999 roku
Nunavut). Prowincje posiadają się znaczną autonomią, która sprawia, że rola rządu
federalnego, jako ustawodawcy i egzekutora prawa jest znikoma. Praktycznie wszystkie akty
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prawne, przepisy i regulaminy znajdują się w gestii rządów poszczególnych prowincji.
Górnictwo odgrywa największą rolę w prowincjach Quebec (złoto, cynk, miedź, azbest, nikiel),
Ontario (głównie nikiel i złoto, a także miedź i metale z grupy platynowców), Kolumbia
Brytyjska (miedź, złoto, węgiel), Manitoba (nikiel i cynk) i Alberta. W tej ostatniej prowincji
prowadzona jest głównie eksploatacja ropy naftowej, oraz łupków bitumicznych i węgla
metodą odkrywkową. Do analizy włączono również prowincję Nowy Brunszwik (kopalnie
cynku i soli potasowych).
Negatywny wpływ górnictwa na środowisko sprawił, że w ubiegłych latach podejmowano w
różnych prowincjach działania legislacyjne m. innymi związane z likwidacją zakładów
górniczych. Inicjatywy te nasiliły się pod koniec lat 90-tych, co znalazło odbicie w różnych
nowo uchwalonych aktach prawnych i przepisach szczegółowych. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, kluczowym dokumentem determinującym przebieg procesu likwidacji jest tak
zwany plan likwidacji (ang. „closure plan", franc. „plan de fermeture"). Plan taki winien być
przedłożony do zatwierdzenia przez ministra, względnie naczelnego inspektora urzędu
górniczego. Zgodnie z wymogami, likwidacja ma przebiec w taki sposób, aby przywrócić
terenom objętym działalnością danego zakładu stan jak najbliższy pierwotnemu, to jest
występującemu przed uruchomieniem kopalni. Nakazane przepisami działania nie ograniczają
się do okresu po zamknięciu kopalni. We wszystkich prowincjach, (z wyjątkiem Nowego
Brunszwiku) firmy górnicze są zobowiązane do prowadzenia tak zwanej „progresywnej
rehabilitacji terenu". Pod pojęciem tym kryją się działania mające na celu stopniowe
odtwarzanie stanu pierwotnego terenu i cieków wodnych (zastanych w chwili podjęcia
działalności), jeszcze podczas istnienia i funkcjonowania zakładu górniczego. Informacja na
ten temat musi się znaleźć w planie likwidacyjnym. Należy również przedstawić w nim
szacunkową ocenę kosztów wykonania prac i uwzględnić wszelkie przewidywane wydatki na
długofalowy monitoring środowiska, jeśli jest on uznany za niezbędny. Wyliczenie takie
stanowi podstawę do określenia kwoty rękojmi (zabezpieczenia). Sposób jej naliczania,
składania oraz egzekwowania różni się w poszczególnych prowincjach. W odniesieniu do
kopalń, które funkcjonowały w chwili wejścia w życie dyskutowanych przepisów, okres
przyznany przez ustawodawców na dostosowanie się do nowych wymogów (chodzi tu
zwłaszcza o złożenie planów likwidacji) w poszczególnych prowincjach różnił się i to czasem
znacznie, co ilustruje tabela I.
Tabela I. Data wejścia w życic przepisów odnośnie planów likwidacji kopalń i okres dostosowawczy
Table 1. Mines closing regulation effective date and law conformed period
Prowincja

Data wejścia w życie przepisów

Okres dostosowawczy

Manitoba

26.03.1999

120 dni

Nowy Brunszwik

27.06.1986
(z późniejszymi poprawkami)
03.06.1991
09.03.1995

2 lata

Ontario
Quebec

Do decyzji ministra
1 rok, lub dłuższy okres do decyzji ministra

Składanie rękojmi, stanowiącej zabezpieczenie finansowe z tytułu kosztów likwidacji
zakładu górniczego stało się w znakomitej większości prowincji jednym z warunków
koniecznych do otrzymania pozwolenia na prowadzenie działalności górniczej. Dotyczy to nie
tylko projektów na etapie starania się o pozwolenie przed rozpoczęciem eksploatacji, ale
również w stosunku do kopalń, które funkcjonowały w momencie wejścia w życie nowych

315

/

Jerzy KICKI, Konrad WANIELISTA - Źródła i sposoby finansowania likwidacji kopalń

regulacji prawnych. Mimo pewnych podobieństw w podejściu do kwestii rękojmi w
analizowanych prowincjach, występują w tym zakresie dość istotne różnice. Ilustruje je
tabela 2.
Tabela 2. Wymogi formalne dotyczące rękojmii finansowych w poszczególnych prowincjach Kanady
Table 2. Formal requirements of fmancial warranties in Canadian provinces
Lp.

Nazwa
prowincji

Funkcjonowanie
rękojmii

Uwagi

Wysokość rękojmii

1

Kolumbia
Brytyjska

Minister może zażądać
rękojmii
od
firmy
prowadzącej działalność
górniczą

2

Manitoba

Obowiązkowa

3

Nowy
Brunszwik

Przepisy
obowiązujące
od
1986 r. mówią o
możliwości
wprowadzenia rękojmii

Ustalana
na
podstawie
planu
likwidacji, zatwierdzana przez stały
komitet d/s górnictwa i środowiska
na szczeblu rządu prowincji.

4

Ontario

Obowiązkowa

Odpowiada
100 %
kosztów
likwidacji jest powiązana z kondycją
finansową firmy.

5

Quebec

Obowiązkowa od
roku

1995

Przepisy nie precyzują wysokości
rękojmii. Ministerstwo dąży do
wyegzekwowania kwoty rękojmii
zabezpieczającej likwidację od firm
wysokiego ryzyka.
Rękojmia
w
wysokości
100%
wartości prac likwidacyjnych.

Rękojmia
w
wysokości
kosztów likwidacji dla kopalń,
działają, 15 % dla kopalń,
zaprzestały
wydobycia
0.03.1997 r. - płatna w ratach.

70 %
które
które
przed

Firmy górnicze
składają
zastrzeżenia
dotyczące
funkcjonowania
i
wysokości rękojmii a także
przepisów.

Raty oraz ich wysokość
uzależnione
od
czasu
istnienia kopalni.

Według obowiązujących przepisów istnieje szereg możliwych form składania rękojmi. Są
one praktycznie identyczne we wszystkich dyskutowanych prowincjach. Do najczęściej
wymienianych należą następujące:
Gotówka, względnie czek;
List kredytowy wystawiony przez bank wymieniony w załączniku do prawa
bankowego („Bank Act"), obowiązującego w Kanadzie;
Obligacje wydane przez rząd federalny, prowincjonalny, względnie nawet gminę
położoną na terenie Kanady, których wartość jest równa lub wyższa kwocie rękojmi;
Obligacje wystawione przez firmę gwarancyjną (poręczyciela), uznawaną na mocy
odpowiedniego prawa bankowego („Guarantee Companies Securities Act");
Gwarantowany depozyt terminowy w dolarach kanadyjskich wystawiony na dobro
odpowiedniego urzędu przez bank, kasę oszczędności, pożyczkową, itp.;
Poręczenie finansowe, lub polisa gwarancyjna wystawione na dobro odpowiedniego
urzędu przez firmę ubezpieczeniową, posiadającą licencję na prowadzone działalności w danej
prowincji;
Alternatywne formy gwarancji, wliczając w to: zastaw aktywów, fundusz
amortyzacyjny, opłaty od tony przerabianej rudy, i tym podobne, które mogą zostać
zaakceptowane przez inspektora urzędu górniczego.
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Obowiązujące przepisy zezwalają na zamianę jednej formy złożonej rękojmi na inną,
dopuszczoną przez dyskutowane przepisy, pod oczywistym warunkiem, że kwota złożonego
zabezpieczenia nie ulega przy tym żadnej zmianie.

2. Sposób i źródła finansowania likwidacji icopalń w Republice Południowej Afryki
Republika Południowej Afryki już od ponad wieku jest potentatem górniczym.
Wydobywanycłi jest tu wiele różnycłi kopalin, metodami zarówno głębinowymi, jak
i odkrywkowymi. Krokiem w kierunku zminimalizowania wpływu przemysłu wydobywczego
na środowisko naturalne jest ustawa "Minerals Act" z 1991 roku. W jednoznaczny sposób
czyni on właściciela koncesji górniczej odpowiedzialnym za wszelkie zmiany spowodowane w
środowisku przez jego działalność oraz nakazuje mu ich usunięcie. Jeszcze zanim koncesja na
roboty poszukiwawcze bądź eksploatacyjne zostanie mu wydana, musi on dokonać oceny
wpływu swojego przedsięwzięcia na różnorodne elementy środowiska naturalnego i
przedstawić plan, zwany planem oclirony środowiska, w którym przedstawi sposoby w jaki
zapobiegnie skutkom tej działalności.
Perspektywa znacznycli wydatków finansowych na likwidację kopalni zmusza właściciela
koncesji górniczej do odpowiednio wczesnego rozpoczęcia gromadzenia środków na ten cel.
Z reguły realizuje on to przez dokonywanie wpłat na specjalny fundusz powierniczy. Ma też do
wyboru opcję wpłacenia kaucji do Inspektoratu Górniczego bądź przedstawienia gwarancji
jakiejś instytucji finansowej.
Niezbędna wymagana wysokość zabezpieczenia finansowego na poczet przyszłej likwidacji
kopalni jest obliczana przy wzięciu pod uwagę wielu czynników, m.in. typu i wielkości kopalni,
jej położenia i rodzaju wydobywanej kopaliny. Wiedząc jaki będzie całkowity koszt likwidacji,
kalkuluje się wysokość regularnych wpłat na ten cel.
Prawo południowoafrykańskie bardzo ogólnikowo określa sprawy związane z likwidacją
kopalń. W bardzo ogólnym zarysie stanowi ono, że właściciel zobowiązany jest do
rekultywowania powierzchni tak, by przywrócić jej pierwotny stan, nie stanowi natomiast w
jaki sposób ma się to odbyć oraz skąd kopalnia ma wziąć fundusze na ten cel.
Właściciel koncesji górniczej jest całkowicie odpowiedzialny za rekultywację powierzchni.
Rekultywacja powinna odbywać się równocześnie z prowadzonymi robotami, chyba że
uzyskane zostało z Inspektoratu Górniczego pozwolenie na odstąpienie od tej zasady.
Jakość przeprowadzonych robót rekultywacyjnych musi pozostawać w zgodzie z
programem ochrony środowiska kopalni i są one lub ich części, oceniane przez Inspektorat
Górniczy, który może zarządzić przeprowadzenie niezbędnych korekt. Zanim udzielone
zostanie właścicielowi koncesji górniczej pozwolenie na rozpoczęcie robót poszukiwawczych
bądź eksploatacji, zobowiązany jest on przedstawić Inspektoratowi Górniczemu swój program
ochrony środowiska w stosunku do powierzchni, która będzie lub może być zmieniona w
wyniku prowadzonych robót. Ani roboty poszukiwawcze ani eksploatacja nie mogą zostać
rozpoczęte zanim program ochrony środowiska zostanie zaakceptowany przez Inspektorat
Górniczy
Przyjęty program ochrony środowiska jest podstawą do przeprowadzenia planowej
rekultywacji powierzchni w czasie istnienia kopalni oraz w momencie j e j likwidacji. Spełnienie
wymogów tego planu jest podstawą do wydania przez Inspektorat Górniczy tzw. certyfikatu
likwidacyjnego, tj. zaświadczenia, że właściciel koncesji wypełnił wszystkie nałożone na niego
zobowiązania związane z likwidacją kopalni.
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Program ochrony środowiska jest najważniejszym dokumentem związanym z likwidacją
kopalni. Określa on wszystkie aspekty przyszłej likwidacji, takie jak zakres rekultywacji terenu,
sposób jej finansowania, czas realizacji. Program ten musi zostać przedstawiony przez
każdego, z pewnymi wyjątkami, posiadacza koncesji górniczej, zanim zostanie mu wydane
pozwolenie na prowadzenie jakiclikolwiek robót poszukiwawczycłi bądź eksploatacyjnych.
Likwidacja kopalń i przywrócenie naturalnemu środowisku pierwotnego charakteru jest
kosztowne. Środki na likwidację muszą być gromadzone już od początku istnienia kopalni.
Gromadzenie takich funduszy jest obowiązkiem właściciela a ich wielkość zależy od zakresu
robót likwidacyjnych. Sposób gromadzenia musi być opisany w planie ochrony środowiska.
Właściciel musi wykazać Inspektoratowi Górniczemu, że w momencie likwidacji kopalni
będzie miał do dyspozycji odpowiednie środki na realizację programu. Może w tym celu
wybrać jedną z kilku metod, które dają mu do dyspozycji wytyczne Inspektoratu Górniczego:
1. Dokonywanie odpowiednich wpłat na wydzielony fundusz powierniczy, i / lub
2. Dokonywanie odpowiedniej wpłaty na konto w Inspektoracie Górniczym. Konto to
musi być zarejestrowane na kopalnię a pieniądze tam ulokowane są traktowane jako rękojmia,
że wymagane prace likwidacyjne zostaną wykonane, i / lub
3. Dostarczenie gwarancji wiarygodnej, w opinii Inspektoratu Górniczego, instytucji
finansowej, w której zobowiązuje się ona do zapewnienia odpowiednich do przeprowadzenia
likwidacji środków, i / lub
4. W inny sposób, uzgodniony z Inspektoratem Górniczym.
Dokonywanie wpłat na wydzielony fundusz powierniczy jest popularną i dobrą metodą
gromadzenia środków na likwidację. Zapewnia ona ich nietykalność. Dodatkowym atutem dla
kopalni są ulgi podatkowe od kwot składek oraz od zysków osiągniętych z tytułu inwestycji
prowadzonych przez te fundusze. Pieniądze te muszą być wpłacone zanim wydane zostanie
pozwolenie na roboty poszukiwawcze bądź eksploatacyjne i są przechowywane tam do czasu
gdy potrzebne będą w celu sfinansowania likwidacji. Kwestia nietykalności tych pieniędzy
musi być rozwiązana, zanim pozwolenie na tego typu lokatę jest wydane.
Obowiązkiem potencjalnego posiadacza koncesji jest wykazanie, że środki finansowe po
zakończeniu „życia" kopalni będą wystarczające do sfinansowania przyjętego planu ochrony
środowiska.
Średnio, przeciętna wysokość wpłat kopalni głębinowej złota w RPA na poczet jej funduszu
likwidacyjnego wynosi kilka procent jej budżetu. Wpłat dokonuje się miesięcznie, przy czym
w przeciągu roku finansowego są one wielkością stałą to jest nie zależą od miesięcznych
fluktuacji produkcji. Jest to sytuacja o tyle niekorzystna, że stanowi wysokie koszty stałe, które
należy pokryć nawet w przypadku czasowych problemów produkcyjnych czy złej koniunktury
na rynku. Znacznie większe nakłady na likwidację ponoszą kopalnie odkrywkowe.

3. Sposoby i źródła finansowania likwidacji kopalń w Australii (stan Wiktoria)
Związek Australijski jest państwem federacyjnym, o dużym zakresie kompetencji krajów
związkowych w zakresie samorządności. Stąd i regulacje prawne w zakresie likwidacji kopalń
i rekultywacji terenów pogórniczych w Australii nie są jednolite i różnią się, w zależności od
stanu. Poniższe informacje oparte są o przepisy stanu Wiktoria, który stawia inwestorom
górniczym wysokie (w porównaniu do innych stanów wymagania).
Prawo stanu Wiktoria w zakresie likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych
określają „Ustawa o zagospodarowywaniu zasobów złóż surowców mineralnych" {Minerał
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Resources Development Act) z 1990 roku oraz „Ustawa o rozwoju branż wydobywczych"
(Extractive Industries Development Act), Obowiązki wykonawcze spoczywają na sekcji
Kopalin Stałych i Ropy Naftowejf (Minerałs and Petroleum Yictoria) krajowego Ministerstwa
Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska stanu Wiktoria {Department of Natural Resources
and Environment).
Prawo górnicze stanu Wiktoria zezwala na prowadzenie działalności górniczej pod
warunkiem uzyskania koncesji. Paragraf 78 „Ustawy o zagospodarowaniu złóż..." oraz paragraf
31 „Ustawy o rozwoju branż wydobywczych" i mówi wyraźnie, że warunkiem uzyskania
koncesji na eksploatację, poszukiwania geologiczne czy zezwolenia na prowadzenie robót
{work authority) jest zobowiązanie inwestora do rekultywacji terenu po zakończeniu
działalności według sporządzonego przez siebie i skonsultowanego z czynnikami
administracyjnymi planu likwidacji i rekultywacji. W przypadku, gdy mówimy o koncesji na
eksploatację, plan likwidacji i rekultywacji - jeśli teren jest prywatny - musi być
skonsultowany przez inwestora z właścicielem terenu. W przypadku obszarów należących do
państwa musi być skonsultowany wespół ze specjalnie powołanym przez „Ustawę o ochronie
środowiska" (Conservation,
Forests and Lands Act) z roku 1987 urzędnikiem - tzw.
dyrektorem generalnym ochrony środowiska (Director-General).
Wymóg konsultacji
z dyrektorem generalnym dotyczy zawsze uzyskania koncesji na poszukiwania geologiczne,
niezależnie od rodzaju własności terenu.
Zasady dotyczące udzielania koncesji zestawiono w przepisach wykonawczych do „Ustawy
o zagospodarowywaniu złóż..." {Minerał Resources (Titles) Regulations) z roku 1991. Prawo
rozróżnia przedsięwzięcia górnicze na małe - prowadzone na działkach o powierzchni do 5 ha
(włącznie) - i duże ~ realizowane na działkach o powierzchni ponad 5 ha. Ze względu na fakt,
iż przyjmuje się, że małe przedsięwzięcia górnicze powodować będą mniejsze szkody
środowiskowe - a przez to łatwiej będzie je można kontrolować - procedura wydawania
koncesji dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach do 5 ha (włącznie)
w stosunku do przedsięwzięć dużych jest znacznie uproszczona. Należy jednak podkreślić dla
obu przypadków bezwzględny nakaz przedstawienia planu likwidacji kopalni i rekultywacji
)owierzchni.
Koncesjonariusz zobowiązany wnieść tzw. zastaw rekultywacyjny w formie skryptu
iłużnego {rehahilitation
hond), będący gwarancją wypełnienia zobowiązań w sposób
satysfakcjonujący. Wysokość zobowiązania określona jest przez właściwego ministra, według
standardowej procedury. W praktyce czyni to urzędnik ministerstwa - specjalista ds. ochrony
środowiska (tzw. Environmental Ojficer). W wypadku terenu prywatnego przed określeniem
wysokości zastawu minister zobowiązany jest skonsultować problem z radą gminy, na której
terytorium znajduje się teren oraz - w przypadku koncesji na eksploatację - bezpośrednio
z właścicielem terenu. W wypadku obszarów należących do państwa minister musi uzyskać
zgodę wspomnianego dyrektora generalnego ochrony środowiska. Należy podkreślić, że
wysokość zastawu musi być określona przed podpisaniem dokumentu. Prawo zabrania
udzielenia koncesji aż do czasu wniesienia zastawu. Przy
ustalaniu
wysokości
zastawu
powinno się zawsze wziąć pod uwagę wystąpienie najgorszego scenariusza zdarzeń {worst case
scenario). Szacowania dokonuje się w oparciu o okólnik ministerstwa - tzw. ,,Metodykę
ustalania zastawów rekultywacyjnych dla przemysłu wydobywczego" {Guidelines for the
Establishment of Rehabilitation Bonds for Mining and Extractive Industry), w którym podaje
się m.in. znormalizowane wielkości kosztów poszczególnych przedsięwzięć likwidacyjno-
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rekultywacyjnych. Osoba szacująca zobowiązana jest wypełnić konkretny dokument - tzw.
„Arkusz szacowania zastawu rekultywacyjnego" {Bond Assessment Sheet).

4. Sposoby i źródła Hnansowania likwidacji kopalń w warunkach górnictwa w Polsce
Obecny stan prawny dotyczący likwidacji kopalń i sposobu ich finansowania regulują
następujące akty prawne:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 „Prawo geologiczne i górnicze" (Dz.U. z dnia
1.03.1994 r).
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zagadnieniach gmin górniczych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 1998 r).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r sprawie
w szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu
państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód wywołanych
ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, oraz
szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty
przyznanej dotacji budżetowej. (Dz.U. z dnia 27 maja 1999 r).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 1999 r w sprawie
szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania
wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania
(Dz.U. z dnia 8 listopada 1999 r).
Obowiązki przedsiębiorcy w razie likwidacji zakładu określone są w Art.80; 81.1.; 82.
W uzasadnionych przypadkach koszty likwidacji kopalni mogą być pokryte z zabezpieczenia
ustalonego w koncesji.
Ustalenie to koresponduje z Art. 17.1 i 2., który stanowi:
Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny
interes społeczny związany zwłaszcza z ochroną środowiska, udzielenie koncesji może być
uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, mogących powstać wskutek
wykonywania działalności objętej koncesją.
Formę i wielkość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w koncesji,
w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, przestrzeni objętej koncesją, czasu, na jaki
koncesja została wydana, oraz stopnia szkodliwości zamierzonej działalności dla środowiska.
Zagadnienia związane z likwidacją kopalń węgla kamiennego zostały także uregulowane
w Ustawie z dnia 26 listopada 1998 r (Dz.U. z dnia 30 grudnia 1998 r) w rozdziale 3.
A r t 14. 1. Program likwidacji kopalni powinien określać:
1) zakres i harmonogram robót likwidacyjnych przewidzianych do wykonania w
okresie objętym rozstrzygnięciem o likwidacji kopalni,
2) przewidywane koszty likwidacji.
2. W przypadku ubiegania się o finansowanie likwidacji kopalni ze środków budżetu
państwa, właściwy organ przedsiębiorstwa górniczego przedkłada program likwidacji kopalni
Ministrowi Gospodarki do akceptacji.
Art. 16, 1. Środki finansowe na realizację programu likwidacji kopalni zapewnia
przedsiębiorstwo górnicze, wykorzystując w tym celu dotacje z budżetu państwa, r przychody
Z likwidacji, pożyczki lub subwencje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz inne źródła finansowania.
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2. Finansowanie realizacji programu likwidacji kopalni ze środków budżetowych w latach
1 9 9 8 ^ 2 0 0 2 odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki
a właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego. Umowa ta powinna określać między
innymi sposób monitorowania procesu likwidacji kopalni oraz kontroli wydatkowania środków
budżetowych w procesie likwidacji.
Art. 17. 1. Z dniem 1 stycznia 2000 r. przedsiębiorstwo górnicze utworzy fundusz
likwidacji kopalń, będący w jego dyspozycji, na który przekazywać będzie od 3 % do 10 %
środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych każdej z kopalń należących do
przedsiębiorstwa górniczego.
2. Środki funduszu likwidacji f kopalń przedsiębiorstwo górnicze gromadzi na
wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki te nie podlegają egzekucji.
3. Od dnia 1 stycznia 2003 r. likwidacja kopalń finansowana jest ze środków funduszu,
0 którym mowa w ust. 1, oraz - uzupełniająco - ze środków budżetu państwa. Od dnia
1 stycznia 2006 r. likwidacja kopalń finansowana jest wyłącznie ze środków funduszu.
4. Dochody funduszu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.
5. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Finansów, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady:
1) tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, o którym mowa w ust. 1,
2) ustalania wysokości odpisów i terminy przekazywania środków na ten fundusz,
3) wykorzystania środków funduszu.
Ustawa rozstrzyga sposób finansowania likwidacji kopalń w sposób następujący:
od dnia 1 stycznia 2006 r środki na likwidację kopalń pochodzą z różnych źródeł, w
tym z budżetu,
od dnia 1 stycznia 2006 r likwidacja kopalń finansowana jest wyłącznie ze środków
funduszu,
z dniem 1 stycznia 2000 r przedsiębiorstwo górnicze tworzy fundusz likwidacji
kopalń, będący w jego dyspozycji, na który przekazuje 3 ^ 10 % środków pochodzących
z odpisów amortyzacyjnych.
Fundusz likwidacji kopalń, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, może być tworzony
jako jeden z funduszy rezerwowych.

Proponowany sposób finansowania likwidacji kopalń
Z analizy obecnego stanu prawnego wynika, że:
1. nie ma wystarczającego uzasadnienia, aby finansowanie likwidacji kopalń, było
wspomagane dotacjami z budżetu państwa aż do roku 1.01.2006,
2. słabą stroną systemu gromadzenia funduszu jest brak zabezpieczeń odnoszących się
do:
- likwidacji spółki,
- upadłości spółki,
- wystarczających kwot na likwidację kopalń,
- interesów gmin,
3. amortyzacja służyć ma odnowie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych, stąd też fundusz amortyzacji nie powinien być uszczuplany.
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Zaproponowano inną metodę gromadzenia i zabezpieczania funduszów na likwidację
kopalń. Metodę tą można scharakteryzować następująco:
1. Fundusz na likwidację kopalń jest gromadzony na:
- szczeblu (ministerstwo udzielające koncesji),
- szczeblu przedsiębiorstwa.
2. Fundusz na szczeblu centralnym gromadzony jest jako jeden ze składników opłaty za
użytkowanie złoża — proporcjonalny do wartości kapitałowej złoża w obszarze objętym
koncesją i wpłacany na fundusz centralny przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wysokość opłaty na likwidację kopalń ustalić można ze wzoru:
I l c = W p - W K

(1)

przy czym:
l Y J i - a ^ i

w

(2)

i=l
tp
ZWki
i=l

gdzie:
Fic Wp -

tp VJiati Wki -

opłata centralna na fundusz likwidacji przez konkretne przedsiębiorstwo, zł,
współczynnik określający stosunek zdyskontowanycłi nakładów na likwidację
kopalń do wartości kapitałowej złóż (proponuje się stosować jeden
współczynnik),zasoby przemysłowe pozostałe do wydobycia, Mg,
okres prognozy, tzn. okres, który objęty jest koncesjami (np.30 lat),
sumaryczne nakłady na likwidację kopalń w i-tym roku (prognozowane)
w obrębie objętym prognozą, zł,
\yspółczynnik dyskontowy obliczony przy stopie dyskontowej równej stopie
oprocentowania dziesięcioletnich obligacji,
sumaryczną wartość kapitałowa złóż na które udzielono koncesji
w prognozowanym okresie, zł.

Współczynnik „Wp" można także obliczyć jako średni stosunek nakładów na likwidację
(zdyskontowanych) do wartości kapitałowej złóż z kilku typowych kopalń.
Fundusz centralny jest przeznaczony na:
sfinansowanie likwidacji kopalń np. w spółkach, w których ogłoszono stan upadłości,
dofinansowanie gmin na usuwanie kosztów szkód górniczych,
dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkacii^ funduszów tworzonych na szczeblu
przedsiębiorstwa.
Można rozważyć tworzenie funduszu likwidacji na szczeblu gmin zamiast na szczeblu
centralnym.
3. Fundusz gromadzony na szczeblu centralnym jest funduszem buforowym
(zabezpieczającym). Przedsiębiorstwo górnicze opłatę na centralny fundusz likwidacyjny
amortyzuje w pozycji „amortyzacja złoża" wchodzącej w skład kosztów uzyskania
przychodów.
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4. Niezależnie od funduszu centralnego fundusz likwidacji kopalń jest tworzony także na
szczeblu przedsiębiorstwa. Składka na ten fundusz jest ustalana na podstawie kosztorysu
likwidacji kopalni. Składka na fundusz likwidacyjny obciąża koszty uzyskania przychodów.
Istotnym problemem pozostaje zapewnienie nienaruszalności tego funduszu.
Zaproponowanej metodzie można pozornie zarzucić, że przedsiębiorstwo dwukrotnie
pokrywa koszty likwidacji. W istocie rzeczy tak nie jest ponieważ fundusz centralny jest także
przeznaczony na likwidację kopalń w formie dofinansowania lub też całkowitego finansowania
poszczególnycłi przypadków (upadłości spółki).
Zamiast funduszu centralnego zabezpieczenie finansowania likwidacji można uzyskać
poprzez obowiązek zakupu przez przedsiębiorstwo obligacji komunalnych lub Skarbu Państwa
(z dyskontem tzn. o wartości zakupu mniejszej od wartości nominalnej) o terminie
zapadalności (terminie wykupu przez penitenta)po likwidacji kopalni. Nie zwalniałoby to także
od tworzenia funduszu likwidacji na szczeblu przedsiębiorstwa.
Niezależnie od gromadzonych funduszy, przedsiębiorstwo powinno podejmować działania
zmierzające do generowania wartości likwidowanej kopalni np. jako parków turystycznych,
źródeł wody, podziemnych zbiorników itp.
Wartość kapitałową złoża można zinterpretować jako dodatnią wartość zaktualizowaną
netto (NPV). Ujemna wartość NPY ozndiczdi, że projekt jest nieefektywny.
W zależności od wielkości ujemnej wartości NPV generowane przez projekt strumienie
pieniężne mogą:
nie pokrywać kosztu kapitału,
nie pokrywać kosztu kapitału i wydatków inwestycyjnych w całości lub w części,
nie pokrywać kosztu kapitału, wydatków inwestycyjnych i kosztów bieżących.
NPV=0 oznacza, że projekt generuje strumienie pieniężne pozwalające na:
pokrycie kosztów bieżących,
zwrot zainwestowanego kapitału,
- zwrot kosztu kapitału.
Zwrot kosztu kapitału oznacza, że w okresie realizacji projektu uzyskuje się stopę zwrotu
(zysku) od zainwestowanego kapitału na poziomie średni o ważonego kosztu kapitału (WACC),
co pozwala spłacać odsetki od kredytów, a od wydatków inwestycyjnych, finansowanych
kapitałem własnym, uzyskiwać stopę zysku, jaką firma uzyskałaby, lokując kapitał w inne
alternatywne przedsięwzięcie.
Jeżeli zatem przyjmiemy, że alternatywnym przedsięwzięciem jest lokata kapitału
w bezpieczne papiery wartościowe (obligacje państwowe) i koszt kapitału (WACC)
powiększymy o stopę ryzyka, to N P V = 0 oznacza, że projekt pod względem efektywności jest
porównywalny z projektami z innych dziedzin gospodarki. W żadnym przypadku N P V = 0 nie
można interpretować jako zrównania przychodów z kosztami.
Dodatnia wartość NPV oznacza zatem ponadprzeciętny zysk w lokatach kapitałowych
dostępnych dla przedsiębiorstwa. Ponieważ dodatnią wartość NPV uzyskuje się, lokując kapitał
w eksploatację złoża, można ją zatem zinterpretować jako wartość kapitałową złoża. Taką
interpretację wartości złoża można stosować do złóż nie
zagospodarowanych
i zagospodarowanych. W każdym z tych przypadków nie uwzględnia się zaszłości. Poniesione
wcześniej wydatki nie są już możliwe do odzyskania, natomiast mają one charakter strat bądź
przyczyniają się do wzrostu wartości projektu, złoże zagospodarowane zatem - według takiej
logiki " ma większą wartość aniżeli złoże nie zagospodarowane (ponieważ nie wymaga już
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określonych wydatków), co jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Propozycja identyfikacji
wartości złoża z dodatnią wartością zaktualizowaną netto wymaga krótkiego komentarza.
Wartość kapitałowa złoża, obliczana tą metodą, zmienia się nie tylko w zależności od cen
surowców, lecz także w zależności od założeń techniczno-ekonomicznycłi, dotyczących
eksploatacji złoża, a w szczególności od planowanego wydobycia.
Te wady można minimalizować poprzez posługiwanie się długookresową prognozą cen
surowców, a także analizą kształtowania się tych cen w przeszłości.
Stosowanie do oceny kapitałowej złoża bieżących cen mogłoby prowadzić na przykład
w przypadku złoża miedzi do błędnej oceny. Złoże według obecnychi cen miedzi może mieć
bardzo niską wartość kapitałową, natomiast w przeciągu 2 - ^ 3 lat sytuacja może się radykalnie
zmienić. Poziom wydobycia, aczkolwiek skorelowany z wydatkami inwestycyjnymi, oddziałuje
na wartość kapitałową w ten sposób, że jego zwiększenie wpływa znacząco na wzrost wartości
kapitałowej złoża, co wynika ze sposobu oddziaływania stopy dyskonta. W ocenie wielkości
wydobycia proponuje się wykorzystanie założeń techniczno-ekonomicznych projektu
zagospodarowania złoża lub, gdy ich nie ma, korzystanie z doświadczeń praktyki górniczej
w kraju i za granicą. Dotyczy to także przyjmowanego do obliczeń poziomu kosztów
i kapitałochłonności produkcji.
Kapitałową wartość złoża można zinterpretować na podstawie równań:
]. Wartość kapitałowa złóż niezagospodarowanych:
T

NPV - NCF^^^^^

- P V J - W C - Wk

(3)

przy czym:

NCF = EBiT(l-tn) + DEP
tb

,

(4)
(5)

i=l

gdzie:
NPV NCF r -

wartość zaktualizowana netto, zł,
roczne saldo przepływów pieniężnych w okresie eksploatacji złoża, zł,
stopa dyskontowa przyjmowana na poziomie stopy zysku z alternatywnego
zastosowania kapitału,
- okres obliczeń (budowy kopalni i eksploatacji złoża) w obszarze objętym
koncesją,
P V J - nakłady inwestycyjne zaktualizowane na moment rozpoczęcia eksploatacji
złoża, zł,
WC nakłady na początkowy zapas środków obrotowych, zł,
Wk wartość kapitałowa (cena) złoża w obszarze objętym koncesją, zł
EbiT średnioroczny zysk operacyjny w okresie eksploatacji złoża, zł/rok
tp stopa podatkowa,
DEPśrt- koszt amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
zł/rok,
tb czas budowy kopalni, lata,
YJj - całkowite nakłady inwestycyjne w i-tym roku budowy kopalni, zł/rok,
ti=:l, 2,... tb czas budowy kopalni, lata.

324

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Ze wzoru (3) przyjmując, zgodnie z przyjętymi założeniami:
NPV = 0
otrzyma się:
T
W,, = N C F ^ ^ ^ ^ ^
- PVJ - W C

(6)

jest to wzór określający wartość kapitałową złoża, w obszarze objętym koncesją, dla złóż
niezagospodarowanycłi.
2.

Wartość kapitałowa złóż eksploatowanych
T
NPV = NCF

Wk

(7)

przy czym:
NCF-EBiT(l-tp)

(8)

Przy założeniu:
NPV = 0
otrzymamy wzór na wartość kapitałową złoża:
T
W k = NCF'^^"^''^

(9)

We wzorach (6, 9) zysk operacyjny oblicza się ze wzoru:
WEBiT==P-C
gdzie:
P - roczne przychody operacyjne, zł/rok,
C — roczne koszty operacyjne, zł/rok.
Roczny przychód operacyjny oblicza się ze wzoru:
P = W-7-C

(10)

(11)

przy czym:
A^

1
(12)

A o - A k

l-'0,01wpi,

gdzie:
W y~
cAo Ak ~
Wpic"

wydobycie węgla, Mg/rok,
wychód węgla wzbogaconego w stanie roboczym, %,
cena węgla, zł/Mg,
zawartość popiołu w nadawie, %,
zawartość popiołu w węglu wzbogaconym, %,
wilgoć przemijająca w węglu wzbogaconym, %.

Roczny koszt operacyjny oblicza się z wzoru:
C = W-v + F

(13)
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gdzie:
VF -

jednostkowy koszt zmienny wydobycia i przeróbki węgla, zł/Mg,
koszt stały, zł/rok.

5. Składka likwidacyjna przy gromadzeniu funduszu na szczeblu przedsiębiorstwa
Formalizacja

zadania i przyjęcie

założeń

Zadanie polega na obliczeniu kwoty „p", którą należy obciążyć 1 Mg wydobytej kopaliny
zł/Mg] w okresie gromadzenia funduszu na likwidację kopalni (Tg), aby w ten sposób
gromadzony fundusz, oprocentowany na depozytach bankowych, wystarczył na wydatki
związane z likwidacją kopalni w okresie (T|).
Założenia:
3. Wprowadzono wzory do obliczenia kwoty „k" przy rachunku w cenach stałych (bez
uwzględnienia ^flacji) oraz przy cenach zmiennych (z uwzględnieniem inflacji).
4. Przyjęto, że fundusz likwidacyjny jest gromadzony przez Tg lat (1, 2, 3.... Tg), przy
czym ostatniej wpłaty dokonuje się na koniec Tg -tego roku.
5. Przyjęto, że wydatki na likwidację są ponoszone przez Tj lat (1, 2, 3... Ti) zgodnie
z planem wydatków na likwidację kopalni, przy czym pierwszy wydatek na likwidację jest
ponoszony na początku następnego roku po dokonaniu ostatniej wpłaty na fundusz
likwidacyjny (pierwszy rok likwidacji).
6. Wydatki na likwidację mogą być:
jednakowe w każdym roku likwidacji,
zróżnicowane w każdym roku likwidacji kopalni.
Warunek zgromadzenia odpowiedniego funduszu na likwidację kopalni wyraża wzór:

Pg=C,
gdzie:
PgC| -

(14)

terminalowa (przyszła) wartość funduszu na koniec roku „Tg" powstała z wpłat
rocznych „P" w okresie Tg oprocentowanych stopą nominalną „r", zł,
zdyskontowane na moment rozpoczęcia likwidacji kopalni wydatki, które będą
ponoszone w okresie „T|" przy czym stopa dyskontowa jest równa stopie
procentowej (rd=r), zł.

Przyszłą wartość funduszu powstałą z jednakowych wpłat rocznych oblicza się z wzoru:

P =p(ł±ll!lzl
gdzie:
PrFg -
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stała wpłata roczna na fundusz likwidacji kopalni, zł/rok,
nominalna stopa oprocentowania wkładów depozytowych,
okres gromadzenia funduszu likwidacyjnego, lata.

(15)
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Zaktualizowane na moment rozpoczęcia likwidacji wydatki oblicza się z wzorów:
-

przy jednakowych wydatkach w okresie likwidacji:

(.6,

-

przy zróżnicowanych wydatkach w okresie likwidacji:
C i ^ i c t - a t

(17)

t=l
przy czym:

1
T
(1 + r ) '

(18)

gdzie:
C Ct Tj at t-

stały wydatek roczny w okresie likwidacji, zł/rok,
wydatek na likwidację w t-tym roku, zł,
okres likwidacji kopalni, lata,
współczynnik dyskontowy,
kolejny rok likwidacji kopalni.

Po podstawieniu (16) lub (17) oraz (15) do (14) otrzyma się warunek
odpowiedniego funduszu likwidacyjnego kopalni w postaci:
-

zgromadzenia

przy jednakowych wydatkach rocznych w okresie likwidacji:

r ( l + r)"^'
skąd:
(20)
r a + r)"^'

+

-1]

przy zróżnicowanych wydatkach rocznych w okresie likwidacji:
(21)

r
^

t=l
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skąd:
Ti
r ^ C t - a t

( l + r)'''®

(22)

- 1

Uwzględniając inflację, we wzorach (20 i 22) należy podać stopę realną oprocentowania
depozytów. Zależność pomiędzy stopą nominalną i stopą realną określa wzór:

lub z dużym przybliżeniem:
r,

(24)

= r - r i

gdzie:
r,. rj-

stopa realna,
stopa inflacji.

Jeżeli uwzględni się inflację wówczas wzory do obliczenia raty rocznej przyjmują postać:
przy jednakowych wydatkach rocznych w okresie likwidacji:

p= c

[(l +

r - r i ) T i - l ] ( r - r i )

(25)

przy zróżnicowanych wydatkach rocznych w okresie likwidacji:
Tl

(26)

P=

t=l
(l + r - r j ) ^ ®

- 1

Całkowitą kwotę z wpłat rocznych w okresie gromadzenia funduszu wyraża wzór:
Pt

(27)

Planowane wydobycie kopaliny w okresie Tg można obliczyć z wzoru:
W j

= Q - ( 1 0 0 - s )

gdzie:
W-r Q-
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planowane wydobycie kopaliny w okresie Tg, Mg,
zasoby przemysłowe pozostałe do wydobycia. Mg,

(28)
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s-

straty eksploatacyjne,

Okres Tg oblicza się z wzoru:
Wt

(29)

T

Wr
Stąd, po podstawieniu (28) do (29) otrzyma się:
O

(30)

Obciążenie 1 Mg wydobytej kopaliny składką likwidacyjną oblicza się z wzoru:
P ' T „

p =

(31)

^—

Q(100-s)

Na tej podstawie można obliczyć skorygowaną ratę roczną:
Pkor = P •W r z

(32)

gdzie:
Pkor W,-^ -

skorygowana rata roczna, zł/rok,
rzeczywiste roczne wydobycie kopaliny, Mg/rok.

Obliczony wg stawki skorygowanej fundusz, będzie nieco inny, aniżeli obliczony wg
wzorów (25 i 26) ze względu na zróżnicowanie opłat rocznycłi (model zakłada stałe wpłaty
roczne), jednakże rozbieżności te można pominąć, ze względu na minimalny zakres błędu.

Podsumowanie i wnioski
Finansowanie likwidacji kopalni w Polsce to problem, który wymaga rozwiązania
wykorzystującego doświadczenia innych krajów. Przegląd sposobów finansowania w Kanadzie,
RPA, Australii (stan Wiktoria) pokazuje, że również w tych krajach zaproponowane
rozwiązania to rozwiązania lat dziewięćdziesiątych, rozwiązania często bardzo restrykcyjne
wobec górnictwa i niekiedy krytykowane za swój fiskalny charakter i pośpieszny tryb
wprowadzania (Kanada). Tym większej rozwagi wymaga przyjęcie odpowiednich docelowych
rozwiązań w warunkach polskich. Przedłożone propozycje to jedne z możliwych. Autorzy
referatu proponują jako sposób finansowania:
1. Fundusz na likwidację kopalń gromadzony na:
szczeblu organu udzielającego koncesji (Ministerstwo Środowiska),
~
szczeblu przedsiębiorstwa.
2. Fundusz na szczeblu organu udzielającego koncesji (Ministerstwa Środowiska)
gromadzony jest jako jeden ze składników opłaty za użytkowanie złoża - proporcjonalny do
wartości kapitałowej złoża w obszarze objętym koncesją i wpłacany na fundusz centralny przed
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Fundusz centralny jest przeznaczony na:

329

»

Jerzy KICKI, Konrad WANIELISTA - Źródła i sposoby finansowania likwidacji kopalń

sfinansowanie likwidacji kopalń np. w spółkach, w którycłi ogłoszono stan upadłości,
dofinansowanie gmin na usuwanie kosztów szkód górniczycłi,
dofinansowanie, w uzasadnionych przypadkach, funduszów tworzonych na szczeblu
przedsiębiorstwa.
Można rozważyć tworzenie funduszu likwidacji na szczeblu gmin zamiast na szczeblu
centralnym.
3. Fundusz gromadzony na szczeblu centralnym jest funduszem buforowym
(zabezpieczającym). Przedsiębiorstwo górnicze opłatę na centralny fundusz likwidacyjny
amortyzuje w pozycji „amortyzacja złoża" wchodzącej w skład kosztów uzyskania
przychodów.
4. Niezależnie od funduszu centralnego fundusz likwidacji kopalń jest tworzony także na
szczeblu przedsiębiorstwa. Składka na ten fundusz jest ustalana na podstawie kosztorysu
likwidacji kopalni. Składka na fundusz likwidacyjny obciąża koszty uzyskania przychodów.
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Sources and Methods of Mines Abandonment
Abstract
Closure of mine is a very complicated and expensive venture. Mines closing program
started in Połand in 1991. State and mines were not prepared to close mines in a legislative,
social and economical sense. Financing of closure of mines which until now were financed
from the national budget remains a key problem. From January Ist, 2003, the source of closure
financing of the mines must be the fund of closure mines and supplementary national budget,
but from the Ist of January 2006 only fund closure of the mines formed from the part of
depreciation.
In the article authors presented sources and methods of financing of mines closure by using
closure fee. The authors suggest that mines closure fund should be accumulated at the level of:
- Ministry (the central fund),
- company (mine).
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Identyfikacja i monitorowanie zagrożeń w likwidowanych zakładach
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przy

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono analizę wskaźników wypadkowości dla kopalń węgla
wykonaną w celu uzyskania wskazówek do prowadzenia identyfikacji zagrożeń w
likwidowanych kopalniach. Wyniki analizy potwierdzają intuicyjne oceny zagrożeń w
likwidowanych kopalniach, wskazując na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na
identyfikację zagrożeń na powierzchni kopalń, następnie na zagrożenia przy zadaniach na dole
kopalni ale mniej związanych z robotami górniczymi a bardziej z pracami mechanicznymi,
elektrycznymi a także nietypowymi o czym świadczy duży udział w powstaniu wypadków
zdarzeń kwalifikowanych jako „inne". Przedstawiono również krótki podział zagrożeń w
zakładach górniczych oraz ogólnie scharakteryzowano metody stosowane w identyfikacji
zagrożeń. Wydaje się, że spośród przedstawionych metod, najbardziej przydatne w procesie
identyfikacji zagrożeń są metoda analizy odstępstw w powiązaniu z metodą drzewa zdarzeń
uzupełniane metodą THERP w sytuacjach, gdy zastosowanie dwóch pierwszych metod pozwoli
na wniosek, że udział człowieka w procesie technologicznym może spowodować istotne
zagrożenie, co powinno zostać poddane szczegółowej analizie.

1. Wprowadzenie
Postawienie kopalń węgla kamiennego w stan likwidacji stworzyło naturalne
zainteresowanie bezpieczeństwem pracy w likwidowanych zakładach pracy. Jak zauważają
(Gołębiowski, Kozłowski 1992) oceniając sytuację w likwidowanych zakładach: „Pogorszeniu
uległy oczywiście nastroje społeczne, co należy sądzić nie pozostało bez wpływu na
bezpieczeństwo pracy. Okres ograniczenia wydobycia w celu docelowej likwidacji kopalń jest
potencjalnie niebezpieczny. Historia górnictwa światowego zna przypadki wielkich katastrof
górniczych związanych z końcowym etapem eksploatacji kopalń, w którym to okresie
występuje spiętrzenie trudności finansowych, technicznych, zmniejszenie poziomu dyscypliny,
nasilenie stresów środowiskowych itp. Wszystko to może być (a nawet już jest) przyczyną
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powstania w kopalniach wałbrzyskich klimatu frustracji, lekceważenia przepisów, a nawet
irracjonalnego zgoła postępowania." Słowa powołanych autorów odnoszą się do kopalń
wałbrzyskich po kilkunastu miesiącach trwania działalności likwidacyjnej, w sytuacji gdzie
jeszcze nie funkcjonowały mechanizmy osłonowe wynikające z rządowych programów reformy
górnictwa węglowego (Reforma 1998). W chwili wykonywania opracowania dużo więcej
kopalń znajduje się w stanie likwidacji, część kopalń zakończyła wydobycie; wydaje się zatem
możHwa weryfikacja przewidywanego przez autorów pogorszenia bezpieczeństwa pracy w
likwidowanych kopalniach poprzez analizę obrazu tego bezpieczeństwa we wskaźnikach
wypadkowości. Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie bezpieczeństwa pracy
w likwidowanych kopalniach na podstawie porównawczej analizy wskaźników wypadkowości
dla uzyskania przesłanek do prawidłowego projektowania procedur identyfikacji zagrożeń
wykorzystywanych w ocenie ryzyka oraz w niektórych częściach planu ruchu likwidowanego
zakładu górniczego. W analizie porównawczej wskaźników wypadkowości przeprowadzanej na
podstawie „Analiz miesięcznych stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach węgla
kamiennego i przedsiębiorstwach robót górniczych" wykonywanych przez Centralny Ośrodek
Informatyki Górnictwa S.A., uwzględniono kopalnie przeznaczone do całkowitej likwidacji a
wnioski z analizy dotyczą metod identyfikacji zagrożeń dla celów oceny ryzyka wymaganego
różnorodnymi przepisami polskimi i międzynarodowymi (Hebda 2000).

2. Analiza porównawcza wskaźników wypadkowości w likwidowanych kopalniach
Do porównań wykorzystano wskaźniki wypadkowości obliczane jako wartości średnie dla
trzech grup kopalń a mianowicie: pierwsza grupa to kopalnie ogółem, druga grupa to kopalnie
nie podlegające całkowitej likwidacji, tę grupę nazwano „kopalnie pozostałe" a trzecia grupa to
kopalnie podlegające całkowitej likwidacji. Listę kopalń zebranych w grupie „kopalnie
podlegające całkowitej likwidacji" przedstawiono w tablicy 1.
Tabela 1. Wykaz kopalń do całkowitej likwidacji, których dane o wypadkowości wykorzystano w analizie
Table 1. List of liąuidated coalmines

Lp
1.

Nazwa kopalni
Dębieńsko
Gliwice ""

Termin postawienia
kopalni w stan likwidacji
1.07.2000

Lp
li

Nazwa kopalni
Porąbka Klimontów

25.11.98

12 Powstańców Sląskicłi

Termin postawienia
kopalni w stan likwidacji
23.06.97
1.02.99

3.

Grodziec

30.06.98

13

Pstrowski

19.01.94

4.

Jowisz

21.11.94

14

Rozalia

19.01.99

5.

Jan Kanty

1.01. 1993

15

Saturn

12.12.91

6. Kopalnie Wałbrzyskie

29.11.90

16

Siemianowice

14.07.93

7.

Morcinek

18.06.98

17

Siersza

6.08.99

8.

Niwka Modrzejów

7.04.99

18

Sosnowiec

12.12.91

9.

Nowa Ruda

22.01.92

19

Żory

1.08.92

10

Paryż

19.08.93
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Okres, z którego dane wykorzystano w opracowaniu zawiera się pomiędzy styczniem 1991
roku a wrześniem roku 2000. Okres ten nie obejmuje 1990 roku, ponieważ opracowania COIG
nie podają w tym roku informacji o kopalniach wałbrzyskich, w których rozpoczęto wówczas
proces likwidacji. Dla potrzeb analizy przygotowano zestawienia 32 wskaźników w formie
tablic i wykresów dla wymienionych trzech grup a krótkie omówienie wyników analizy
przedstawiono w tablicy 2. Jako materiał ilustracyjny w opracowaniu zamieszczono tylko takie
tablice i wykresy analizowanych wskaźników, które dla grupy „kopalnie w likwidacje"
posiadały istotne znaczenie.
Tabela 2. Charakterystyka wyników porównawczej analizy wskaźników wypadkowości
Table 2. Characteristic of outcomes of comparative analysis accidents rates
L.p

Charakterystyka wyników analizy wskaźników.

Nazwa tablicy i wykresu

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie utrzymywała się na
tym samym poziomie około 46,5 c o przy wzroście wartości
tego wskaźnika dla pozostałych grup powoduje, że
początkowo, w latach 1991 i 1992 wartość wskaźnika dla
analizowanej
grupy
przekraczała
wartość
średnich
wskaźników dla pozostałych grup ale w późniejszych
latach średnia wartość tego wskaźnika malała w stosunku
do średniej wartości wskaźnika dla pozostałych grup.

1.

Wskaźnik ciężkości wypadków.

2.

Wskaźnik częstości
zatrudnionych.

1000

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie malała od 55,06 w
1992 roku do 24,29 w 1999 roku wykazując tą samą
tendencję co średnia wartość wskaźników dwóch innych
grup.

3.

Wskaźnik częstości wypadków na 100 tyś.
dniówek.

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie malała od 25,4 w
1992 roku do 11,77 w 1999 roku wykazując tą samą
tendencję co średnia wartość wskaźników dwóch innych
grup.

4.

Liczba wypadków śmiertelnych.

5.

Wskaźnik
częstości
dla
wypadków
śmiertelnych na 1000 zatrudnionych.

Liczba wypadków śmiertelnych dla analizowanych grup
została przedstawiona w Tablicy 3.
Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie maleje od 0,54 w
1992 roku do 0 , 1 2 w 1999 roku. W latach 1992 do 1999
wartość średnia analizowanego wskaźnika
poważnie
przekracza wartości średnie wskaźnika dla pozostałych
grup co przedstawiono na rysunku I.

6.

Wskaźnik
częstości
dla
wypadków
śmiertelnych na 100 tyś. dniówek.

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie maleje od wartości
0,25 w 1992 roku do 0,06 w 1999 roku. W latach 1992 do
1999 wartość średnia analizowanego wskaźnika poważnie
przekracza wartości średnie wskaźnika dla pozostałych
grup.

7.

Wskaźnik
częstości
dla
wypadków
śmiertelnych na 1 min. ton wydobycia.

8.

Wypadki na dole - udział procentowy.

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie nie wykazuje
tendencji stałych i wynosi od 0 w 1997 do 3,47 w 1998 co
przedstawiono na rysunku 2.
Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie maleje od 95,7% w
1991 do 87,32% w 1999 roku.

wypadków na
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9.

Wypadki
na
procentowy.

powierzchni

-

udział

10. Liczba i udział procentowy
wyrobisk górniczych

pożarów

11. Liczba i udział procentowy
wyrobisk górniczych

zawałów

12. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - TĄPANIA
13. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - OBERWANIh SIĘ SKAŁ
ZE STROPU
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Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie rośnie od 4,3% w
1991 do 12,68% w 1999 roku co przedstawiono na rysunku
3.
Ponieważ liczba pożarów w kopalniach likwidowanych
utrzymuje się na jednakowym poziomie (jeden rocznie) a
liczba pożarów w kopalniach pozostałych maleje, średnia
wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w likwidacji"
w analizowanym okresie wskazuje niewielką rosnącą
tendencję.
W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji zarejestrowano dwa wypadki zawałów
w likwidowanycłi kopalniach a to jeden w 1993 i jeden w
1995 roku.
W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji nie zarejestrowano wypadków przy
pracy związanych z tąpaniami
Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie maleje od 10,75% w
1991 oraz 11,1% w 1992 do 2,18% w 1999 roku.

14. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - OBERWANIE SIĘ SKAŁ Z
OCIOSÓW

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie jest zmienna od
1,75% w 1992 roku do 3,86% w 1995 nie przekraczając na
ogół wartości dla tego wskaźnika pozostałych dwóch grup.

15. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - WDARCIE SIĘ WODY
LUB KURZAWKI

W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji nie zarejestrowano wypadków przy
pracy spowodowanych wdarciem się wody lub kurzawki.

16. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - WYRZUTY GAZÓW I
SKAŁ
17. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy)
POŻARY
18. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdareeń
(udział
procentowy) - ZAPALENIE SIĘ LUB
W Y B U C H GAZÓW

W analizowanym okresie w sprawozdań i acł^ COIG dla
kopalń w likwidacji zarejestrowano trzy wypadki związane
z wyrzutami gazów i skał, po jednym w 1993, 1994, 1995
roku.
W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji nie zarejestrowano wypadków przy
pracy związanych z pożarami.
Wypadki związane z zapaleniem się lub wybuchem gazów
w likwidowanych kopalniach zostały zarejestrowane 1994
oraz w 1998 po jednym a także w 1999 w liczbie 9, kiedy
wskaźnik
udziału procentowego tego zdarzenia w
przyczynach
wypadków
przyjął
wartość
2,18%
wielokrotnie przekraczając wartość tego wskaźnika dla
dwóch pozostałych grup, co pokazuje rysunek 4.

19. 2^stawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - W Y B U C H PYŁU
20. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - W Y B U C H N A C Z Y Ń POD
CIŚNIENIEM

W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji nie zarejestrowano wypadków przy
pracy związanych z wybuchem pyłu węglowego.

21. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - W Y B U C H ŚRODKÓW
STRZAŁOWYCH
22. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział

W analizowanym okresie w sprawozdaniach COIG dla
kopalń w likwidacji zarejestrowano 2 wypadki przy pracy
w 1993 roku związana z wybuchem środków strzałowych.

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie jest zmienna,
zdecydowanie rosnąc w roku 1998 oraz w roku 2000,
przekraczając w wymienionych latach średnią wartość tego
wskaźnika dla pozostałych grup co pokazano na rysunku 5.

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji' w analizowanym okresie ma tendencję rosnącą
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procentowy)
PRZEBYWANIE
W
ATMOSFERZE
GAZÓW
SZKODLIWYCH
23. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
{udział
procentowy)
UPADEK, POTKNII^CIE
SIE; WPADNIĘCIE LUB SPADNIĘCIE,
OSÓB

do 1995 roku i w tym okresie przewyższa wartość tego
wskaźnika dla pozostałych grup a następnie przyjmuje
wartości zmienne od 0 do 0,35% w 1998 roku.
Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie ma tendencję rosnącą
od 10,39% w 1991 roku do 26,17% w 2000 roku.
Tendencja ta jest zgodna z tendencją średniej dla tego
wskaźnika dla pozostałych dwóch grup.

24. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznycii
zdarzeń
(udział
procentowy)
UDERZENIE
NARZĘDZIAMI PRACY

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie ma tendencję malejącą
ale w każdym roku przekracza wartość dla średniej
pozostałych grup wyjąwszy rok 1998, co pokazano na
rysunku 6.

25. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznycłi
zdarzeń
(udział
procentowy)
UDERZENIE SIĘ O
PRZEDMIOTY

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji w analizowanym okresie jest zmienna od 12,9%
w 1991 roku do 21,74% w 1998 roku, trzykrotnie
przekraczając w niewielkim stopniu wartości średnie dla
pozostałych dwóch grup.

26. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznycii
zdarzeń
(udział
procentowy) UPADEK STOCZENIE
LUB OBSUNIĘCIE SIĘ PRZEDMIOTÓW
I MATERIAŁÓW
27. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznycłi
zdarzeń
(udział
procentowy) - UPADEK STOCZENIE SIĘ
MAS I BRYŁ SKALNYCH

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie jest mniej więcej stała
i wynosiła około 16,50%, w każdym roku przekraczając
wartość tego wskaźnika dla pozostałych dwóch grup, co
pokazano na rysunku 7.
Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie jest mniej więcej stała
i wynosiła około 16,0%, w każdym roku przekraczając
wartość tego wskaźnika dla pozostałych dwóch grup, co
pokazano na rysunku 8

28. Zestawienie wypadków przy pracy według Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
n i cb ezp i ec zn y c łi
zd arzeń
(u dzi ał likwidacji" w analizowanym okresie ma tendencję
procentowy) ZETKNIĘCIE SIĘ Z malejącą, zgodną z tendencjami średniej wartość tego
MASZYNAMI
I
URZĄDZENIAMI wskaźnika dla pozostałych grup.
TRANSPORTOWYMI W RUCHU
29. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy)
- ZETKNIĘCIE SIĘ Z
INNYMI
MASZYNAMI
I
URZĄDZENIAMI MECHANICZNYMI W
RUCHU

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
hkwidacji" w analizowanym okresie jest mniej więcej stała,
tendencję rosnącą można zauważyć w dwóch ostatnich
latach. Wartość analizowanego wskaźnika nie przekracza
średniej wartości dla tego wskaźnika w pozostałych dwóch
grupach za wyjątkiem 1991 roku i 2000

30. Zestawienie wypadków przy pracy według Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział likwidacji w analizowanym okresie ma tendencję rosnącą
procentowy)
- ZETKNIĘCIE
SIĘ Z do 1997 roku a w latach 1998 do 2000 nie zanotowano
wypadków związanych z analizowanym zdarzeniem.
URZĄDZENIAMI POD NAPIĘCIEM
3 ] . Zestawienie wypadków przy pracy według Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
niebezpiecznych
zdai"zeń
(udział likwidacji" w analizowanym okresie ma tendencję rosnącą
procentowy)
- ZETKNIĘCIE SIĘ
Z do 1998 roku i do lego roku wartość analizowanego
CIAŁAMI
O
ZBYT
WYSOKIKJ wskaźnika przekracza wartości średnie tego wskaźnika dla
TEMPERATURZE
pozostałych grup, co pokazano na rysunku 9.
32. Zestawienie wypadków przy pracy według
niebezpiecznych
zdarzeń
(udział
procentowy) - INNE NIEBEZPIECZNE
WYDARZENIA

Średnia wartość tego wskaźnika dla grupy „kopalnie w
likwidacji" w analizowanym okresie jest mniej więcej stała
do 1996 roku a od 1997 roku rośnie. Wartość
analizowanego wskaźnika przekracza wartości średnie tego
wskaźnika dla pozostałych grup.
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Tablica 3. Liczba wypadków śmiertelnych w kopalniach likwidowanych od 1.01.1991 do 30.09. 2 0 0 0
Table 3. Numberof fatal accidents in liquidated coalmines 1.01.1991 - 30.09. 2000

Lp.

Nazwa kopalni w
Ukwidacji

Lata

I

0

1
0

0
2

1
0

0
0

0
0

0
0

Sosnowiec
Żory

0

i
0

0
I

0
0

0
0

0
i

0
0

0

1999
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1

9

9

8

2

4

0

5

2

1

21

Kopalnie
w
likwidacji
Kopalnie pozostałe

66

42

52

25

31

44

20

25

18

23

20

Kopalnie ogółem

67

51

61

33

33

48

20

30

20

24

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

1992
5

1991
4

2
Dębieńsko
Gliwice
Grodziec
Jan Kanty
Jowisz
KWK Wałbrzyskie
Morcinek

1993
6

0

Niwka Modrzejów
Nowa Ruda
Paryż
Porąbka Klimontów
Powstańców Śląskich
Pstrowski
Rozalia
Saturn
Siemianowice
Siersza

1994
7

1995
8

1996
9

0
0
0

2
0

1997
10

1998
11
I
1
0
0
1
0

4

6

0
1
5

0
0
0

4

I
0

0
0

0
1

1
0

0
0
0

2
0
0

0

0

0

0

0

0

0,6
0.54

0,5

Kopalnie ogółem
Kopalnie pozostałe
H Kopalnie w likwidacji
••• «•

0.4

0.2

n^a.

L

0.3

r> »• •••••««

> > • ••••**•• • f • »• •••••••••• ••

iua.

a,isa.ia

0.1

0,0
91

92

93

94

95

96

97

98

99

2000

Rys. 1. Rys.l. Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych na 1000 zatrudnionych
Fig. 1. Accident freauency rate in relation to 1000 emplovees
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Rys. 2. Wskaźnik częstości wypadków śmiertelnych na Imin ton wydobycia
Fig. 2. Fatal accident rate in relaiion to 1 min ton coal production
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Rys. 3. Udział procentowy wypadków na powierzchni
Fig. 3. Percentage of surface accidents
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Rys. 4. Udział procentowy zdarzenia "Zapalenie się lub wybuch gazu" w powstaniu
wypadków przy pracy
Fig. 4. Percentage of "Gas ignition orexplosion" events in accidents occurrences
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Rys. 5. Udział procentowy zdarzenia "Wybucli naczyń pod ciśnieniem" w powstaniu
wypadków przy pracy
Fig. 5. Percentage of "Explosion of pressure vessels" events in accidents occurrences
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Rys. 6. Rys. 6. Udział procentowy zdarzenia "Uderzenie narzędziami pracy" w powstaniu
wypadków przy pracy
Fig. 6. Percentage of "Injured by hand-tools" events in accidents occurrences

2000 lata
Rys. 7. Udział procentowy zdarzenia "Upadek, stoczenie łub obsunięcie się przedmiotów i
materiałów" w powstaniu wypadków przy pracy
Fig. 7. Percentage of "Fałł or roli down materiałs and objects" events in accidents
occurrences
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2000 lata

Rys. 8. Udział procentowy zdarzenia "Upadek, stoczenie się mas i brył skalnych" w
powstaniu wypadków przy pracy
Fig. 8. Percentage of "Rock fali or roli down" events in accidents occurrences

2000 lata

Rys. 9. Udział procentowy zdarzenia "Zetkniecie się z ciałami o zbyt wysokiej
temperaturze" w powstaniu wypadków przy pracy
Fig. 9. Percentage of "Injured by contact witłi łiigłi temperature" events in accidents
occurrences
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3. Identyfikacja zagrożeń dla potrzeb oceny ryzyka w likwidowanych kopalniach
3.1. Podział zagrożeń w y s t ę p u j ą c y c h w zakładach górniczych
Identyfikacja zagrożenia, zgodnie z normą PN-N-18001 oznacza proces rozpoznawania
tego, czy zagrożenie istnieje oraz definiowanie jego charakterystyk. Ta sama norma określa
pojęcie zagrożenia jako stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. Dla
potrzeb identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy w likwidowanych zakładach górniczych,
można podzielić zagrożenia tam występujące na zagrożenia zewnętrzne i zagrożenia
wewnętrzne w stosunku do analizowanego stanowiska pracy. Proponowany podział
przedstawiono w tablicy 4.
Tabela 4. Podział zagrożeń występujących w zakładach górniczych
Table. Classification of coalmines hazards
Lp.

1

Rodzaj zagrożeń
Zagrożenia
litosferyczne
Zagrożenia
zewnętrzne w
Zagrożenia atmosferyczne.
stosunku do
Zagrożenia technosferyczne
stanowiska pracy.
Zagrożenia techniczne.
Zagrożenia organizacyjne.

2

Zagrożenia
wewnętrzne w
stosunku do
stanowiska pracy.

Zagrożenia
pracownika.

błędem

Zagrożenia ergonomiczne

Przykład
Zagrożenia tąpaniami, zagrożenia wodne.
Zagrożenia wentylacyjne i pożarowe.
Zagrożenie hałasem.
Nieprawidłowy stan węży ciśnieniowych,
nieprawidłowy stan techniczny narzędzi.
Skrócenie czasu na wykonanie zadania
roboczego np. przez awarie, nieprawidłowe
rozplanowanie
zmian
roboczych
pracownika.
Pomylenie
kolejności
wykonywania
czynności,
zaniechanie
wykonania
czynności zabezpieczających.
Nieprawidłowe
parametry
przestrzeni
roboczej,
nieprawidłowe
rozplanowanie
urządzeń informujących i sterujących na
stanowisku pracy.

Zagrożenia zewnętrzne w stosunku do stanowiska pracy są to zagrożenia skutkujące
wypadkami, których przyczyny bezpośrednie powstają poza stanowiskiem pracy» gdzie
wypadek się zdarzył. Dla zagrożeń zewnętrznych, działania profilaktyczne są również
najczęściej realizowane poza analizowanym stanowiskiem pracy. Zagrożenia zewnętrzne mogą
być dalej podzielone z koncepcją T. Ryncarza (Ryncarz 1983) na zagrożenia mające swoje
źródła w litosferze, atmosferze i technosferze. Do omawianego rodzaju zagrożeń będą należały
niektóre zagrożenia związane z wentylacją i pożarami, zagrożenia tąpaniami , zagrożenia
wodne i inne. Zagrożenia wewnętrzne w stosunku do analizowanego stanowiska, to zagrożenia,
których przyczyny można znaleźć w składnikach materialnych stanowiska pracy, ich
uporządkowaniu na stanowisku oraz w czynnościach wykonywanych przez pracującego tam
człowieka. Zagrożenia wewnętrzne, zgodnie z powszechnie stosowaną klasyfikacją, można
podzielić na zagrożenia techniczne, organizacyjne i ludzkie. Wydaje się jednak potrzebne
uzupełnienie lego podziału o grupę zagrożeń nazwanych ergonomicznymi. Idzie tutaj o
zwrócenie uwagi przeprowadzających identyfikację zagrożeń na problemy ciasnoty przestrzeni
roboczej, na złe rozplanowanie urządzeń sterujących i używanych równocześnie urządzeń
informujących, na brak widoczności w obszarze wykonywanej operacji technologicznej i inne.
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Podstawą wydzielenia zagrożeń ergonomicznych jest przekonanie, iż możliwość popełnienia
błędu przez pracownika a także zaistnienia urazu na stanowisku pracy zależy również od
rozwiązań ergonomicznych zastosowanych na stanowisku, dotyczących obszarów zetknięć
człowieka, maszyn i środowiska.
3.2. Metody identyfikacji zagrożeń w zakładach górniczych
Podstawowym celem identyfikacji zagrożeń jest rozpoznanie wszystkich zagrożeń, zarówno
potencjalnych jak już istniejących związanych z analizowanym stanowiskiem pracy. Rezultaty
procesu identyfikacji zagrożeń powinny pozwolić na podejmowanie działań profilaktycznych
eliminujących zagrożenie lub je ograniczających. Identyfikacja zagrożeń wykonywana jest
również jak jeden z etapów oceny ryzyka i powinna pozwalać na realizację następnego etapu w
tym zakresie to jest etapu nazywanego szacowaniem ryzyka. Wyniki procesu identyfikacji
zagrożeń zależą między innymi od prawidłowego doboru stosowanych metod analitycznych. W
literaturze można znaleźć opisy ogromnej liczby metod, które można wykorzystać w procesie
identyfikacji zagrożeń. W zbiorze (Stephans, Warner 1997) można znaleźć 101 takich metod,
L. Pietrzak (Pietrzak 1998) opisuje kilkanaście metod przydatnych w identyfikacji zagrożeń.
Wydaje się, że do najbardziej przydatnych i najczęściej stosowanych metod można zaliczyć:
HAZOP (hazard and operability studies) - pozwala na identyfikacje możliwych
odchyleń od ustalanych na etapie projektowania parametrów eksploatacyjnych procesu
technologicznego oraz ich wpływ na powstanie zagrożeń,
analiza odstępstw - pozwala na określanie odstępstw od planowanego przebiegu
procesu produkcyjnego, które mogą doprowadzić do powstania zagrożeń,
FMEA (failure mode and effect analysis) - pozwala na identyfikacje awarii elementów
lub większych zespołów mogące prowadzić do zagrożeń,
THERP (technique for human error rate prediction) - pozwala na identyfikacje funkcji
systemu, które są wrażliwe na błędy ludzkie oraz pozwala na analizę zadań roboczych
związanych z tymi funkcjami,
drzewo błędów - pozwala na analizę przyczyn i ustalenie logicznych związków, które
mogą prowadzić do określonego niebezpiecznego zdarzenia,
drzewo zdarzeń - pozwala na analizę alternatywnych skutków określonego
niebezpiecznego zdarzenia.
Wybór metody identyfikacji zagrożeń do praktycznego zastosowania może opierać się na
następujących kryteriach (Kletz 1993):
rodzaj procesu technologicznego - np. do procesów aparaturowych, chemicznych
najczęściej stosowana jest metoda HAZOP,
etap rozwoju procesu technologicznego - w fazie projektowania najczęściej stosowana
jest również metoda HAZOP oraz FMEA,
rodzaj oczekiwanych wyników - z wymienionych metod tylko metody drzewa zdarzeń,
drzewa błędów, oraz THERP mogą dawać wyniki ilościowe,
składniki procesu lub systemu będące przedmiotem analizy - metody HAZOP, FMEA
najlepiej są przystosowane do analizy technicznych zagrożeń, metoda THERP jest przydatna
do analizy zagrożeń związanych z udziałem człowieka w procesach technologicznych, metody
drzewa zdarzeń i drzewa błędów oraz analiza odstępstw umożliwiają identyfikację zagrożeń
związanych z człowiekiem oraz identyfikację zagrożeń technicznych, do identyfikacji zagrożeń
organizacyjnych powinno się stosować metodę analizy odstępstw.
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Przedstawiona powyżej krótka charakterystyka tylko sześciu metod stosowanych w
identyfikacji zagrożeń pokazuje trudności w stosowaniu tych metod w górnictwie, gdzie
procesy technologiczne z jednej strony nasycone są techniką a z drugiej wymagają udziału
człowieka nie tylko do obsługi maszyn ale również wykonywania stosunkowo dużej części
robót co powoduje konieczność dobrej organizacji pracy. Jak można zauważyć z
przedstawionej charakterystyki wymienionych metod, nie ma jednej metody wypełniającej
potrzeby identyfikacji zagrożeń w procesach technologicznych realizowanych w zakładach
górniczych.

4. Stwierdzenia i uwagi końcowe
W opracowaniu przedstawiono analizę wskaźników wypadkowości dla kopalń węgla
wykonaną w celu uzyskania wskazówek do prowadzenia identyfikacji zagrożeń w
likwidowanych kopalniach. Przedstawiono również krótki podział zagrożeń w zakładach
górniczych oraz ogólnie scharakteryzowano metody stosowane w identyfikacji zagrożeń.
Analizę wskaźników wypadkowości przeprowadzono dla kopalń węgla zebranych w trzech
grupach a mianowicie: pierwsza grupa to kopalnie ogółem, druga grupa to kopalnie nie
podlegające całkowitej likwidacji a trzecia grupa to kopalnie podlegające całkowitej likwidacji.
Wyniki analizy potwierdzają intuicyjne oceny zagrożeń w likwidowanych kopalniach,
wskazując w ogólności na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na identyfikację zagrożeń
na powierzchni kopalń, następnie na zagrożenia przy zadaniach na dole kopalni ale mniej
związanych z robotami górniczymi a bardziej z pracami mechanicznymi, elektrycznymi a także
nietypowymi o czym świadczy duży udział w powstaniu wypadków zdarzeń kwalifikowanych
jako „inne". W trakcie identyfikacji zagrożeń należy również zwrócić uwagę na zagrożenia
związane z wymienionymi pracami powodujące najcięższe i najlżejsze szkody na zdrowiu
pracowników. W szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia związane z poniżej
wymienionymi zdarzeniami:
zapalenie się lub wybuch gazu,
wybuch naczyń pod ciśnieniem,
przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych dla zdrowia,
uderzenie narzędziami pracy,
uderzenie się o przedmioty,
upadek, stoczenie lub obsuniecie się przedmiotów i materiałów,
upadek, stoczenie się mas i brył skalnych,
zetknięcie się z urządzeniami pod napięciem elektrycznym,
zetknięcie się z ciałami o zbyt wysokiej temperaturze.
Stosunkowo wysokie wskaźniki dotyczące zagrożenia wypadkami śmiertelnymi w
likwidowanych kopalniach mogą również sugerować potrzebę szczególnej identyfikacji
zagrożeń i oceny ryzyka dla akcji ratowniczych, które w takich wypadkach są podejmowane.
Biorąc pod uwagę przedstawioną analizę porównawczą wskaźników wypadkowości wydaje się,
że można stwierdzić istnienie istotnych różnic w rodzajach i wielkości zagrożeń pomiędzy
kopalniami postawionymi w stan likwidacji a tzw. resztą kopalń. Taka sytuacja powoduje
konieczność odpowiedniego reagowania na to zjawiska nie tylko służb bhp ale całego
kierownictwa kopalni, co wymaga wdrożenia przez kopalnię sprawnego systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy.
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Można wnioskować że wyniki analizy porównawczej wskaźników wypadkowości wskazują
na zwiększoną rolę w powstawaniu wypadków w likwidowanych kopalniach zagrożeń
technicznych oraz niektórych zagrożeń zewnętrznych w stosunku do stanowiska pracy. Należy
podkreślić, że omawiana analiza nie obejmowała zagrożeń nazwanych zagrożeniami
organizacyjnymi i zagrożeniami ludzkimi ponieważ system sprawozdawczy stosowany w
sprawozdaniach COIG nie ujmuje zagadnień związanych z tymi zagrożeniami. W związku z
powyższym wnioski co do stosowania metod identyfikacji zagrożeń nie mogą ograniczać się
tylko do metod najlepiej przystosowanych do identyfikacji zagrożeń technicznych. Wydaje się,
że spośród przedstawionych w pkt. 3.2 metod, najbardziej przydatne w procesie identyfikacji
zagrożeń są metody uniwersalne, takie jak metoda analizy odstępstw w powiązaniu z metodą
drzewa zdarzeń uzupełniane metodą THERP w sytuacjach, gdy zastosowanie dwóch
pierwszych metod wskaże, że udział człowieka w procesie technologicznym może spowodować
istotne zagrożenie, co powinno zostać poddane szczegółowej analizie.
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Hazard identiflcation in liquidated coalmines
Abstract
In this paper a comparative analysis of accidents rates is presented in purpose to obtain
same indications to application of hazard identification methods in liąuidated coalmines.
Outcomes of the analysis indicate particularly needs of hazard identification on the surface part
of the mines and electrical, mechanical and non-routine job tasks in underground part of the
mines. A classification of coalmine's hazards and hazard identification methods arc discussed.
A separation of human factors (ergonomics) hazard as a new hazard category is proposed.
Among numerous methods of safety analysis, deviations analysis together with event tree and
techniąue for human error rate prediction (THERP) were found as most proper methods of
hazard analysis in liąuidated coalmines.
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Struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w warunkach
likwidacji zakładu górniczego
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo pracy - system zarządzania
kopalń - zarządzanie ryzykiem

bezpieczeństwem

- górnictwo

-

likwidacja

Streszczenie
Przedstawiona została struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w warunkach
likwidacji zakładu górniczego. Struktura systemu oparta została o wymagania normy PN-N18001, określającej wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i
jest zgodna z postanowieniami nowelizowanego prawa geologicznego i górniczego jak i
obowiązującymi zasadami tworzenia planu ruchu zakładu górniczego. Zaproponowana została
forma tworzenia dokumentu bezpieczeństwa, w którym zawarte zostaną procedury określające
zasady prowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Pod tym kątem
zdefiniowane zostały zakresy odpowiedzialności i kompetencji oraz procedury postępowania,
zapewniające koordynację prowadzonych
prac likwidacyjnych, dla
utrzymywania
charakterystycznych dla likwidacji zakładu górniczego zagrożeń pod kontrolą.

1. Wprowadzenie
Od czerwca 1998 roku realizowany jest Program Rządowy przyjęty przez Radę Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej ujęty w dokumencie „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce
wiatach 1998-2002".
Celem wdrażanej w górnictwie reformy jest więc osiągnięcie przez polski węgiel
konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, czyli uzyskanie kosztów produkcji
porównywalnych z kosztami osiąganymi na światowych rynkach producentów węgla.
Podstawowe kierunki uzyskania rentowności przemysłu górniczego to koncentracja wydobycia
w kopalniach istniejących i zamykanie nierentownych kopalń.
Zamykanie nierentownych kopalń musi być poprzedzone opracowaniem zasad ich
bezpiecznej likwidacji. Zasady takie ujmuje w kompleksowy sposób system zarządzania
bezpieczeństwem pracy, którego integralnym i podstawowym elementem jest analiza ryzyka dla
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występujących w procesie likwidacji zagrożeń. Koniecznym więc jest opracowanie systemu
zarządzania ryzykiem, który będzie uwzględniał następujące priorytety:
optymalne planowanie frontów pracy, związanych z likwidacją struktur dołowych i
powierzchniowych zakładu górniczego,
ograniczanie zagrożeń na stanowiskach pracy,
~
ciągłą identyfikację zagrożeń oraz ich monitorowanie,
optymalne wyposażenie stanowisk pracy i ludzi w sprzęt służący do zwalczania
poszczególnych zagrożeń,
ograniczanie ciągłej pracy na stanowiskach, na których występuje ciągłe przekraczania
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych,
dbałość o prawidłową pracę sprzętu do zwalczania zidentyfikowanych zagrożeń.
W ramach realizacji projektu badawczego "Człowiek i środowisko wobec procesu
restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego" zostały opracowane zasady zarządzania
bezpieczeństwem, które zawierają w sobie wszystkie wymienione priorytety. W niniejszym
referacie opisana została struktura systemu zarządzania bezpieczeństwem a metody
analizowania ryzyka w odniesieniu do technologii i charakterystycznych stanowisk pracy,
związanych z likwidacją zakładu górniczego, są przedmiotem innych referatów.

2. Wymagania którym powinien odpowiadać system zarządzania bezpieczeństwem w
likwidowanym zakładzie górniczym
Zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy są znane i ujęte już w szeregu krajowych
aktach prawnych, przygotowywanych w oparciu o wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Do
podstawowych z tych aktów, odnoszących się do zasad zarządzania bezpieczeństwem pracy
należy zaliczyć:
Dyrektywę ramową UE Nr 89/391/EWG, dotycząca ochrony pracy, z dnia
12.06.1989r., która jest podstawą do dyrektyw pochodnych,
Dyrektywę UE Nr 92/104/EEC dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu
wydobywczego,
zapisy znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego,
projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki ustalające zasady zarządzania
bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych:
podziemnych,
odkrywkowych,
otworowych,
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów ruchu zakładu
górniczego,
Polską Normę PN-N-I8001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania",
Polską Normę PN-N-18002 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego".
W świetle wymagań przytoczonych dyrektyw europejskich i wynikających z nich projektów
rozporządzeń Ministra Gospodarki, zasady zarządzania bezpieczeństwem pracy powinny zostać
opisane w dokumencie bezpieczeństwa, który powinien spełniać następujące warunki:
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1. Wykazywać że przedsiębiorca przeprowadza bieżące analizy i badania niezbędne dla
bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego, w tym dla oceny i dokumentowania
ryzyka zawodowego.
2. Wykazywać w szczególności, że":
zagrożenia na które są narażeni pracownicy są zidentyfikowane i ocenione,
miejsca pracy i sprzęt tecłiniczny spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy,
podjęte zostały właściwe środki i działania w celu:
- ograniczania ryzyka,
- oceny ryzyka, którego nie można uniknąć,
- zapobiegania ryzyku, w momencie jego powstania,
stosowania nowych rozwiązań technicznych,
- prowadzenia spójnej i kompleksowej działalności zapobiegawczej obejmującej
organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne i oddziaływanie czynników
związanych ze środowiskiem pracy,
nadane jest pierwszeństwo środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony
indywidualnej.
3. Być opracowany przed rozpoczęciem robót i aktualizowany każdorazowo w
przypadku zmiany, rozbudowy i przebudowy miejsca pracy, powodującej zmianę warunków
pracy.
4. Wykazywać, że przedsiębiorca zapoznał pracowników zakładu górniczego z
odpowiednią częścią lub całością dokumentu bezpieczeństwa oraz czy fakt zaznajomienia się z
częścią lub całością dokumentu bezpieczeństwa pracownik potwierdził na piśmie.
Powyższe wymagania odnoszą się również do likwidowanych zakładów górniczych.
Przeprowadzona poniżej analiza wykazuje, że są one zgodne z wymaganiami Polskiej Normy
PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania",
określającej model systemu zarządzania przedstawiony na rys.l.

Rys. 1. Model systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
Fig. 1. Model of the safety management system
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Tabela 1. Relacja system zarządzania bezpieczeństwem pracy do wymagań ustawodawstwa i normy PN-N-18001
Table 1. Relationship of the safety management system and reąuirement of Polish Standard PN-N-18001

Nr
1.

Zapis w ustawodawstwie
Projekt
rozporządzenia Polska Norma PN-N-18001
Ministra Gospodarki
Wybrane postanowienia
Przedsiębiorca
powinien Pkt. 4.2. Najwyższe kierownictwo
zapewnić
bieżące organizacji powinno wykazywać silne i
przeprowadzanie
analiz
i widoczne
przywództwo
oraz
badań
niezbędnych
dla zaangażowanie w działania na rzecz
bezpi ecznego
p ro wadzen i a bezpieczeństwa
i
higieny
pracy.
ruchu zakładu górniczego, w Działania te powinny
obejmować
tym
dla
oceny
i .przeprowadzanie przeglądów systemu
dokumentowania
ryzyka zarządzania bezpieczeństwem i higieną
zawodowego.
pracy.

Element systemu zarządzania
bezpieczeństwem pracy
Ustalenie koordynatorem systemu
Kierownika
Ruchu
Zakładu
Górniczego
Opracowanie:
Polityki bezpieczeństwa
Procedu ry
przegl ąd u
stan u
bezpieczeństwa
Procedury oceny ryzyka
Procedury
zgłaszania
i
identyfikacji zagrożeń

2.

Przedsiębiorca ma obowiązek
opracowani a i aktu ali zacj i
dokumentu bezpieczeństwa i
ochrony
zdrowia
pracowników, zwanego dalej
"dokumentem
bezpieczeństwa"

Pkt.
4.4.5.
Organizacja
powinna
ustanowić i utrzymywać informacje
opisujące podstawowe
elementy
systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy i ich wzajemne
powiązania
oraz
wskazujące
dokumentację związaną.
Dokumentacja powinna być czytelna,
datowana i łatwa do identyfikacji,
utrzymywana
w
uporządkowany
sposób oraz przechowywana przez
określony czas.

3.

W
dokumencie
bezpieczeństwa
należy
w
szczególności wykazać, że":

Pkt. 4.3.1. Planowanie działań w
ramach
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem pracy powinno być
dostosowane do metod działalności
organizacj i.

a.

zagrożenia
na
które
są
narażeni
pracownicy
są
zidentyfikowane i ocenione.

Pkt. 4.3.2.
Organizacja powinna ustanowić i
u t rżymy wać proced ury i den ty fi kacj i
zagrożeń oraz oceny związanego z nimi
ryzyka zawodowego

Opracowanie:
Zasad
(procedury)
oceny
i
dokumentowania ryzyka.
Zasad
(procedury,
instrukcji)
zgłaszania i identyfikacji zagrożeń.

b.

miejsca
pracy
i
sprzęt
techniczny
spełniają
wymagania bezpieczeństwa i
higieny pracy,

Pkt. 4.3.2.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedury identyfikacji
zagrożeń oraz oceny związanego z nimi
ryzyka zawodowego

Opracowanie:
Polityki bezpieczeństwa
Zasad (procedur, instrukcji) oceny
ryzyka
Procedura
opracowania
planu
ruchu zakładu górniczego
Procedury doboru firm obcych
Procedury wprowadzania działań
naprawczych

Opracowanie
podlegającego
aktualizacji
"dokumentu
bezpieczeństwa" opisującego:
system
zarządzania,
strukturę
organizacyjną zakładu górniczego
w
likwidacji,
powiązania,
przynależności,
politykę
bezpieczeństwa i wynikające z niej
działania.

Procedury badań powypadkowych
c.
-
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podjęte
zostały
właściwe
środki i działania w celu:
ograniczania ryzyka.
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nie

Pkt 4.3.2.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedury identyfikacji
zagrożeń oraz oceny związanego z nimi
ryzyka zawodowego

Odwołanie się do:
Zasad
(procedury)
oceny
i
dokumentowania ryzyka.
Zasad
(procedury,
instrukcji)
zgłaszania i identyfikacji zagrożeń,

w

Pkt 4.4.7.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedury gotowości i
reagowania na wypadki przy pracy i
awarie...,

Opracowanie:
Procedury
postępowania
w
przypadku
wystąpienia
nadzwyczajnych
zagrożeń
związanych z likwidacją zakładu
górniczego

stosowania nowych rozwiązań
technicznych.

Pkt 4.3.5.
Plany osiągania ustalonych
celów
ogólnych i szczegółowych powinny
obejmować wyznaczenie odpowiednich
służb, szczebli organizacji, grup lub
osób odpowiedzialnych za osiągniecie
celów oraz określenie środków do
osiągnięcia
celów
wyznaczenia
terminów osiągnięcia celów

Odwołanie się do:
Procedury
opracowania
planu
ruchu zakładu górniczego
Procedury opracowania projektu
technicznego likwidacji wyrobisk

prowadzenia
spójnej
i
kompleksowej
działalności
zapobiegawczej
obejmującej
organizację pracy, warunki
pracy, stosunki społeczne i
oddziaływanie
czynników
związanych ze środowiskiem
pracy.

Pkt. 4.3.4.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać
udokumentowane
cele
ogólne
i
szczegółowe
dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy dla
wszystkich odpowiednich poziomów
zarządzania wewnątrz organizacji.

Opracowanie
"dokumentu
bezpieczeństwa"
opisującego
i
dokumentującego
kompleksowa
działalność
zapobiegawczą
w
zakładzie górniczym.

oceny ryzyka,
można uniknąć,

którego

zapobiegania
ryzyku,
momencie jego powstania,

Ustalenie i wdrożenie kryteriów
oceny
ryzyka
nadających
pierwszeństwo środkom ochrony
zbiorowej przed środkami ochrony
indywidualnej.

nadania
pierwszeństwa
środkom ochrony zbiorowej
przed
środkajni
ochrony
indywidualnej

4.

Dokument
bezpieczeństwa
powinien zostać opracowany
przed rozpoczęciem robót i
aktualizowany każdorazowo w
przypadku zmiany, rozbudowy
i przebudowy miejsca pracy,
powodującej
zmianę
warunków pracy.

Pkt. 4.3.2.
Organizacja
powinna
aktualizować
informacje
dotyczące
zidentyfikowanych
zagrożeń
oraz
wyników oceny związanego z nimi
ryzyka zawodowego

Opracowanie:
Procedury
opracowania
planu
ruchu zakładu górniczego
Procedury opracowania projektu
technicznego likwidacji wyrobisk
Procedury obiegu i aktualizacji
dokumentów

5.

Dokument
bezpieczeństwa
powinien być opracowany dla
każdego zakładu górniczego i
być dostępny w tym zakładzie.

Pkt. 4.4.5.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać
informacje w
formie
zapisu na papierze lub w formie
elektronicznej opisujące podstawowe
elejiienty
systemu
zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy i ich
wzajemne
powiązania;
wskazujące
dokumentację związaną.

Opracowanie
"dokumentu
bezpieczeństwa"
w
układzie
hierarchicznym,
zapewniającym
dostęp do jego zapisów wszystkim
pracownikom w zakresie zagrożeń
na które mogą wpływać lub na
które mogą być narażeni.
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6.

Przedsiębiorca
jest
odpowiedzialny za zapoznanie
się
pracowników
zakładu
górniczego
z
odpowiednią
częścią
iub
catością
dokumentu
bezpieczeństwa.
Fakt zaznajomienia się z
częścią
lub
całością
dokumentu
bezpieczeństwa
pracownik zobowiązany jest
potwierdzić na piśmie.

Pkt 4.3.3.
Organizacja powinna ustanowić i
utrzymywać procedurę identyfikacji i
dostępu
do aktualnych
wymagań
prawnych
i
innych
dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w
odniesieniu do jej działań, a w
szczególności
w
odniesieniu
do
stanowisk pracy oraz wyrobów i usług
podlegających jej nadzorowi lub na
które może wpływać. Procedura ta
powinna również określać sposób
wprowadzania
wymienionych

Odwołanie się do:
Procedury sporządzania instrukcji
ramowych,
stanowiskowych
i
roboczych
Procedury doboru pracowników
Procedury szkoleń

dokumentów.

3. Propozycje w zakresie rozwiązań strukturalnych systemu zarządzania systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy
3.1. E l e m e n t systemu - z a a n g a ż o w a n i e kierownictwa i polityka bhp
Ogniwo systemu dotyczące polityki zarządu wymaga jednoznacznego określenia
odpowiedzialności zarządu przedsiębiorstwa za bezpieczeństwo poprzez:
deklarację i ogłoszenie polityki bezpieczeństwa,
rozpowszechnianie tej polityki wśród załogi (szkolenia, seminaria, informacje
plakatowe itp.),
~
dokonywanie okresowych przeglądów systemu bezpieczeństwa i precyzowanie na ich
podstawie działań korygujących,
zapewnianie
niezbędnych
środków dla osiągnięcia zakładanego
poziomu
bezpieczeństwa.
Koniecznym jest więc ustalenie odpowiedzialności i kompetencji w zakresie kształtowania
bezpiecznych warunków pracy na wszystkich poziomach zarządzania, do stanowisk pracy
włącznie. Aby istniała kooperacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi zakładu górniczego,
zaproponowany został koordynator do spraw zarządzania bezpieczeństwem w osobie
kierownika ruchu zakładu górniczego.
3.2. Elementy systemu - planowanie, wdrażanie i f u n k c j o n o w a n i e
Planowanie i wdrażanie - polega na ustalaniu koniecznych działań dla osiągnięcia
wymaganego poziomu bezpieczeństwa, dokonywaniu analiz ryzyka, promowaniu pozytywnej
kultury bezpieczeństwa oraz ciągłej kontroli zagrożeń i wynikającego z nich ryzyka.
Przy planowaniu działań wpływających na bezpieczeństwo w trakcie likwidacji zakładu
górniczego uwzględniono następujące fakty:
większość błędów może być powodowana jeszcze przed rozpoczęciem procesy
likwidacji,
kontrole stanu bezpieczeństwa nie mogą być wykonywane za późno, ponieważ
wychwycone błędy - chociaż zapobiegają powstawaniu szkód - wymagają jednak
zaangażowania dodatkowych nakładów przedsiębiorstwa, związanych z ich usunięciem.
Konsekwentne uwzględnianie powyższych zależności prowadzi do następujących
wniosków:
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i. D c c y / j a o likwidacji
k o p a l n i l u b jej c z ę ś c i

Rys. 2. Diagram procesu planowania i wdrażania likwidacji zakładu górniczego
Fig.2. Flow chart of planning and implementing the process of nnine closing
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bezpieczeństwo zostanie osiągnięte poprzez wprowadzenie zapobiegawczych działań,
ustalanych w trakcie analiz ryzyka, popartych analizą kosztów, które doprowadzą do
opanowania niezbędnych procesów i zagrożeń w przedsiębiorstwie,
bezpieczeństwo rozpoczyna się już w momencie planowania i opracowywania
technologii prowadzenia prac likwidacyjnych,
bezpieczeństwo zależy od wszystkich pracowników zaangażowanych w likwidację
zakładu górniczego, dlatego powinni być oni dobierani do pracy, stanowisk i zadań oraz
motywowani do bezpiecznego postępowania,
nie może być żadnego stanowiska pracy bez jasno określonych zadań i celów
wpływających na poziom bezpieczeństwa.
Zgodnie z tym, zaproponowana została przedstawiona na rys. 2 procedura organizacyjna
procesu planowania i wdrażania likwidacji zakładu górniczego.
Tabela 2. Zakresy odpowiedzialności wykonawczej procesu planowania i wdrażania likwidacji zakładu górniczego
The rangę of responsibility of planning and implementing the process of mine closing
Pozycja
procedury
l

Czego dotyczy

Osoby odpowiedzialne za realizację

Decyzja o likwidacji kopalni lub
jej części

Decyzję o likwidacji kopalni podejmuje właściciel, decyzję o
likwidacji części kopalni podejmuje właściciel lub kierownik ruchu
zakładu

2

Identyfikacja zakresu likwidacji

3
4

Identyfikacja zakresów działania

Kierownik ruchu zakładu górniczego.
Opinie: Kierownik Działu Mierniczego, Geolog, Kierownik Robót
Gómiczych, Kierownik Działu Wentylacji
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

5
6
7
8a

8b
8c
9

10
Ila

llb
lic
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Dobór osób odpowiedzialnych
Analiza
zbioru
potrzebnych
dokumentów
Analiza zagrożeń
Identyfikacja zagrożeń
Szacowanie ryzyka
Zagrożenia naturalne
metanowe (gazowe),
wodne,
tŁ^paniowe.

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego,
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Kierownik Działu
Geolog Górniczy,
Kierownik Działu
Kierownik Działu
Kierownik Działu
Kierownik Działu
Kierownik Ruchu

Zagrożenia
organizacyjnoosobowe
Zagrożenia techniczne
Określenie poziomu ryzyka porównanie poziomu ryzyka z
poziomem dopuszczalnym
Decyzja czy ryzyko
można Kierownik Ruchu
tolerować
Plan obniżenia poziomu ryzyka
- zagrożenia naturalne
metanowe (gazowe),
wodne,
Kierownik Działu
tąpaniowe.
Geolog Górniczy,
Kierownik Działu
Zagrożenia
organizacyjno- Kierownik Działu
osobowe
Kierownik F^ziału
Zagrożenia techniczne
Kierownik Działu

Wentylacji
Kierownik Robót Gómiczych
Tąpań
Przygotowania Produkcji,
Bhp
Energomaszynowego
Zakładu Górniczego

Zakładu Górniczego

Wentylacji
Kierownik Robót Gómiczych
Tąpań
Przygotowania Produkcji,
Bhp
Energomaszynowego
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12
13

Proces likwidacji
Monitorowanie zagrożeń

i4

Zapisy stanu bezpieczeństwa

15
16

Korekty procesu likwidacji
Koniec procedury

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Osoby odpowiedzialne za poszczególne zagrożenia, całość
koordynuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Osoby odpowiedzialne za poszczególne zagrożenia, całość analizuje
i koordynuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Decyzje podejmuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego
Decyzję podejmuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

3.3. E l e m e n t systemu - sprawdzanie oraz działania k o r y g u j ą c e i
zapobiegawcze
Celem kontroli jest dostarczenie informacji na temat skuteczności prowadzonych działań
prewencyjnych.
W opracowanym systemie zarządzania wyróżniono dwa podstawowe typy kontroli monitorowanie aktywne oraz monitorowanie reaktywne.
Opracowana została procedura monitorowania aktywnego ustalająca zasady inspekcji lub
pomiarów czynników środowiska pracy mogących doprowadzić do wypadku lub choroby
zawodowej, a jego zadaniem jest informacja na temat wyznaczonych celów, stopnia
dostosowania się do ustalonych standardów oraz poziomu adekwatności stosowanych procedur.
Procedura monitorowania reaktywnego wyjaśnia istniejące zagrożenia, poprzez badanie
przypadków urazów, zachorowań, strat i wszelkich innych przejawów wadliwego
wykonawstwa lub zagrożeń bezpieczeństwa.
Działania korygujące to działania, powzięte w celu wyeliminowania przyczyn istniejących
niezgodności lub innych niepożądanych sytuacji oraz niedopuszczenia do ponownego ich
wystąpienia.
Działania te mogą powodować zmiany w procedurach postępowania dla uzyskania poprawy
poziomu bezpieczeństwa na różnych etapach systemu zarządzania.
Istnieje różnica pomiędzy korektą, a działaniami korygującymi:
korekta związana jest z usunięciem istniejącej niezgodności,
działania korygujące związane są z eliminowaniem przyczyn niezgodności.
Procedura odnosząca się do działań korygujących określa:
ustalenie i analizę powstawania przyczyn zagrożeń,
określenie niezbędnych działań i odpowiedzialności dla usunięcia tych przyczyn,
weryfikację zastosowanych działań,
ustalenie przedsięwzięć, mających na celu wykluczenie powtarzania się zauważonych
błędów,
archiwizację dokumentów, dotyczących działań korygujących i ich wyników.
3.4. E l e m e n t s y s t e m u - p r z e g l ą d w y k o n y w a n y p r z e z k i e r o w n i c t w o
Przegląd systemu bezpieczeństwa pracy jest to przeprowadzona przez kierownictwo
likwidowanego zakładu górniczego - formalna ocena stanu systemu bezpieczeństwa i jego
adekwatności w odniesieniu do przyjętej polityki bezpieczeństwa oraz nowych celów,
wynikających ze zmieniających się okoliczności.
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4. Założenia w zakresie formy opracowania "dokumentu bezpieczeństwa" dla zakładów
górniczych
Na podstawie przedstawionych aktów prawnych ustalających bezpośrednio lub pośrednio
sposób dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, opracowany został
"dokument bezpieczeństwa" wg poniższego schematu:

Dokument
BEZPIECZEŃSTWA"
C Z Ę Ś Ć PODSTAWOWA^

DOKUMENT
BEZPIECZEŃSTWA
CZĘŚĆ PROCEDURALiNA

OPIS TAKLADU GÓRNICZEGO WLIKWIDACJI,
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
POWIĄZANIA PIONOWE 1 POZIOME W
ZAKŁADZIE, POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
KIEROWNICTWA, POWI/^ANIA,
PRZYNALEŻNOŚCI. OPIS PROWADZONYCH
DZIAŁAŃ DLA OCENY RYZYKA (PROCEDUR)
ZASADY POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE:
• PRZEPROWADZANIA OCENY RYZYKA.
• AKTUALIZAOI [X)KUMENTÓW,
• INFORMOWANIA PRACOWNIKÓW O
RYZYKU I SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA

INSTRUKCJE BADAWCZE
I ROBOCZE
UDOKUMENTOWANE OCENY RYZYKA,
ZAPISY DOTYCZĄCE STANU
BEZPIECZEŃSTWA

KRYTERIA OCENY RYZYKA
I SPOSOBY POSTĘPOWANIA DLA
UTRZYMYWANIA ZAGROŻEŃ POD
KONTROLĄ
UDOKUMENTOWANE OCENY
RYZYKA, WYNIKI BADAŃ,
KONTROU, PRZEGLĄDÓW I
POMIARÓW,

Rys. 3. Struktura dokumentu bezpieczeństwa
Fig. 3. Structure of the "safety document"

Wynikające z ustawodawstwa i norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem pracy
kryteria mogą być spełnione, gdy zostaną zachowane zgodne z rys. 3 relacje pomiędzy
"dokumentem bezpieczeństwa" a tworzonymi w oparciu o ustalone w nim zasady oceny ryzyka
zawodowego,
W trakcie prowadzenia prac nad dokumentem bezpieczeństwa koniecznym było określenie
nie tylko jego struktury lecz jego przyszłej relacji do "planu ruchu zakładu górniczego".
Stwierdzono, że dokumenty te nie powinny się ze sobą dublować, lecz wzajemnie uzupełniać.
Zostało to uwzględnione w przedstawionej na r y s 3 strukturze dokumentu bezpieczeństwa.
Zgodnie z powyższym schematem zostały zaproponowane następujące zasady tworzenia
poszczególnych części składowych 'dokumentu bezpieczeństwa".
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4.1. Dokument bezpieczeństwa - część podstawowa
Opracowana pod kątem likwidowanych zakładów górniczych część podstawowa dokumentu
bezpieczeństwa opisuje całokształt środków, które likwidowany zakład górniczy powinien
stosować w celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Chociaż zapewnienie bezpieczeństwa stanowi jego najistotniejszą składową, jednak cała
struktura zakładu górniczego i wszystkie środki organizacyjne mają wpływ na bezpieczeństwo
wykonywanej pracy. Dlatego część podstawowa uznana została jako podręcznik organizacji,
który odzwierciedla najważniejsze struktury przedsiębiorstwa. Dążono do tego, aby część
podstawowa miała minimalną, jasną i zwięzłą formę graficzną. Dzięki temu jest łatwo
zrozumiała i poręczna, może być rozprowadzana wewnętrznie i warunkowo wydana na
zewnątrz, w przypadku konieczności umotywowania lub zaprezentowania systemu zarządzania
bezpieczeństwem.
Część podstawowa nie zawiera żadnych tajemnic organizacyjnych, które odnoszą się do
pojedynczych procesów; w ten sposób - w przypadku kontroli zewnętrznej, kiedy będzie
przedstawiana -jej zawartość nie musi być w każdym przypadku wyjaśniana.
Część podstawowa dokumentu posiada formę graficzną pozwalającą jej ewoluować wraz ze
zmianami organizacji likwidowanego zakładu górniczego, co gwarantuje stałą aktualność
zawartych w niej zapisów, a w szczególności:
odpowiada modyfikacjom w organizacji ogólnej i funkcjonalnej,
uwzględnia ewolucję systemu zarządzania, szczególnie w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,
bierze pod uwagę dostosowanie reguł, metod i procedur do stosowanych technik, oraz
utrzymuje spójność tekstów.
Sposób prezentacji część podstawowej zapewnia jej uzupełnienie w zakresie: klasyfikacji i
numerowania rozdziałów i punktów, metod wpinania i załączania stron i tak dalej.
W swej istocie opracowana część podstawowa dokumentu bezpieczeństwa spełnia następujące
warunki:
jest zgodna z polityką bezpieczeństwa zakładu górniczego,
jest zgodna z istniejącym stanem rzeczy, ponieważ jest dokładnym odzwierciedleniem
organizacji i dyspozycji podjętych przez likwidowany zakład górniczy w celu uzyskania
założonego poziomu bezpieczeństwa,
precyzuje elementy, związane z systemem bezpieczeństwa i zarządzaniem
bezpieczeństwem,
zawiera informacje zbieżne ze sobą w wielu punktach,
pozostaje ogólną, jednak zarazem odsyłając do procedur i instrukcji szczegółowych,
opisuje wszystkie kluczowe elementy systemu,
wymieniać źródła (przepisy, normy, oznaczenia procedur ..,),
jest jednolita pod względem terminologii.
4.2. Dokument bezpieczeństwa - część proceduralna
Część proceduralna dokumentu bezpieczeństwa zawiera procedury które szczegółowo
opisują warunki wykonywania i kontroli działań, związanych z przeprowadzaniem
różnorodnych prac związanych z likwidacją zakładu górniczego lub z zarządzaniem tymi
działaniami.
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Zawartość poszczególnych procedur zależy od znaczenia i dziedziny objętej procedurą.
Celem opracowanych procedur jest, aby dane działanie zostało wykonane zgodnie z
wcześniejszymi
ustaleniami.
Dlatego
procedury
zaadresowane
zostały do
osób
odpowiedzialnych za właściwą organizację prac likwidacyjnych, przede wszystkim ściśle
określonych osób kierownictwa i dozoru.
Dążono do tego, aby procedury odzwierciedlały poziomy organizacyjne i operacyjne
likwidowanego zakładu górniczego.
Zarówno dyrektywy europejskie jak i projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki zalecają,
aby ocenę ryzyka nie odnosić tylko i wyłącznie do zagrożeń zawodowych występujących na
stanowiskach pracy, lecz także do motywowania pracowników do bezpiecznej pracy i zagrożeń
wynikających z przyjętych procesów i technologii likwidacji. Aby spełnić ten warunek, ocena
ryzyka powinna być prowadzona i dokumentowana w szerokim zakresie na etapach planowania
prac likwidacyjnych oraz na etapie prowadzenia likwidacji zakładu górniczego. Zgodnie z tym,
ustalone i opracowane zostały procedury organizacyjne obejmujące następujące sfery
zarządzania bezpieczeństwem pracy:

Zapewnienie właściwego prowadzenia i dokumentowania ryzyka zawodowego:
~
-

Procedura ramowa prowadzenia oceny ryzyka
Procedura obiegu i aktualizacji dokumentów

Zapewnienie właściwego zarządzania zasobami łudzkimi:
~

Procedura doboru pracowników

Zapewnienie właściwego rozwoju:
-

Procedura opracowania projektu technicznego eksploatacji
Procedura opracowania planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego
Procedura opracowania projektu technicznego likwidowanych

Zapewnienie właściwego zaopatrzenia materiałowego i doboru firm obcych:
-

Procedura doboru firm obcych

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie produkcji:

-

Procedura
Procedura
Procedura
Procedura
Procedura

prowadzenia prac o wysokim poziomie ryzyka
postępowania w sytuacjach awaryjnych
zgłaszania i identyfikacji zagrożeń
przeglądu stanu bezpieczeństwa
badań powypadkowych

4.3. D o k u m e n t b e z p i e c z e ń s t w a ~ plan ruchu z a k ł a d u g ó r n i c z e g o w l i k w i d a c j i
Zakłada się, że istniejący w obecnej formie plan ruchu zakładu górniczego ulegnie w
najbliższej przyszłości znacznym przeobrażeniom. Wiele z zawartych w nim obecnie zapisów
stanie się integralną częścią dokumentu bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że wszystkie
zawarte w planie ruchu zapisy ustalające profilaktykę służącą bezpiecznemu prowadzeniu prac
likwidacyjnych będą zatwierdzane nie przez Okręgowy Urząd Górniczy, lecz przez kierownika
ruchu zakładu górniczego. Dotyczy to przede wszystkim tych zapisów w aktualnym planie
ruchu zakładu górniczego, które można traktować za udokumentowanie przeprowadzonej
oceny ryzyka dla zidentyfikowanych na etapie tworzenia planu ruchu zagrożeń. Zgodnie z
nowelizowanym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów ruchu zakładu
górniczego, do zapisów takich można zaliczyć następujące punkty części szczegółowej planu:

358

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

2.30. Opis podstawowych obiektów i urządzeń zakładu górniczego oraz przewidywane zmiany
ich charakteru i kolejności ich likwidacji.
2.31. Opis robót górniczych związanych z likwidacją, wraz z opisem partii złoża /pokładów/, w
których nastąpi zakończenie eksploatacji.
2.32. Planowane do likwidacji wyrobiska udostępniające i główne wyrobiska przygotowawcze
oraz wykaz i harmonogram wyrobisk przewidzianych do likwidacji.
2.33. Zagrożenie metanowe: przewidywane kształtowanie się zagrożenia metanowego w miarę
postępu likwidacji, sposoby zwalczania tego zagrożenia, z uwzględnieniem
odmetanowania oraz metanometrii automatycznej.
2.34. Zagrożenie tąpaniami; przewidywane kształtowanie się i zwalczanie zagrożenia tąpaniami
w miarę postępu likwidacji.

5. Podsumowanie i wnioski
1. W oparciu o nowelizowane prawo geologiczne i górnicze oraz przygotowane do tego
prawa propozycje rozporządzeń:
Ministra Gospodarki ustalające zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracy w
podziemnych zakładach górniczych, oraz
Prezesa Rady Ministrów w sprawie planów ruchu zakładów górniczych podlegających
likwidacji,
opracowana została dla likwidowanych zakładów górniczych struktura systemu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
2. Zaproponowana struktura systemu zarządzania jest zgodna również z wymaganiami
polskiej normy PN-N-18001 "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Wymagania". W pracy ustalono relacje pomiędzy wymaganiami nowelizowanych przepisów i
wymaganiami normy, w kontekście opracowywanego systemu zarządzania. Relacje te również
uwypuklono w opracowanej w ramach pracy propozycji części podstawowej dokumentu
bezpieczeństwa.
3. Podstawowymi procedurami z punktu opracowanego systemu zarządzania są
procedury dotyczące oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.
Ustalona tymi procedurami metodologia postępowania odniesiona została do szczegółowych
procedur oceny ryzyka dotyczących zagrożeń naturalnych i technicznych aktywizujących się w
trakcie prac likwidacyjnych w zakładach górniczych.
4. Metodologia i kryteria oceny ryzyka na stanowiskach pracy są przedmiotem
odrębnego opracowania wykonanego przez Akademię Górniczo Hutniczą, które stanowi
integralną część zaproponowanego w pracy systemu zarządzania.
5. Istotną procedurą mającą wpływ na efektywność i skuteczność prowadzonej oceny
ryzyka jest procedura prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa. Procedura te wymusza
zaangażowanie kierownictwa zakładu górniczego i dozoru w ustalone procedurami oceny
ryzyka, działania służące bezpiecznemu wykonywaniu prac.
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Structure of the safety management system during the mine closing
process
Abstract
It was described structure of safety the management system in mines during the closing
down process. Structure of the proposed system is based on the Polish Standard PN-N-18001,
defining the reąuirements of the safety management and is consistent with the amendment
Polish safety in the mines regulations. It was proposed a form of "safety document", for
defining the responsibilities, competencies and are established the procedures of risk
assessment and keeping the hazards under the control.
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Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w likwidowanych
zakładach górniczych
Słowa kluczowe
Ryzyko - ocena ryzyka - wypadki przy pracy

Streszczenie
W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady doboru metod szacowania ryzyka w
likwidowanych zakładach górniczych oraz podstawowe wymagania, które te metody powinny
spełniać. Scharakteryzowano metodę drzewa zdarzeń oraz metodę drzewa błędów i sposób ich
wykorzystania do budowy scenariusza wypadku oraz określania prawdopodobieństwa
zaistnienia szkody na zdrowiu pracownika. Zamieszczono przykład szacowania ryzyka dla
zagrożenia zidentyfikowanego na podstawie dokumentacji powypadkowej, obejmujący analizę
przyczyn i okoliczności powstania urazu oraz budowę scenariusza wypadku. Pozytywnie
oceniono przydatność metody drzewa zdarzeń do szacowania ryzyka w warunkach
ograniczonej dostępności informacji statystycznych o częstości występowania szkody, które
istnieją przy szacowaniu ryzyka na niektórych stanowiskach w likwidowanych kopalniach

1. Wprowadzenie
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jest wymagana szeregiem przepisów
polskich i zagranicznych, obowiązek oceny ryzyka zawarty jest również w przewidywanych
zmianach w Prawie geologicznym i górniczym oraz w nowelizowanym Rozporządzeniu
Ministra Przemysłu i Handlu z 14.04.1995 roku (Hebda 2000). Wymienione przepisy dotyczą
również zakładów pracy będących w likwidacji. Niezależnie od przepisów potrzebę oceny
ryzyka tworzy sytuacja społeczna i gospodarcza w Polsce, związana coraz mocniej gospodarką
rynkową, gdzie pojęcie ryzyka jest od dawna wykorzystywane jako skuteczne i efektywne
narzędzie w zarządzaniu przedsiębiorstwami^ instytucjami finansowymi i oczywiście agencjami
ubezpieczeniowymi (Moore 1995). Ocena ryzyka zawodowego, zgodnie z obowiązująca normą
PN-N-18002 składa się z procesu analizowania ryzyka i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.
Analiza ryzyka zaś obejmuje zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego,
identyfikację zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka zawodowego. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest
szacowanie
ryzyka
zawodowego
rozumiane jako
określenie
prawdopodobieństwa wystąpienia danego -rozmiaru szkody na zdrowiu pracownika
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zatrudnionego na wskazanym stanowisku pracy. W zagadnieniach związanych z
bezpieczeństwem i higieną pracy stosuje się jakościowy i ilościowy sposób wyrażania ryzyka.
W opracowaniu zajęto się metodami szacowania ryzyka, które pozwalają na wyrażanie ryzyka
w sposób ilościowy, ponieważ ilościowy sposób wyrażania ryzyka ma szersze zastosowanie i
pozwala na dokładniejsze charakteryzowanie zagrożeń i ich możliwych skutków, co w
likwidowanych zakładach górniczych jest sprawą istotną. Przebieg oceny ryzyka zawodowego
powinien zapewniać:
zgodność oceny ryzyka z obowiązującymi przepisami co do przedmiotu, zakresu i
sposobu wyrażania oceny,
pełność oceny ryzyka polegającą na wyczerpaniu zakresu zagrożeń występujących na
stanowisku pracy,
efektywność oceny polegająca na możliwości zastosowania wyników oceny do
podejmowania decyzji profilaktycznych przez pracowników zatrudnionych na stanowisku
pracy i kierownictwo zakładu pracy,
obiektywność oceny ryzyka polegająca miedzy innymi na powtarzalności oceny
niezależnie od osoby dokonującej oceny,
zgodność oceny ze współczesną wiedzą.
Jak wspomniano wyżej, szacowanie ryzyka jest istotnym etapem oceny ryzyka i dlatego
metody stosowane w procesie szacowania ryzyka powinny również spełniać kryteria stosowane
dla metod oceny ryzyka. Różnorodność czynności, wyposażenia oraz zagrożeń, występującycłi
na stanowiskach pracy a także różnorodne powody dla których szacuje się ryzyko, powodują
konieczność doboru odpowiedniej metody szacowania ryzyka w celu zapewnienia realizacji
wymienionych wyżej kryteriów w procesie oceny ryzyka zawodowego. Celem opracowania jest
przedstawienie ogólnych przesłanek do wyboru metody szacowania ryzyka w likwidowanych
zakładach górniczych, krótka charakterystyka stosowanych metod oraz przedstawienie
przykładu szacowania ryzyka dla zagrożenia zidentyfikowanego na podstawie dokumentacji
powypadkowej.

2. Przesłanki do wyboru metody szacowania ryzyka zawodowego
Jak wspomniano, w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy znajdują
zastosowanie jakościowy i ilościowy sposób wyrażania ryzyka. Przykłady sposobów wyrażania
ryzyka zamieszczono w tablicy 1. Podobnie główny podział metod szacowania ryzyka to
podział na ilościowe metody szacowania ryzyka i jakościowe metody szacowania ryzyka.
Ilościowe metody szacowania ryzyka opierają się na obliczeniach prawdopodobieństwa
powstania szkody a często również na obliczeniu rozmiaru szkody, która w takim wypadku
wyrażana jest przeważnie w jednostkach pieniężnych. Metody jakościowe szacowania ryzyka
wykorzystują przeważnie tzw. metody ekspertów oraz metody wskaźnikowe określenia
prawdopodobieństwa powstania szkody a rozmiar szkody opisywany jest również jakościowo.
Należy podkreślić, że wyniki szacowania ryzyka uzyskane przy zastosowaniu metod
ilościowych można również wyrazić jakościowo, wyrażanie natomiast wyników szacowania
ryzyka metodą jakościową w kategoriach ilościowych nie wydaje się uzasadnione.
Podejmowane próby oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach pracy (Hebda 2000)
pozwoliły na stwierdzenie, że najważniejszymi kryteriami doboru metody szacowania ryzyka to
charakterystyka dostępnych informacji o zagrożeniach oraz cele oceny ryzyka z którycłi
wynikają wymagania co do potrzebnego zakresu informacji o ryzyku, zagrożeniach i
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profilaktyce zagrożenia. Jakościowe metody szacowania ryzyka wraz z opisem środków
profilaktycznych są wystarczające, gdy zastosowanie wyników ogranicza się do informowania
pracowników o względnej wielkości ryzyka na stanowiskach pracy. Jakościowe metody
szacowania ryzyka znajdują zastosowanie również tam, gdzie nie ma żadnych możliwości do
liczbowej oceny prawdopodobieństwa zaistnienia szkody. Zastosowanie ilościowych metod
szacowania ryzyka powinno być regułą ze względu na uniwersalność otrzymanych wyników.
Tabela 1. Jakościowy i ilościowy sposób wyrażania ryzyka
Table I. Qualitative and quantitative methods of risk expressions
l.p.

Sposób
wyrażania
ryzyka
Jakościowy

Sposób wyrażania składników ryzyka
Prawdopodobieństwo Rozmiar szkody
powstania szkody
słownie
słownie

Przykłady
Prawdopodobieństwo Rozmiar szkody
powstania szkody
wielokrotnie
1
uraz
powodujący
niezdolność do pracy
29 - 90 dni
2
Ilościowy
liczbowo
słownie
10-^
śmierć pracownika
liczbowo
10-"
liczbowo
160000,00 zł
Uwaga: Prawdopodobieństwo powstania szkody odnosi się do okresu aktywności zawodowej pracownika

Szczególnie zalecane jest stosowanie tych metod do przygotowania wyników oceny ryzyka
dla procesu doboru środków zapobiegania zagrożeniom na podstawie określenia skuteczności
różnych działań profilaktycznych oraz wielkości ich kosztów. Metody ilościowe znajdują
zastosowanie również wówczas, gdy wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego
odbywa się na podstawie porównania ryzyka w miejscu pracy z ryzykiem określonym przez
przepisy lub z ryzykiem w oczywisty sposób akceptowalnym społecznie jak np. ryzyko
związane ze śmiercią od uderzenia meteorytem w Stanach Zjednoczonych wynoszące w okresie
roku 1,9 * 10"^ (Findeisen 1985). Warunkiem stosowania metod ilościowych w szacowaniu
ryzyka jest możliwość wiarygodnego określenia prawdopodobieństwa zaistnienia szkody.

3, Ilościowe metody szacowania ryzyka
Ilościowe metody oceny ryzyka obejmują określenie rozmiaru ekonomicznego szkody na
zdrowiu pracownika oraz prawdopodobieństwa wystąpienia szkody. Przyjmuje się, że
podstawowym czynnikiem powodującym zróżnicowanie rozmiaru szkody na zdrowiu jest
ogólnie biorąc ciężkość urazu określana przez długość okresu niezdolności do pracy
poszkodowanego. W związku z powyższym pogrupowano urazy w sześć kategorii ze względu
na ciężkość urazu a choroby podzielono na dwie grupy. Taki podział pozwala na pewne
uporządkowanie rozmiaru szkód spowodowanych przez wypadki i choroby zawodowe ze
względu na podstawowy parametr jakim jest, jak wspomniano, okres niezdolności do pracy.
Podział wypadków i chorób zawodowych na kategorie przedstawia się następująco:
I kategoria - wypadki powodujące do 3 dni niezdolności do pracy,
II kategoria - wypadki powodujące od 4 do 28 dni niezdolności do pracy,
III kategoria - wypadki powodujące od 29 do 90 dni niezdolności do pracy,
IV kategoria - wypadki powodujące ponad 90 dni niezdolności do pracy bez
inwalidztwa,
V kategorii - wypadki powodujące ponad 90 dni niezdolności do pracy z
inwalidztwem,
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VI kategoria - wypadek śmiertelny,
VII kategoria - wypadek śmiertelny więcej niż jednej osoby,
VIII kategoria - choroba zawodowa pracownika lub emeryta powodująca wypłatę
jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej,
IX kategoria - choroba zawodowa pracownika powodująca inwalidztwo.
Dla powyższych kategorii zaproponowano metodę obliczania skutków ekonomicznych
wyróżnionych rodzajów szkody na zdrowiu, która obejmuje wyłącznie straty i koszty związane
z wypadkami i chorobami zawodowymi wewnątrz przedsiębiorstwa. Przez koszty wypadku
rozumie się wszelkiego rodzaju wydatki finansowe i rzeczowe, ponoszone z tytułu wypadku
przez zakład pracy. Stratami spowodowanymi wypadkami przy pracy nazywa się utracone
przez zakład pracy, korzyści wynikające z przejściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
poszkodowanego lub śmierci poszkodowanego. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy KI
są sumą poszczególnych składników strat i kosztów.
Dla podstawowych składników skutków ekonomicznych wypadków przy pracy podano
poniżej zasady ich obliczania.
Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy KI są sumą strat i kosztów ponoszonych przez
zakład pracy.
KI = KA + KB + KC
gdzie: KA - wypłaty dla poszkodowanego i rodziny, które obejmują: kAi - zasiłek chorobowy za
czas niezdolności do pracy,
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu, kA3 - jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci, kA4 - świadczenia
wyrównawcze, kfl^s - odszkodowanie za przedmioty jednorazowego użytku, kA6 odprawę rentową, kA? - odprawę pośmiertną, Rw - roszczenia cywilne, Hi - koszt
pogrzebu.
KB - straty zależne od miejsca i czasu wypadku.
KB = KU + KS + S
gdzie: Ku - utracone korzyści zakładu pracy - wielkości nie wykonanej i nie sprzedanej
produkcji.
KS -straty poniesione w okresie zatrzymania robót wynikające z kosztów stałych (takich
jak
amortyzacja,
wentylacja,
odwadnianie,
płace
administracji,
koszty
ogólnozakładowe) wchodzących w techniczny koszt własny.
S - straty spowodowane zniszczeniem stanowiska pracy i kosztami ponownego
przygotowania stanowiska pracy do prawidłowego stanu.
KC - koszty różne związane z wypadkiem obejmujące:
D - koszty dochodzenia powypadkowego, B - koszty zaleceń powypadkowych, L koszty świadczeń na rzecz leczenia poszkodowanego, F - koszty akcji ratowniczej, E koszty związane ze spadkiem efektywności produkcji wywołane zamieszaniem
powstałym na wskutek wypadku, Ł - straty związane z przystosowaniem nowego
pracownika do miejsca pracy.
Jak wspomniano, nie wszystkie składniki skutków ekonomicznych występują w każdej z
wyróżnionych kategorii wypadków przy pracy. Taka sytuacja wynika z faktu, że występowanie
niektórych składników jest związane z przepisami państwowymi oraz umowami związkowymi,
które przyporządkowują je do odpowiedniej kategorii wypadków. Do takich składników należą
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wydatki zakładów pracy na renty inwalidzkie i rodzinne, różnorodne zasiłki i odprawy. Inne
składniki zależą pośrednio lub bezpośrednio od ciężkości urazu a więc i od kategorii wypadku;
do nich można zaliczyć niektóre składniki kosztów i slrat związane z miejscem i czasem
zaistnienia wypadku np. utracone korzyści zakładu pracy a także szeroko pojęte koszty
postępowania powypadkowego.
Choroby zawodowe i urazy są zdarzeniami zaliczanymi do zdarzeń rzadkich, co oznacza, że
trudno znaleźć wystarczająco liczne dane o ich występowaniu do poprawnych obliczeń
statystycznych. W związku z powyższym stosuje się specjalnie skonstruowane narzędzia modele zwane drzewami zdarzeń i drzewami błędów, które przedstawiają zdarzenia pośrednie
tworzące łańcuch przyczynowo skutkowy doprowadzający do szkody na zdrowiu pracownika.
Zdarzenia pośrednie zwykle są zdarzeniami występującymi częściej od szkody na zdrowiu co
powoduje, że łatwiej jest znaleźć wiarygodny sposób obliczenia prawdopodobieństwa ich
wystąpienia. Wykorzystanie modelu (drzewo zdarzeń czy drzewo błędów) pozwala obliczyć
prawdopodobieństwo wystąpienia analizowanej szkody na zdrowiu na podstawie informacji o
zdarzeniach pośrednich. Budowa drzewa zdarzeń rozpoczyna się od zdarzenia inicjującego,
następnie graficznie przedstawia się możliwe kombinacje przebiegu sytuacji. Dalsza praca
polega na obliczeniu i wpisaniu wartości prawdopodobieństw zdarzeń pośrednich i zdarzenia
końcowego - szkody. Przykład drzewa zdarzeń jest przedstawiony na rysunku 1.
Automatyczne gaśnice
działają
Ugaszenie pożaru
1 -p3

Przekaźniki
działają
^

1 ^p2
Czu niki temperatury
działają

Automatyczne gasn ce
zawodzą

Wybuch pożaru
(1-p1)x(1-p2)xp3

P3

w

1-p1
Przekaźniki zawodzą
Pojawienie
się płomienia

•1

Wybuch pożaru
(1-p1)xp2

P2
Czujniki temperatury
zawodzą
Wybuch pożaru
P1

p = ( 1 - p 1 ) x ( 1 - p 2 ) x p 3 + ( 1 - p 1 ) x p 2 + p1
p = całkowite prawdopodobieństwo wybuchu pożaru

Rys. 1. Drzewo zdarzeń po eliminacji gałęzi bez znaczenia {por. Findeisen 1985)
Fig.

An example of event tree. (Rndeisen 1985)

Drzewo błędów budowane jest w przeciwnym kierunku niż drzewo zdarzeń a postępowanie
obejmuje; określenie szkody jako niepożądanego skutku zdarzeń pośrednich, rozwinięcie
modelu w kierunku zdarzeń poprzedzających szkodę, aż do zdarzeń uważanych za pierwotne,
obliczenie prawdopodobieństw dla zdarzeń uważanych za pierwotne,
obliczenie
prawdopodobieństw dla poszczególnych poziomów z uwzględnieniem nie tylko logicznych
relacji ale również informacji szczegółowych i ostateczne obliczenie prawdopodobieństwa
zdarzenia na szczycie. Przykładowe drzewo błędów przedstawiono na rysunku 2.
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r

Zawod^r

Pojawienie
się płomienia

automatyczny
system p.poż

Niesprawna
inhalacja
elektryczna

Zaprószenie
ognia

Uderzenie
pioruna

Obl^intanla aymboll

o
•
D

2darzen« w prostokącie [>qawia się jako odocwieOnia
kombinacja zdarzeń ntt&zegopozicrnu okreibna przez
lunktor logiuny
Zdarzenie w kMiijt>iej«st dale) anakzowane,tocetmauneu
zdarzenie p<erwctr<e
Bramka logina T Zd«rzeniewynik9«ezaer>od/>ie2eH
zachodzą wtzystkezdyzerka nawej&ciu
Siamka logiczna " LUB" Zdarzen« wyniktM* zachotj/i. jeiit
zachodzi przynajmnią jedno zdarzenie n« wejscm
Rys. 2. Przykład drzewa btędów
Fig. 2. An example of fauk tree

Przyjmuje się, że szczególna potrzeba oceny ryzyka w likwidowanych zakładach górniczych
dotyczy robót wykonywanych nierutynowo, dla których brakuje wystarczającej liczby
informacji historycznych o częstości zaistnienia szkody, lub informacje te są ograniczone do
dokumentacji wypadków zaistniałych w podobnych okolicznościach. W opisanej sytuacji
znajdują zastosowanie przedstawione powyżej metody a przykład zastosowania metody drzewa
zdarzeń do budowy scenariusza wypadku rozpoznanego na podstawie analizy dokumentacji
powypadkowej zamieszczono w następnej części opracowania.

4. Szacowanie ryzyka dla zagrożenia zidentyfikowanego na podstawie dokumentacji
powypadkowej
Bardzo cTzęsto spotykana sytuacja to taka, gdzie dostępne są informacje o zagrożeniach
(zaistniałych urazach powodujących niezdolność do pracy lub śmierć pracownika) na
podstawie dokumentacji wypadkowej. Dokumentacja zarejestrowanych wypadków zawiera
zwykle opis zdarzeń prowadzących do urazu oraz inne okoliczności powstania urazu, nie daje
jednak wystarczającego materiału dla zastosowania metod statystycznych w celu obliczenia
prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na zdrowiu. Zagrożenia, które już doprowadziły do
wypadku oceniane są słusznie jako poważne i wymagające szczególnej staranności w
szacowaniu dla nich ryzyka.
Metoda pozwalająca na szacowanie ryzyka w przedstawionej powyżej sytuacji składa się z
dwóch części. Pierwsza część obejmuje analizę związków przyczynowo-skutkowych
prowadzących do urazu i ma na celu określenie zdarzeń decydujących o prawdopodobieństwie
zaistnienia urazu a także o rodzaju i rozmiarze szkody na zdrowiu. Druga część metody polega
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na zbudowaniu scenariusza wypadku i określenia prawdopodobieństwa zaistnienia określonego
rodzaju i rozmiaru szkody na podstawie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń pośrednich
tworzących łańcuch przyczynowo-skutkowy prowadzący do szkody na zdrowiu pracownika.
Przyczyny wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy

MM-

Przyczyna
pośrednia
Yt

—

Przyczyna
bezpośrednia

>i

— \

Xl

Niebezpieczne
zdarzenie

Przyczyna
pośrednia

Przyczyna
bezpośrednia

Powstanie
urazu

X2

Koincydencja
(zgodność miejsca
i czasu)
Przyczyna
pośrednia
Yn

Przyczyna
bezpośrednia
Xn

Rys.3. Struktura sytuacji wypadkowej
Fig. 3. A model of structure of occupational accidents

Na rysunku 3 przedstawiono schematycznie strukturę sytuacji wypadkowej (por, Hebda 1994)
w której wyróżniono zdarzenia uznane za występujące w większości wypadków przy pracy jak
również decydujące o powstaniu urazu. Do najistotniejszych zdarzeń zaliczono przyczyny
pośrednie i bezpośrednie, niebezpieczne zdarzenie, a następnie tzw. koincydencję oraz
powstanie urazu. Przyczyny wypadku przy pracy są zdarzeniami, których skutkiem jest
wypadek. Jak podają encyklopedie 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.
Wypadki mogą być powodowane przez jedną przyczynę, to jest przez zdarzenie, które jest
conieczne i wystarczające do powstania wypadku. Zdarza się również, że wypadki są
powodowane przez kilka przyczyn, to jest kilka zdarzeń, z których każde jest konieczne do
zaistnienia wypadku ale „wystarczające" sa dopiero wszystkie razem. Analizując zdarzenia
poprzedzające wypadek oraz związki przyczynowe zachodzące między nimi dochodzi się z
reguły do wyodrębnienia wielu różnych przyczyn wypadków uszeregowanych według
kolejności ich występowania. Wypadek jest więc następstwem przyczynowo połączonych
zdarzeń, / których każde jest skutkiem wydarzenia poprzedniego i przyczyną zdarzenia
następnego. Połączone przyczynowo zdarzenia tworzą jeden lub więcej łańcuchów, których
zakończeniem jest powstanie urazu. W takich łańcuchach można wyróżnić przyczyny
bezpośrednie, bezpośrednio decydujące o zaistnieniu wypadku oraz przyczyny wcześniejsze
nazwane pośrednimi. Przyczynę pośrednią można zdefiniować jako zdarzenie, które jest
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warunkiem koniecznym lub koniecznym i wystarczającym do wystąpienia przyczyny
bezpośredniej. 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 przyczyny pośredniej może być
więcej niż jedno. Przyczyna bezpośrednia to zdarzenie, które jest warunkiem koniecznym lub
koniecznym i wystarczającym do wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. W analizie stosuje
się pytania: czy wystąpienie niebezpiecznego zdarzenia jest możliwe bez rozpatrywanego
zdarzenia? Czy rozpatrywane zdarzenie wystarczy do powstania niebezpiecznego zdarzenia?
Jak już wspomniano, zdarzeń wchodzących w skład przyczyny bezpośredniej może być więcej
niż jedno. Niebezpieczne zdarzenie to zdarzenie konieczne i wystarczające do umożliwienia
oddziaływania energetycznego na pracownika, które może spowodować uraz. Oddziaływać
energetycznie na pracownika mogą składniki stanowiska pracy (por. Hebda 1994) lub może to
być oddziaływanie zewnętrzne w stosunku do stanowiska pracy. Zdarzenia niebezpieczne są
często błędnie identyfikowane z przyczynami wypadków, często również zagrożenia określane
są nazwą pochodząca od niebezpiecznych zdarzeń. W identyfikacji niebezpiecznego zdarzenia
stosuje się pytanie: czy bez tego zdarzenia jest możliwe energetyczne oddziaływanie na
pracownika? Zgodność miejsca i czasu zwana również koincydencją to sytuacja, w której
pracownik znajduje się w takim miejscu i czasie, że możliwe jest powstanie urazu przez
oddziaływanie energetyczne związane z niebezpiecznym zdarzeniem. Powstanie urazu to
zdarzenie, w trakcie którego występuje wystarczająco intensywne oddziaływanie energetyczne
na pracownika do spowodowania urazu. Uraz stanowi uszkodzenie anatomicznej struktury
ciała pracownika lub naruszenie fizjologicznych względnie psychicznych funkcji organizmu
powodujące czasowe lub stałe ograniczenie zdolności do wykonywania pracy lub śmierć.
Przykład analizy wypadków opartej na opisanej powyżej strukturze przedstawiono na
rysunkach 4 i 5. Na wymienionych rysunkach wyróżniono również tzw. zdarzenia
sprzyjające.
Stanowisko
Czynność
Zagrożenie

Górnik kombajnista w ścianie z zawałem stropu
Urabianie culi/ny węglowej kombajnem
Rzucanie bryłami urobku przez organ kombajnu

PRZYCZYNA
POŚREDNIA
Osłabienie /wię/lości skał
stropowych

PRZYCZYNA
BEZPOŚREDNIA
. Opad skał slropowycłi na
organ kombajnu

NIEBEZPIECZNE
ZDARZENIE
Odrzucenie skały przez
organ kombajnu

Skutki urazu

21 dni niezdolności do pracy

POWSTANIE URAZU

RODZAJ URAZU

Wystarczająca energia
Zranienie ucłia
kinetyczna odłamka skały do
zranienia ciała

2. Brak osłon na obudowie

ZDARZENIE
SPRZYJAJĄCE

ZGODNOŚĆ MIEJSCA I
CZASU
Uderzenie odłamkiem skały
w ueht)
ZDARZENIE
ZDARZENIE
SPRZYJAJĄCE
SPRZYJAJĄCE
Ograniczenie przestrzeni
roboczej

ZDARZENIE
SPRZYJAJĄCE

Rys. 4. Przebieg zdarzeń prowadzący do szkody na zdrowiu pokazany w formie łańcucha
przyczynowo-skutkowego
Fig. 4. An example of events chain leading to an injury

Zdarzenia sprzyjające są to zdarzenia, których wystąpienie nie jest warunkiem wystarczającym
ani warunkiem koniecznym do powstania urazu ale zwiększa prawdopodobieństwo powstania
jakiegoś zdarzenia w łańcuchu przyczynowo - skutkowym prowadzącym do urazu. W
literaturze (Kłetz 1995) można spotkać przypisanie współczynników liczbowych do
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poszczególnych rodzajów zdarzeń sprzyjających i tak na przykład niezgodny z normą
mikroklimat może zwiększyć prawdopodobieństwo błędu pracownika od 3 do 7 razy, sytuacja
zagrożenia może spowodować zwiększenie prawdopodobieństwa powstania błędu około 3 razy
itd. Do tzw. zdarzeń sprzyjających na stanowisku pracy można zaliczyć:
czynniki ergonomiczne, w tym:
- rozplanowanie położenia urządzeń informujących i sterujących,
- wielkość przestrzeni roboczej,
- niektóre fizyczne i chemiczne parametry środowiska pracy,
kwalifikacje i stan zdrowia wykonawcy,
czynnik stresu czasowego,
czynnik poczucia zagrożenia,
wpływ rutyny lub jej braku na wykonanie zadania i inne.
Stanowisko
C / y Inność
Zagrożenie

Gómik konibalnisla w ściunic / zawałem stropu
Urabianie calizny węjiiowej kombainem
Opad skał stropowych

PRZYCZYNA
POŚREDNIA
Wy.stępowanic /abur/cnia
geologicznego

Skutki urazu

90 dni niezdolności do pracy

POWSTANIE URAZU
NIEBEZPIECZNE
RODZAJ URAZU
ZDARZENIE
Wypadnięcie hryfy
Energia wystarczająca d o
Złamanie kości
spomiędzy sekcji tibudowy spowodowania urazu
promieniowej
zmcchani/owanej
przedramienia
ZGODNOŚĆ MIEJSCA I
CZASU
Udcr/cnic bryłą w rękę
ZDARZENIE
ZDARZENIE
ZDARZENIE
SPRZYJAJĄCE
SPRZYJAJĄCE
SPRZYJAJĄCE
Ograniczenie przesirzeni
roboczej

PRZYCZYNA
BEZPOŚREDNIA
Brak proftlakiyc/ncgo
uzupełniania obudowy
drewnem

ZDARZENIE
SPRZYJAJĄCE

Rys. 5. Przebieg zdarzeń prowadzący do szkody na zdrowiu pokazany w formie łańcucha
przyczynowo-skutkowego
Fig. 5. An example of events chain leading to an injury

Ostatecznie przyjmuje się, że rysunki 4 i 5 przedstawiają zdarzenia decydujące o
prawdopodobieństwie zaistnienia urazu a także o rozmiarze szkody na zdrowiu pracownika.
W drugiej części metody szacowania ryzyka należy określić prawdopodobieństwo
zaistnienia określonego rodzaju i rozmiaru szkody. Można tego dokonać, jak wspominano,
przez określenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń pośrednich. Na rysunku 6
przedstawiono scenariusz powstania szkody na zdrowiu pracownika w wyniku zagrożenia
opadem skał stropowych wraz z obliczeniem prawdopodobieństwa powstania szkody. Na
rysunku uwidoczniono również prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzeń pośrednich, które w
większości obliczono na podstawie obserwacje częstości ich wystąpienia na stanowisku pracy.
Podstawowym sposobem zbierania danych o rodzaju i częstotliwości występowania zdarzeń
sprzyjających występowaniu wypadków przy pracy są obserwacje prowadzone przez sztygarów
zmianowych i przodowych na stanowiskach pracy. Na podstawie analizy dokumentacji
wypadków przy pracy, dokumentacji techniczno - organizacyjnej stanowisk pracy oraz
wcześniejszych badań o podobnym zakresie (Hebda 1994) opracowano wykaz zdarzeń
przyczyniających się do powstania zagrożenia wypadkami. Dla jednego stanowiska lista
zawiera wykaz od 150 do 200 zdarzeń zebranych w 21 grupach przedstawionych poniżej.
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wyp, lekki
0,739
Stanowisko : kombajnista w ścianie z zawałem stropu
Zagrożenie : opad sł<ał stropowych

wydzielenie energii
wyst do urazu
0,85
uderzenie bryły
w pracownika
0,40

upadek bryły na
organ kombajnu
0,573

wyp. ciężki
0,25

0,0099

0,011

0,00044

bez urazu
0.0070

uderzenie bryłą
w neutralne miejsce

0,60

0,0295

wyp. śmiertelny
wydzielenie energii
niew. do urazu
0,15

odrzucenie bryły
przez kombajn
0.343

>

bez urazu
0,0705

opad skał
stropowycłi
0,598

skruszenie bryły
0,657

bez urazu
0,2251

wydzielenie energii
niewyst. do urazu
0,585
upadek bryły
na pracownika
0,15

bez urazu
•

0.0524

wyp. lekk
0,17
wydzieienie energii
wyst. do urazu
0,415

0,0063
wyp. ciężki
0,68
•

0,0253

wyp. śmiertelny
0.15
upadek bryły
w neutralne miejsce
0.277

0,0056
bez urazu
0.1656

Rys. 6. Scenariusz powstania szkody na zdrowiu kombajnisty w wyniku zagrożenia opadem skał
stropowych wraz z obliczeniem prawdopodobieństwa powstania szkody
Fig. An event tree scenario of an occupational accidenl with calculation of losses occurrences probabilities

1. Czynniki wynikające z warunków geologiczno-górniczych.
2. Stan obudowy.
3. Parametry przestrzeni roboczej.
4. Warunki klimatyczne
5. Warunki fizyczne stanowiska pracy.
6. Stan maszyn i urządzeń urabiająco - ładujących.
7. Stan maszyn i urządzeń transportowych.
8. Narzędzia i sprzęt podręczny.
9. Stan instalacji zasilających w energię elektryczną, sprężone powietrze oraz innych instalacji
pod ciśnieniem.
10. Urządzenia zabezpieczające lub informujące o zagrożeniach.
11. Stan materiałów pomocniczych.
12. Stan instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych i odwadniających.
13. Stan środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej.
14. Kwalifikacje pracowników.
15. Doświadczenie zawodowe pracowników.
16. Zdrowie, samopoczucie oraz zdyscyplinowanie pracowników.
17. Wielkość czasu przeznaczonego na zadanie robocze.
18. Wykonywanie czynności zbyt wcześnie, zbyt późno lub w innym nieodpowiednim terminie.
19. Wykonywanie czynności, przechodzenie oraz przebywanie w miejscach do tego nie
przeznaczonych.
20. Nieprawidłowe wykonywanie czynności roboczych.
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21. Zaniechanie wykonania czynności zabezpieczających.
Listy zdarzeń przyczyniających się do powstania zagrożenia wypadkami przy pracy
przekazuje się sztygarom zmianowym i brygadzistom w formie ankiet zawierających kolumn}
pozwalające zapisać wyniki obserwacji dla pięciu zmian w tygodniu. Przykład jednej strony
ankiety został zamieszczony w tablicy 2.
Tabela 2. Przykład ankieCy do rejestracji częstości występowania zdarzeń przyczyniających się do powstania szkody
na zdrowiu pracowników
Table 2. An example of a form used to registration of unwanted events occurrences
Numer ściany....
Numer zmiany
Numer tygodnia obserwacji

Zdarzenia przyczyniające się do powstania szkody na zdrowiu
pracowników

1.

Czynniki wvnikaiacvch z warunków geoloeiczno-eómiczYch.

I.I

Zawały

1.2

Odpadnięcia brył z czoła przodka

1.3

Odpadnięcia brył z ociosu

i.13

Inne ....

2

Stan obudowy.

2.1
2.2

Złe dostosowanie obudowy zmecłianizowanej do warunków
geologicznych
Wgniatanie obudowy w spąg

2.3

Przewrócenie się zestawu obudowy zmechanizowanej

3

Parametry przestrzeni roboczej.

3.1
3.3

Brak przejścia
obudowy.
Śliski spąg

4

Warunki klimatyczne.

4.1

Zbyt duża prędkość powietrza w ścianie

4.2

Zbyt niska temperatura

4.3

Zbyt wysoka temperatura

5

Warunki fizyczne środowiska pracy.

5.1

Ograniczenie widoczności spowodowane zapyleniem

5.2

Brak lub złe oświetlenie stałe.

5.3

Praca lub przechodzenie przez atmosferę gazów szkodliwych.

6

Stan maszyn i urządzeń urabiaiaco-ładuiacych

6.1

Brak zraszania na kombajnie

w

ścianie

spowodowany

Częstotliwość występowania
wyróżnionych zdarzeń
Czw
Poń
Wto
Śro
Pią
•

•

konstrukcją
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Częstość występowania zdarzeń sprzyjających wypadkom wyrażona Jest liczbowo w stosunku
do czasu trwania zmiany roboczej. W oparciu o uzyskany rozkład częstości występowania
obserwowanych zdarzeń oblicza się prawdopodobieństwo ich wystąpienia w żądanym okresie.
Ekonomiczny rozmiar szkody określa się przy wykorzystaniu metody obliczania skutków
ekonomicznych wypadków przy pracy, obejmującej wyłącznie straty i koszty związane z
wypadkami i chorobami zawodowymi powstającymi wewnątrz przedsiębiorstwa. Szczegółowy
sposób obliczania ekonomicznego rozmiaru szkody można znaleźć między innymi w pracy
(Hebda 1999).
Ostatecznie wyniki szacowania ryzyka zawodowego dla zagrożenia zostały przedstawione
w tablicy 3 przy uwzględnieniu wymagań normy PN-N-18002.
Tabela 3. Przykład karty oceny ryzyka na stanowisku pracy
Table 3. An example of on ihe job risk assessment form
Zakład pracy: „N" Spotka Węglowa, KWK „M"
Wydział/Oddział: G3
Stanowisko pracy: Górnik kombajnista w ścianie z zawałem stropu
Data: 15 września 1999

K a r t a nr: 003

KARTA OCENY R Y / Y K A NA S 1 A N O W I S K U PRACY
Rodzaj zagrożenia

Opad skał stropowych

Stosowane środki profilaktyczne
S K Ł A D N I K I ANALIZY RYZYKA

Przewidywana
szkoda
dla
zdrowia
pracowników
Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody
dla zdrowia pracownika w okresie
aktywności zawodowei.
Ocena wielkości ryzyka zawodowego
(zgodnie z normą PN - N - 18002)
Ekonomiczny rozmiar szkody dla zakładu
pracy [zł]
Prawdopodobieństwo wystąpienia szkody
w okresie roku.
Wielkość ryzyka ponoszona
przez
zakład pracy [zł]
(Prawdopodobieństwa
wystąpienia
przewidywanej szkody pomnożone przez
ekonomiczny rozmiar szkody)
Zalecane działania profilaktyczne oraz icłi
przewidywane skutki.
Uwagi

PODSTAWA O C E N Y

niezdolność do pracy
ponad 90 dni
wielokrotnie

OCENA JAKOŚCIOWA
SKŁADNIKÓW
zgodnie z normą PN - N 18002
średnia szkodliwość
wysoce prawdopodobne

DU/E
3933,00
0,86
3382,38

Obok podstawowych danych o analizowanym stanowisku pracy, tablice zawierają
informacje wymienione poniżej:
zagrożenie, które powoduje oceniane ryzyko,
przewidywaną szkodę na zdrowiu pracownika, dla której dokonuje się obliczeń,
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prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w okresie aktywności zawodowej
pracownika,
ocenę wielkości ryzyka zawodowego,
ekonomiczny rozmiar szkody,
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w okresie roku,
ocenę wielkości ryzyka ponoszonego przez zakład pracy.
Niektóre szczegóły związane z interpretacją pojęć z powołanej normy, potrzebne do
skompletowania informacji umieszczonych karcie oceny ryzyka zostały przedstawione w pracy
(Hebda 2000).

5. Stwierdzenia i uwagi końcowe
W opracowaniu przedstawiono ogólne zasady doboru metody szacowania ryzyka w
likwidowanych zakładach górniczych oraz podstawowe wymagania, które te metody powinny
spełniać. Scharakteryzowano metodę drzewa zdarzeń oraz metodę drzewa błędów
wykorzystywane do budowy scenariusza wypadku oraz określania prawdopodobieństwa
zaistnienia szkody na zdrowiu pracownika. Zamieszczono przykład szacowania ryzyka dla
zagrożenia zidentyfikowanego na podstawie dokumentacji powypadkowej przy uwzględnieniu
analizy przyczyn i okoliczności powstania urazu. Przykład zawiera również zasady obliczenia
ekonomicznego rozmiaru szkody oraz metodę określenia prawdopodobieństwa zaistnienia
zdarzeń pośrednich w łańcuchu przyczynowo-skutkowym prowadzącym do urazu.
Przeprowadzone obliczanie ryzyka dla zagrożenia opadem skał stropowych na stanowisku
górnika kombajnisty, pozwala na pozytywną ocenę przydatności metody drzewa zdarzeń do
szacowania ryzyka w warunkach ograniczonej dostępności informacji statystycznych o
częstości występowania szkody, które to ograniczenia istnieją przy szacowaniu ryzyka na
niektórych stanowiskach w likwidowanych kopalniach.
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Occupational risk assessment in Iiquidated coalmines
Abstract
In this paper principles of risk assessment methods selection for Iiquidated coalmines are
presented. Application of quantitative risk assessment methods (fault tree and event tree) in
accidents scenario building and in probability of losses calculating is discussed. An example of
application of event tree model in risk assessment for an underground hazard is presented as
well. Quantitative risk assessment methods, especially event tree model was found as ihe most
proper methods of risk assessment in liquidated coalmines, under conditions of lack of
statistical data on occurrences of occupational accidents.
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Ocena ryzyka związana z gotowością reagowania na nadzwyczajne
zagrożenia
Słowa kluczowe
System zarządzania bezpieczeństwem, ocena ryzyka, gotowość służb ratowniczych
Streszczenie
W pracy przedstawiono wymagania dotyczące gotowości reagowania na wypadki przy
pracy i katastrofy związane z wymaganiami normy 18001. Na podstawie istniejących rozwiązań
w zakresie służb ratowniczycfi w górnictwie przedstawiono propozycję oceny stopnia
przygotowania tych służb i ich możliwe problemy związane z likwidacją kopalń.

Wprowadzenie
W wielu krajach problematyka legislacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa sięga
wstecz o ponad 150 lat. Celem tych wszystkich działań było zapobieganie utraty zdrowia lub
życia w czasie wykonywania pracy. Niezależnie od działań
zapobiegawczych
(profilaktycznych)
zawsze
istnieje
prawdopodobieństwo
zaistnienia
wydarzenia
doprowadzającego do pojawienie się strat - istnieje więc ryzyko utraty zdrowia łub życia.
Dopuszczając możliwość aktywizacji zagrożenie konieczne jest zapewnienie niezbędnych
środków, które umożliwiają ograniczenie strat. Główną metodą służącą zapewnieniu
bezpieczeństwa były przepisy, których przestrzeganie kontrolowały urzędy i uprawnione
jednostki. Jedną z form doskonalenia metod dla zapewnienia bezpieczeństwa są obecnie
wprowadzane systemy zarządzania BHP oparte na filozofii jakości - normy serii ISO 9000.
Jest to w pewnym sensie ironiczne, ponieważ zakres i złożoność legislacji w zakresie BHP jest
jednym z powodów, dla których przedsiębiorstwa potrzebują strukturalnego podejścia do
systemu zarządzania w celu dopomożenia w zidentyfikowaniu i prześledzeniu właściwej
legislacji, monitorowaniu zmian i zapewnieniu zgodności z prawem. Z tego względu
opracowane zostały normy dotyczące zasad zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W Polsce w 15 lipca 1999 roku ustanowiono normę PN-N-18001 „Systemy zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy - wymagania" a następnie normę PN-N-18002 „Systemy
zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy ~ Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego".
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Według tej normy w punkcie 4.4.7 ,,Gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i awarie"
stwierdza się że (Systemy zarządzania
organizacja powinna ustanowić i utrzymywać procedury gotowości i reagowania na
wypadki przy pracy i awarie, a także, jeżeli to niezbędne dokonywać ich przeglądu i
nowelizacji, w szczególności po wystąpieniu wypadków lub sytuacji awaryjnych,
organizacja powinna okresowo sprawdzać funkcjonowanie tych procedur w
symulowanych warunkach, jeżeli to sprawdzenie jest możliwe,
jeżeli jest to właściwe, organizacja powinna ustalać sposób postępowania w
przypadku awarii ze specjalistycznymi służbami ratownictwa technicznego.
Obowiązek utrzymania służb im procedur ratowniczych wynika z obowiązującego prawa
(Przepisy ... 2000). Według rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1999r.
Dz.U. Nr 2 z 2000 r. poz. 24 oraz wcześniejszych rozporządzeń w sprawie organizacji, zadań i
wyposażenia ratownictwa górniczego... Ratownictwo górnicze tworzą służby ratownictwa
przedsiębiorcy, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego oraz inne podmioty zawodowo
trudniące się ratownictwem górniczym. Zadaniem tych podmiotów jest niesienie niezwłocznej
pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz innych
osób znajdujących się w tym zakładzie, a także w razie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
zakładu górniczego, powstałych w szczególności wskutek pożaru, wybuchu gazów lub pyłu
węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, tąpnięcia,
otwarcia wyrobisk izolowanych, penetracji wyrobisk nieczynnych, erupcji otworowej lub
awarii energomechanicznej. Sam fakt konieczności utrzymywania służb i procedur nie jest
nowy. W górnictwie istnieje wiele przepisów precyzujących sposoby postępowania w sytuacji
aktywizacji zagrożenia i prowadzenia akcji ratowniczej. Ze względu jednak na zmniejszenie się
liczby akcji ratowniczych pojawia się problem doświadczenia zdobywanego w warunkach
realnego zagrożenia. Problem ten potęgowany jest szybką wymianą kadr powodowaną
odejściami na wcześniejszą emeryturę lub likwidacją kopalń. Liczbę akcji ratowniczych w
latach 1991-2000 przedstawiono na rysunku 1.
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Rys. 1. Liczba prowadzonych akcji ratowniczych w latach 1991-2000
Fig. I. Number of rescue operations in the years 1991 -2000
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Dane przedstawione na tym rysunku 1 wskazują na ponad 10-krotne zmniejszenie
prowadzonych akcji ratowniczych. Ten korzystny wynik może powodować „negatywne" skutki
w postaci narastającego braku doświadczenia osób biorących udział w akcjach w warunkach
rcahicgo zagrożenia. Pośrednim sposobem minimalizacji tego efektu są prace profilaktyczne
wykonywane w celu obniżenia możliwości aktywizacji określonych zagrożeń. W roku 1997
podjęło 47 prac profilaktycznych prowadzonych na zasadach akcji ratowniczej, w 1998 roku
liczba tych prac zwiększyła się do 120 w ciągu roku, natomiast w 1999 roku wykonano 193
planowych prac profilaktycznych. W roku 2000 wykonano 81 prac profilaktycznych
prowadzonych na pewnych zasadach obowiązujących w akcjach ratowniczych oraz 31 prac
wykonanych przez specjalistyczne pogotowia ratownicze. Celem tych wszystkich działań było
zapobieganie utraty zdrowia lub życia w czasie wykonywania pracy. Niezależnie od działań
zapobiegawczych (profilaktycznych) zawsze istnieje prawdopodobieństwo zaistnienia
wydarzenia doprowadzającego do pojawienie się strat - istnieje więc ryzyko utraty zdrowia lub
życia. Dopuszczając możliwość aktywizacji zagrożenie konieczne jest zapewnienie
niezbędnych środków, które umożliwiają ograniczenie strat
Tragiczne wydarzenia zaistniałe w 1998 roku w kopalni Niwka-Modrzejów spowodowały
poszukiwanie nowych metod doskonalenia sposobów prowadzenia akcji ratowniczych.
Sytuacja ta spowodowała wzrost zainteresowania metodami wspomagania decyzji podczas
prowadzeniu akcji ratowniczej. Konsekwencją tego było zainteresowanie metodami
zarządzania bezpieczeństwem oraz opracowanie procedur prowadzenia akcji ratowniczej w
warunkach występowania zagrożeń naturalnych i technicznych (Niczyporuk i in. 2000).
W okresie restrukturyzacji górnictwa i przejścia na emeryturę doświadczonych ratowników
realnym staje się zagrożenie utrzymania jakości kadr ratowniczych. Z drugiej strony w
likwidowanych kopalniach możliwa jest presja na minimalizację kosztów co w sposób pośredni
może przyczynić się do ograniczenia liczby ratowników. Spadek liczby akcji ratowniczych nie
pozwala na „doskonalenie zawodowe" i mogą zdarzać się przypadki w których osoby kierujące
akcją z mocy obowiązującego prawa nie robili tego nigdy w przeszłości. Mając na względzie
powyższe uwarunkowania uzasadnionym jest przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z
gotowością reagowania na nadzwyczajne zagrożenia powstałych w szczególności wskutek
pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do
wyrobisk, zawału, tąpnięcia, otwarcia wyrobisk izolowanych, penetracji wyrobisk nieczynnych,
erupcji otworowej lub awarii energomechanicznej.

Zarządzanie ryzykiem
Pojęcie ryzyka jest nierozerwalnie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Często
używa się stwierdzenia, że zarządzanie bezpieczeństwem jest w istocie zarządzaniem ryzykiem
jako proces zapobiegania stratom. Wynika to również z definicji ryzyka, którą w
fundamentalnej formie można wyrazić jako:
X

Celem wszystkich działań profilaktycznych jest zmniejszenie ryzyka, które dokonać można
przez :
redukowanie prawdopodobieństwa aktywizacji zagrożenia,
minimalizację strat związanych z aktywizacją zagrożenia.
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Zarządzanie ryzykiem
Minimalizowanie strat związanych
Redukowanie prawdopodobieństwa
z aktywizacją zagrożenia
aktywizacji zagrożenia
u
u

1
Katastrofa lub wypadek jest wynikiem zbieżności w określonym czasie i przestrzeni całego
łańcucha przyczyn. Szybkość zacliodzącycti przemian ma zasadnicze znaczenie w profilaktyce, ale
przede wszystkim w minimalizacji strat wywołanych aktywizacją zagrożenia.
Ważnym elementem postępowania w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej jest szybka
i jednoznaczna ocena ryzyka podjętych działań, umożliwiających aktywne i zespołowe
współdziałanie wszystkich osób prowadzących akcję ratowniczą. Można stwierdzić, że ocena
ryzyka to proces szacowania możliwych strat osób biorących udział w akcji ratowniczej ludzi
lub obiektów chronionych, których ta akcja dotyczy oraz sprecyzowania warunków, kiedy
ryzyko można tolerować lub akceptować. W warunkach rzeczywistego zagrożenia ocena
ryzyka wynika z wiedzy i doświadczenia osób kierujących i biorących udział w akcjach
ratowniczych.

Propozycja oceny gotowości i ^ ź b ratowniczych
Przedstawione na wstępie uwarunkowania wskazują na konieczność monitorowania
gotowości służb ratowniczych do wykonywania swoich zadań. Dotyczy to odpowiedniej
wiedzy praktyki i wyposażenia technicznego. Problem ten rozpatrywany był w ramach Projektu
Badawczego Zamawianego KBN-OlO/T-12/1998 w odniesieniu do kopalń likwidowanych w
których należy spodziewać się koncentracji procesów negatywnych. W celu przeciwdziałania
wystąpienia takich zjawisk należy oceniać ryzyko. Proponowaną metodą jest lista kontrolna w
której określonym zagadnieniom nadaje się ocenę punktową uzależnioną od stwierdzonego
stanu.
Proponuje się aby przedmiotem oceny były następujące zagadnienia:
1. Skład drużyny ratowniczej:
wiek ratowników,
staż w ratowników.
2. Liczba ratowników w drużynie
kwalifikacje ratowników,
udział w akcjach ratowniczych.
3. Wyposażenie drużyn ratowniczych:
wyposażenie osobiste,
sprzęt oddechowy,
wyposażenie techniczne do prowadzenia akcji ratowniczych i profilaktycznych,
sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.
4. Uwarunkowania zewnętrzne
odległość zamieszkania od kopalni,
wyposażenie techniczne (samochód, telefon),
sytuacja rodzinna.
5. Charakterystyka osób odpowiedzialnych za KSRG:
wykształcenie,
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zatwierdzenie przez OUG,
zajmowane stanowisko,
wiek,
staż pracy,
staż w obecnej kopalni,
formy dokształcania,
udział w akcjacti ratowniczycłi.
6. Cłiarakterystyka kierownictwa kopalni:
wykształcenie,
zatwierdzenie przez OUG,
zajmowane stanowisko,
wiek,
staż pracy,
staż w obecnej kopalni,
formy dokształcania,
udział w akcjach ratowniczycłi.
7. Zabezpieczenie medyczne:
ilość lekarzy uprawnionych do zjazdu na dół,
stan środków pierwszej pomocy medycznej,
znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,
formy aktualizacji wiedzy.
8. Pomoc zewnętrzna:
odległość do OSRG,
odległość w kilometrach,
czas przejazdu w minutach,
odległość do CSRG,
odległość w kilometrach,
czas przejazdu w minutach,
odległość do pogotowia ratunkowego,
odległość w kilometrach,
czas przejazdu w minutach,
odległość do szpitala,
odległość w kilometrach,
czas przejazdu w minutach,
odległość do jednostki ratownictwa pożarowego i chemicznego,
odległość w kilometrach,
czas przejazdu w minutach.
9. Pozostałe problemy wynikające ze specyfiki zakładu górniczego.
Oceniając podane powyżej zagadnienia należy odnieść je wartości normatywnych uznanych
za niezbędne dla zapewnienia gotowości reagowania na wypadki i awarie w zakładzie
górniczym. W przypadku kiedy takich normatywów nie ma, należy określić stan pożądany i
porównać go ze stanem faktycznym. Jako jedna z możliwych propozycji jest ocena w skali
punktowej przez ekspertów oraz porównanie uzyskanych wyników w skali górnictwa.
Pozwoliłoby to na stwierdzenie stanu w różnych zakładach i porównaniu ich z potrzebami.
Przykład szablonu do dokumentowania wyników przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Przykład szablonu do dokumentowania wyników oceny służb ratowniczych
Table 1. An example of a pattern of documenting the results of assessment of rescue operations

Skład drużyny
ratowniczej
(dane na stan
31.12.2000.r.)

Wiek-lat/ilość osób
30-35

35-40

40-45

Ilość lat w druż. ratowniczej/ilość
osób
5-10
do 5
iO-15 po w. 10

Rodzaj oceny
Ocena
punktowa

Ryzyko

Kierownictwo
kopalni
Dozór wyższy
Dozór średni
Dozór niższy
.

.

W . . - P r a c o w n I c y fizyczni

•.. .

.:• •••i^fmy •••

:• • ^

Górnicy
Mechanicy
Elektrycy
Inne specjalizacje
RAZEM

Zarządzania bezpieczeństwem pracy w akcji ratowniczej
Na system zarządzania bezpieczeństwem pracy składają się cząstkowe reguły postępowania,
określonych w planie ratownictwa, osób kierownictwa zakładu górniczego i dozoru ructiu
(Podstawy zarządzania ... 2000). Od nich wymaga się, aby wykonały pewien zakres czynności
zmierzający do prawidłowego przebiegu prac ratowniczych z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa zgodnie z przepisami górniczymi i znajomością zasad techniki ratowniczej.
System zarządzania bezpieczeństwem pracy w akcji ratowniczej obejmuje reguły postępowania
dyspozytora ruchu kopalni, który pierwszy otrzymuje informację o zagrożeniu zdrowia lub
życia ludzkiego, czy o zagrożeniu ciągłości ruchu zakładu górniczego. Kolejne reguły
postępowania dotyczą osób dozoru, które są powiadamiane przez dyspozytora o zagrożeniu i
wreszcie obejmują osoby stanowiące kierownictwo akcji — czyli kierownika akcji ratowniczej,
kierownika akcji na dole i kierownika bazy ratowniczej. Reguły postępowania dotyczą także
kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego czy osób, które tworzą sztab doradczy
kierownika akcji ratowniczej. Charakterystyka reguł postępowania wybranych osób
zarządzających bezpieczeństwem pracy w czasie akcji ratowniczej.
Reguły działania dyspozytora
Reguły działania dyspozytora kopalni obejmują czynności, związane z prowadzeniem akcji
ratowniczej w jej początkowym stadium i wyczerpują możliwości tego szczebla zarządzania.
Schemat na rysunku 2 przedstawia kolejne kroki postępowania dyspozytora z uwzględnieniem
przepływu informacji w dwóch kierunkach (do i od dyspozytora), które porządkują tryb
prowadzenia działań i podejmowanie decyzji.
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Reguły postępowania kierownika akcji ratowniczej
Reguły działania kierownika akcji ratowniczej obejmują zarządzanie akcją ratowniczą oraz
czynności zmierzające do powołania pionu wykonawczego, pionu zabezpieczającego i pionu
doradczego oraz dokumentującego). Kierownik akcji ratowniczej powołuje odpowiednie
służby wcłiodzące w skład poszczególnycłi pionów, które realizują zadania wg określonych dla
nich reguł stosownych do występującego zagrożenia oraz dla zapewnienia właściwej logistyki
prowadzenia akcji. Reguły działania w zakresie zarządzania akcją obejmują w szczególności:
rozpoznanie zagrożenia,
ratowanie ludzi,
wyznaczenie strefy zagrożenia,
zabezpieczenie przed powstaniem dodatkowych zagrożeń np. zagrożeń wybuchem,
~
opracowanie planu akcji ratowniczej,
realizacja planu akcji ratowniczej z uwzględnieniem ewentualnych korekt
wprowadzanych w zależności od rozwoju sytuacji,
reguły postępowania kierownika akcji ratowniczej pozostają w ścisłym związku z
regułami działań kierownika akcji na dole oraz sztabem doradczym, gdyż poszczególne
czynności występują we wzajemnych powiązaniach.
Mając na uwadze optymalne zarządzanie bezpieczeństwem prac w czasie przebiegu akcji
ratowniczej dyspozytor czy kierownik akcji ratowniczej posługując się przedstawionymi
schematami blokowymi działań uniknąć może nieprawidłowości w swoim postępowaniu.
Przykład schematu blokowego postępowania dla dyspozytora przedstawiono na rysunku 2.
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Rys, 2. Przykład schematu blokowego postępowania dla dyspozytora [4]
Fig. 2. Procedure of a rescue operation for the dispatcher in mines [4
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Podsumowanie
Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie służb i procedur reagowania na wypadki przy
pracy i katastrofy. Realizowana od dłuższego czasu strategia poprawy bezpieczeństwa w
górnictwie przyczyniła się do około dziesięciokrotnego spadku liczby akcji ratowniczycłi. Ten
korzystny obecnie stan może budzić obawy na przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza braku
doświadczenia drużyn ratowniczycłi, które nie działały w warunkacłi realnego zagrożenia. Fakt
ten potęgowany będzie odejściami na emeryturę doświadczonych ratowników. Dlatego ważnym
zagadnieniem staje się konieczność ciągłego monitorowania wiedzy i doświadczenia służb
ratowniczycłi kopalń.
Przedstawione w pracy propozycje oceny gotowości tycłi służb mają za zadanie
wskazywanie zagrożeń i ograniczanie ryzyka, W sytuacji realnego zagrożenia proponuje się
korzystać z opracowanych procedur, które ułatwią postępowanie osób biorących udział w akcji
ratowniczej w czasie jej rozpoczęcia.
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Assessment of the risk pertaining to the readiness of reaction to
extraordinary hazards
Abstract
In the paper, the reąuirements have been presented relating to the readiness of reaction to
accidents at work and catastrophes, in accordance with the reąuirements of standard P N - N 18001. On the basis of organizational solutions on rescue services in the mining industry, the
proposals have been made for evaluating the degree of preparation of these services and
problems connected with liąuidation of mines.
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Streszczenie
W referacie przedstawiono propozycję klasyfikacji terenów pogórniczych z uwagi na ich
przydatność do zagospodarowania lub zabudowy. W klasyfikacji tej uwzględniono: zanikające
przyrosty ciągłych deformacji powierzchni terenu po zakończeniu eksploatacji, zagrożenie
powierzchni deformacjami nieciągłymi z uwagi na występowanie zrobów płytkiej dokonanej
eksploatacji górniczej i wyrobisk (do głębokości 80 m) oraz zagrożenie powierzchni ze strony
występowania zalewisk i podtopień. W proponowanej klasyfikacji uwzględniono także
zagrożenie gazowe.

1. Wprowadzenie
Prawo geologiczne i górnicze (Ustawa ... 1994) zobowiązuje przedsiębiorcę górniczego,
aby w przypadku likwidacji zakładu górniczego podjął niezbędne działania w celu ochrony
poszczególnych elementów środowiska. Sposób wykonania tego obowiązku ustalony zostaje
w planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego. Plan ten powinien być uzgodniony
z właściwym organem samorządu terytorialnego. Uzgodnienie to następuje w formie
postanowienia i jest wiążące dla organu państwowego nadzoru górniczego przy zatwierdzaniu
planu ruchu (Zarządzenie ... 1994). Dla kopalń likwidowanych (Ustawa ... 1994) sporządza się
projekt zagospodarowania złoża, który powinien zawierać określenie zagrożeń dla środowiska
(ocenę oddziaływań na środowisko), wynikających z zaprzestania eksploatacji górniczej.
Projekt ten stanowi podstawę sporządzenia planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego
(Zarządzenie... 1994).
W planie ruchu likwidowanego zakładu górniczego określa się wpływ likwidacji zakładu na
środowisko i znajdujące się na powierzchni obiekty. Plan ten powinien w części szczegółowej
określać zamierzenia w zakresie ograniczenia i usuwania ujemnych wpływów zakładu
górniczego. W szczególności powinien on uwzględniać:
kierunki rekultywacji terenów przekształconych i plan ich zagospodarowania,
I

)

poza autorami niniejszego referatu w opracowaniu materiałów będącycłi podstawą klasyfikacji terenów
pogómiczycli udział brali: E. Jędrzejec, O. Kaszowska, A. Kotyrba, Z. Rogusz, B. Staszewski, A. Tyrała

383

T.BROMEK, A.KOWALSKI, J.KWIATEK - Klasyfikacja terenów pogórniczych ...

określenie kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności
górniczej,
sposób przeciwdziałania zmianom stosunków wodnych na powierzchni po zatopieniu
zakładu górniczego.
Zauważyć należy, że dla potrzeb związanych z zagospodarowaniem przestrzennym terenów
pogórniczych i z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód będących wynikiem oddziaływań
górniczych, tworzone jest przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach Centralne
Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
Uporządkowanie problemów możliwości i warunków zagospodarowania powierzchni
terenach pogórniczych likwidowanych kopalń leży w interesie zarówno kopalń, jak i gmin.
Tereny te powinny być przeznaczone do zagospodarowania stosownie do możliwości
uwarunkowanych trwałymi i usuwalnymi skutkami eksploatacji, a powstające ograniczenia
mogą wynikać zarówno z przyczyn technicznych, jak i nakładów niewspółmiernie dużycłi w
stosunku do uzyskanych efektów. Przedmiotem referatu jest ustosunkowanie się do tych
problemów i przedstawienie propozycji klasyfikacji terenów pogórniczych.
Za teren pogórniczy uważa się obszar powierzchni ziemi w granicach zniesionego terenu
górniczego, po zlikwidowaniu zakładu górniczego i po wygaśnięciu koncesji na wydobywanie
kopaliny, przy czym należy tu uwzględnić występującą w przypadku istnienia sąsiednich
kopalń potrzebę rozszerzenia ich dotychczasowych terenów górniczych. Możliwości i warunki
zagospodarowania
terenów
pogórniczych
określa
właściwy
organ
administracji
architektoniczno-budowlanej. Podstawą takiej działalności powinny być mapy przydatności
terenu górniczego do zagospodarowania, przedstawiające klasyfikację terenów pogórniczych.

2, Dotychczasowe propozycje klasyfikacji terenów pogórniczych
W wykonanej w 1998 roku w Głównym Instytucie Górnictwa ocenie przydatności terenu
pogórniczego do zabudowy w Wałbrzychu (Kowalski i in. 1999) zaproponowano klasyfikację,
która polegała na zróżnicowaniu jej przydatności z uwagi na rodzaj spodziewanych deformacji
powierzchni terenu. Kolejne ich modyfikacje polegały na wydzieleniu (Kwiatek i inni 2000,
Praca zbiorowa 2000):
kategorii A obejmującej tereny na których występują deformacji resztkowe,
deformacje powierzchni nie istotne dla zabudowy (porównaj rozdział 3.1),
kategorii B obejmującej tereny zanikających deformacji ciągłych, na których
występują zanikające deformacje, spowodowane zakończoną eksploatacją w ostatnich pięciu
latach, po tym okresie ulegają przekwalifikowaniu do kategorii A, Zabezpieczenia obiektów
wymagane w zależności od prognozowanych deformacji,
kategorii C obejmującą tereny deformacji nieciągłych, które mogą powstawać w
rejonach płytkich zrobów oraz kategorii D obejmującą wyrobiska górnicze mające kontakt z
powierzchnią, na przykład szyby, sztolnie, upadowe. Możliwość zabudowy tych terenów jest
uwarunkowana wynikiem oceny zagrożenia powstawaniem deformacji nieciągłych, jego
likwidacją, a także analizą techniczno-ekonomiczną opłacalności zabudowy.
Oprócz kategorii przydatności terenu pogórniczego do zabudowy, proponowano określanie
(do ewentualnego wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu): granic występowanie
osobliwości budowy geologicznej warstw nadkładu, na przykład nasypów, intruzji porfiru,
wychodni większych uskoków w stropie karbonu, nieciągłości powierzchni spowodowanych
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dokonaną eksploatacją oraz rejonów prognozowanych podtopień i zalewisk powierzchni
terenu.
Według E, Popiołka (Popiołek 1999)
Próby opracowania jednolitej dla wszystkich
terenów górniczych likwidowanych kopalń napotykają na poważne trudności
wynikające
z różnorodności w ujawnianiu się wpływów eksploatacji' oraz, że ,,(...) właściwszą
drogąjest
tworzenie oddzielnych klasyfikacji zagrożeń terenu dla poszczególnych
rodzajów
złóż,
np. górnictwa
rud metali, górnictwa
węgla kamiennego,
czy górnictwa
surowców
chemicznychTakie
próby klasyfikacji zagrożeń powierzchni
terenów
kopalń
likwidowanych podali E. Popiołek i J. Ostrowski, (Popiołek, Ostrowski 1999) oddzielnie dla
górnictwo rud metali (dla rejonu bolesławsko-olkuskiego) i górnictwa węgla kamiennego. Dla
górnictwa węgla kamiennego (z uwagi na deformacje ciągłe powierzchni) wyróżniono
następujące kategorie terenów pogórniczych:
tereny możliwe do zagospodarowania bez ograniczeń,
tereny czasowo niezdatne do zabudowy, pod którymi prowadzona jest eksploatacja
kończąca się, dla których należy określić okres wyłączenia spod zabudowy,
tereny zagrożone zalewiskami i podtopieniami, które powinny być czasowo lub trwale
wyłączone z zabudowy.
Kolejną propozycją klasyfikacji terenów pogórniczych przedstawili Z. Kulczycki
i P. Trzcionka (Kulczycki, Trzcionka 2000), którzy zaproponowali 7 kategorii terenów
górniczych od Ado G:
kategorie od A do C, określające różne wielkości zanikających ciągłych deformacji
terenu, które występują i ograniczają czasowo przydatność terenu do zabudowy,
kategoria D, dla której spodziewane jest występowanie deformacji nieciągłych,
kategoria E, obejmująca tereny zlikwidowanych wyrobisk górniczych,
kategoria F, obejmująca tereny zalewisk i podtopień, tereny kategorii E i F,
proponują wyłączyć z zabudowy,
kategoria G, obejmująca tereny dla których spodziewane jest występowanie
zagrożenia gazowego, czasowo ograniczającego przydatność terenu do zabudowy.
Możliwe jest współwystępowanie zagrożeń, na przykład BF i CG.

3. Skutki dokonanej eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony terenów pogórniczych
3.1. S t a b i l i z a c j a p o g ó r n i c z y c h d e f o r m a c j i powierzchni
Ciągłe deformacje powierzchni spowodowane podziemną eksploatację górniczą występują
po jej zakończeniu eksploatacji jeszcze przez pewien czas, w okresie od kilku miesięcy do
kilku lat, są to deformacje zanikające (rys.l).
Czas ten zależy od rodzaju górotworu, głębokości eksploatacji, sposobu kierowania stropem
(likwidacji przestrzeni wybranej) oraz prędkość frontów eksploatacyjnych). Wykonywane po
zakończeniu eksploatacji w dłuższych, ponad pięcioletnich, odstępach czasu pomiary
wysokościowe punktów rozproszonych wykazują obniżenia powierzchni, czasami większe niż
błędy pomiarów. Są to deformacje, które można już pominąć z uwagi na ochronę zabudowy
powierzchni. Proponuje się je nazywać deformacjami resztkowymi. Graficzną interpretację
obniżeń resztkowych powierzchni przedstawiono na rysunku L Obniżeniem resztkowym jest
różnica między w',^, - rzeczywistą asymptotą wpływów oszacowaną po upływie długiego czasu
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od zakończenia eksploatacji, a
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Rys. I. Rozkład deformacji powierzchni w długim okresie czasu na przykładzie obniżeń punktu:
czas zakończenia
eksploatacji, tk- prawdopodobny początek ujawniania się deformacji resztkowycłi, Was - oszacowana asymptota
bezpośrednicli wpływów eksploatacji, w'as - rzeczywista asymptota wpływów oszacowana po upływie długiego czasu
od zakończenia eksploatacji (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 1. Distribution of long-term ground surface deformations in terms of point subsidence:
tr - time of mine closure;
tk - probable start of manifestation of residual deformations;
w„.v - estimated asymptote of direct impact of mining;
- real asymptote of impact of mining estimated a long time sińce the mine closure (Joint report, 2000).

Opierając się na kryterium dokładności pomiarów niwelacyjnycłi (Maciaszek i in. 1999;
Praca zbiorowa 2000) przyjęto, że zakończenie procesu deformacji występuje gdy pozostaje do
ujawnienia się przyrost obniżeń rzędu 10 mm. W praktyce nie wiadomo kiedy wystąpią takie
przyrosty obniżeń. Dlatego przy wykorzystaniu dostępnych wyników pomiarów obniżeń,
koniec zaniku przyrostu deformacji (albo początek występowania deformacji resztkowych)
uzależniono od ich wartości przyrostu w czasie. Uwzględniając powyższe proponuje się
przyjmować, że:
deformacje zanikające występują po zakończeniu eksploatacji t^, do czasu t^ gdy
przyrosty obniżeń powierzchni nie są większe niż 10 mm/rok,
po tym czasie występują deformacje resztkowe,
stabilizacja (ustalenie się) procesu deformacji powierzchni terenu następuje wówczas
gdy pomiary wykazują^ w okresie trzech kolejnych lat, przyrosty obniżeń nie przekraczające
10 mm/rok i zmierzają do zera.
Ciągłe deformacje powierzchni terenu, występującymi po zakończeniu eksploatacji, można
prognozować korzystając z:
wzorów teorii Budryka-Knothego na określanie przyrostów deformacji w okresie od
zakończenia eksploatacji do zakończenia ich ujawniania się (Knothe 1984, Praca zbiorowa
2000),
zależności za pomocą których oblicza się przyrost deformacji zanikających na
podstawie obliczonych deformacji ustalonych (asymptotyczne) i funkcji czasu jaki upłynął po
zakończeniu eksploatacji, podanej przez Knothego, według zależności:
F(t) =
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gdzie:
t - czas liczony od zakończenia eksploatacji,
c - wyznaczony współczynnik czasu.
Jest to funkcja zaniku przyrostów deformacji. Przyjmując, najczęściej spotykane w praktyce
dla warunków kopalń węgla kamiennego w GZW, wartości współczynnika czasu
c=l, 2, 3, 5, 10, na rysunku 2 przedstawiono dla nich odpowiednio wykresy funkcji F{t).
Wartości współczynnika czasu c wyznacza się na podstawie pomierzonych obniżeń punktów
pomiarowych w funkcji czasu.
Na podstawie doświadczeń z zakresu czasu stabilizacji deformacji powierzchni po
zakończeniu eksploatacji można podać, że:
dla małych głębokości eksploatacji (do około 300 ), małozwięzłego górotworu (tg P>
2,5) oraz dużych prędkości eksploatacji
>120 m/miesiąc), czas stabilizacji deformacji
powierzchni wynosi do około 1 roku,
dla średnich głębokości eksploatacji (od 300 do 700 m), średniozwięzłego górotworu
(tg P=l,5-^2,5) oraz średnich prędkości eksploatacji (50 m/miesiąc < y,. < 120 m/miesiąc) czas
stabilizacji deformacji wynosi do około 3 lat,
dla dużych głębokości eksploatacji (ponad 700 m), górotworu zwięzłego (tg|3<l,5)
i małych prędkości eksploatacji (y^ <50 m/miesiąc) czas stabilizacji deformacji wynosi do
około 5 lat.
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Rys. 2. Zależność funkcji zaniku deformacji od czasu upływającego po zakończeniu eksploatacji dla różnych
współczynników c
Fig. 2. Dependence of the deformation decay function on tlie post-mining period for various c coefficients
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3 . 2 . Z a g r o ż e n i e d e f o r m a c j a m i n i e c i ą g ł y m i p o w i e r z c h n i ze s t r o n y
pogórniczych pustek w górotworze
Wykonanie wyrobisk górniczych w górotworze zmienia pierwotny układ warunków
geologicznych w przypowierzchniowych partiach skorupy ziemskiej. Zmiana ta może mieć
różnego typu konsekwencje środowiskowe i powodować specyficzne zagrożenia.
W szczególności są to zagrożenia powierzchni ziemi deformacjami oraz zagrożenia
przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych. Zagrożenia te wynikają z pozostawienia
w górotworze połączonych ze sobą pustek o znacznej kubaturze (wyrobiska chodnikowe,
komorowe, ścianowe) oraz przerwania ciągłości warstw skalnych (szyby, szybiki, sztolnie,
pochylnie). Pustki te w długim horyzoncie czasowym mogą utrzymywać się w stanie
nienaruszonym nie powodującym zagrożeń. W pewnych jednakże warunkach mogą być
przyczyną zagrożeń dla środowiska. W szczególności zagrożenia takie powoduje eksploatacja
złóż surowców mineralnych i energetycznych prowadzona na małych głębokościach, gdyż jest
ona źródłem deformacji nieciągłych wywołanych procesami zapadliskowymi.
Procesy zapadliskowe powodują charakterystyczne deformacje powierzchni w trakcie
których dochodzi do przerwania ciągłości warstw geologicznych oraz lokalnych obniżeń
powierzchni terenu przyjmujących formy lejów, niecek, progów i szczelin. Icłi rozmiary
poziome mogą ograniczać się do powierzchni od kilku (najczęściej) lub kilkudziesięciu m .
Podobnego rzędu jest ich głębokość. W większości przypadków ujawniają się one na
powierzchni w sposób nagły, nie sygnalizowany wcześniejszym obniżaniem (klasyczne procesy
zapadliskowe). Największe z odnotowanych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW)
zapadlisk wystąpiły w rejonach nieprawidłowo zlikwidowanych szybów górniczych.
W pewnej liczbie przypadków proces tworzenia się deformacji przebiega w dłuższym
okresie czasu i jest sygnalizowany postępującym w czasie obniżaniem powierzchni terenu.
W szczególności dotyczy to obszarów, których budowa geologiczna umożliwia występowanie
zjawisk sufozyjnych. W takich rejonach obecność w nadkładzie podatnych na sufozję osadów
czwartorzędowych w połączeniu z obecnością szczelin w warstwach skalnych nad pustkami
powoduje intensyfikację zjawisk wynoszenia cząstek gruntu do pustek,
W większości przypadków wszystkie opisane zjawiska są groźne dla infrastruktury
powierzchniowej (budowle) i podziemnej (sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i.t.p).
Postawienie granicy głębokościowej powyżej której dana pustka po górnicza zagraża
powierzchni a poniżej której nie, jest trudne. Głębokość la jest zależna przede wszystkim od
kubatury pustki (której tylko pośrednim wskaźnikiem jest jej wysokość) oraz charakterystyki
warunków geotechnicznych w skałach nadkładowych (podatność zawałowa, wskaźnik
rozluzowania skał w zawale, warunki hydrogeologiczne). W górnictwie węgla kamiennego
powszechnie przyjmuje się, że taką granicą jest głębokość 80 m. Analiza zaistniałych na terenie
GZW zapadlisk powierzchni wskazuje, że zdecydowana ich większość wystąpiła w rejonach
zalegania pustek na mniejszych od tej głębokości. Były jednakże nieliczne przypadki w których
wystąpienie zapadlisk powierzchni spowodowały pustki zalegające na większych
głębokościach.
Zagrożenie w poszczególnych terenach pogórniczych powinno jednak być określone w
wyniku indywidualnej analizy warunków geologiczno - górniczych, zaistniałych przejawów
deformacji nieciągłych oraz ryzyka dla powierzchni i obiektów budowlanych.
Zagrożenie deformacjami nieciągłymi i sposoby jego prognozowania było przedmiotem
licznych prac badawczych wykonywanych zwłaszcza przez Główny Instytut Górnictwa,
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Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Śląską i zainteresowane przedsiębiorstwa
górnicze. Pomimo tych licznych prac metody prognozowania zagrożenia deformacjami
nieciągłymi nie są doskonałe. Ustalenie jednoznacznych kryteriów prognozy zagrożenia
powierzchni ze strony płytkich pustek jest zadaniem trudnym. Wynika to z dynamicznej
charakterystyki procesów zapadliskowych oraz czynników ją opisujących. Ruchy mas
ziemnych w przypowierzchniowych partiach skorupy ziemskiej, traktowane jako nadzwyczajne
zagrożenia środowiskowe są przedmiotem badań geologii dynamicznej. W takim ujęciu pustki
pogórnicze są nowym i trwałym elementem budowy geologicznej, który podlega prawom
przyrody. Stwarzają one dodatkowe problemy związane z użytkowaniem powierzchni i jej
zagospodarowaniem. Pomimo pewnego zróżnicowania warunków geologiczno - górniczych w
obszarach eksploatacji rud i węgla analiza porównawcza dotychczas zaistniałych deformacji
nieciągłych wskazuje, że charakterystyki procesów geodynamicznych, które zachodzą w
sąsiedztwie pustek zalegających w skałach wapiennych i piaskowcowo - łupkowych są
zbliżone. Elementami w opisie tych procesów są następujące parametry, czynniki oraz zjawiska
(Goszcz i in, 1991; Popiołek i in. 1998; Kotyrba i in. 1998):
rozmiary przestrzenne pustki,
głębokość zalegania pustki,
rodzaj i grubość nadkładu skał zwięzłych,
rodzaj i grubość skał luźnych (gruntów),
rodzaj obudowy wyrobisk,
sposób eksploatacji,
warunki hydrogeologiczne,
obciążenia statyczne i dynamiczne gruntu,
zjawiska pożarowe w pokładach węglowych,
zjawiska sufozji mechanicznej i chemicznej.
Powyższe elementy stanowią zasadnicze kryteria prognozy zagrożenia powierzchni ze
strony płytko zalegających pustek górniczych. Do prognozowania zagrożenia powierzchni
zapadliskami powszechnie wykorzystywane są analityczne rozwiązania płaskiego lub
przestrzennego modelu pustki przemieszczającej się z poziomu eksploatacji ku powierzchni
(Sachs 1972,1978,1982; Chudek, Janusz, Zych 1988; Goszcz 1985, 1996). W rozwiązaniach
tych uwzględnia się jedynie kilka z wymienionych powyżej elementów opisu procesu
geodynamicznego (elementy geomechaniczne).
Obserwacja przejawów deformacji nieciągłych powierzchni w obszarach płytkiej
eksploatacji górniczej wskazuje, że często pomimo zbliżonej charakterystyki dwóch różnych
rejonów w jednym występują zapadliska a w drugim natomiast nie. Jest to spowodowane
różnymi współzależnościami pomiędzy wyżej wymienionymi elementami procesów
geodynamicznych oraz ich zmiennością w czasie (mierzonym jednostkami przyjętymi w
geologii). W aspekcie kryteriów zagrożenia powierzchni deformacjami ważnym elementem
staje się więc wskaźnik tzw. „podatności terenu na procesy zapadliskowe". Dla ustalenia
wielkości tego wskaźnika konieczne jest określenie czy w danym terenie występują deformacje
nieciągłe, natomiast miarą podatności jest liczba i rozmiary przestrzenne deformacji, które
zaobserwowano w danym terenie (Kotyrba i in. 1998).
Formułując kryteria prognozy zagrożenia określonego terenu deformacjami nieciągłymi
niezbędne staje się uzależnienie ich od funkcjonalnego zagospodarowania powierzchni
(Kotyrba, Tyrała, Michalak 1998). Dla tego samego rodzaju deformacji inna jest skala
zagrożenia jeżeli wystąpi ona w obszarach rolnych i leśnych a inna jeżeli wystąpi w obszarach
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zurbanizowanych. Inne będą konsekwencje powstania zapadliska w rejonie budowli
mieszkalnych, inne w rejonie budowli przemysłowych, inne w rejonie szlaków
komunikacyjnych drogowych i kolejowych i inne jeżeli wystąpią one w podłożu instalacji
podziemnych (gaz, woda, ścieki itp.). Istniejące w masywie skalnym pustki mogą utrzymywać
się przez dłuższy czas; jeśli jednak powstaną odpowiednie warunki wówczas pustka zaczyna
przemieszczać się w górę i może spowodować powstanie nieciągłej deformacji powierzchni. O
typie deformacji i jej wymiarach decyduje zespół czynników geologiczno-górniczych,
zwłaszcza zawodnienie skał i związane z nim procesy sufozji. Woda obniża wytrzymałość i
tarcie wewnętrzne skały, przez co wędrówka pustki następuje szybciej. Należy podkreślić, że
pustka poeksploatacyjna stanowi rodzaj drenu w górotworze (Goszcz 1996). Dren ten
funkcjonuje, aż do czasu wypełnienia pustki wodą. Ponieważ woda stanowi rodzaj podsadzki,
zawodnione pustki są mniej groźne od pustek nie wypełnionych wodą. Jeżeli jednak pustka
taka zostanie odwodniona np. na skutek prowadzonej w jej pobliżu głębokiej eksploatacji,
wówczas odwodnienie to może gwałtownie spowodować powstanie deformacji nieciągłej .
Aktywizację procesów zapadliskowych może wywołać również szereg innych czynników. Do
najważniejszych należy zaliczyć następujące;
dynamiczne obciążenia drganiami komunikacyjnymi
wstrząsy sejsmiczne,
zbyt duże obciążenia statyczne powierzchni,
zjawiska pożarowe w resztkach płytkich pokładów,
eksploatacja pod starymi zrobami,
zmiany warunków wodnych.
Kompleksowa analiza wszystkich elementów oceny i prognozy zagrożeń powierzchni
terenów pogórniczych deformacjami nieciągłymi wynikającymi z pozostawienia w górotworze
pustek pozwala na ich kategoryzację w postaci przedstawionej w tabeli 1.
Tabela 1. Klasyfikacja zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi w rejonach płytkiej eksploatacji złóż
Table I. Classification of ground surface discontinuous deformation hazard in the shallow minerał deposit mining
areas
Kat.
a
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Stopień
zagrożenia
Zagrożenie małe

Warunki geologiczno-gómicze
Przy spełnieniu wszystkich niżej wymienionych
warunków:
- brak zapadlisk,
- brak szczelin i progów,
- brak zjawisk sufozyjnych,
- wyrobiska pionowe i ukośne mające połączenia z
powierzchnią 0 znanym sposobie likwidacji,
- grubość zwięzłych skał stropowych co najmniej
pięciokrotnie większa niż wysokość wyrobisk
górniczych

Zakres badań

Badania rozpoznawcze
w obszarach planowanych
inwestycji
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b

c

Zagrożenie
średnie

Zagrożenie duże

Przy wystąpieniu jednego z niżej wymienionych
warunków;
- występują zapadliska o średnicy poniżej 3 m,
- szyby i szybiki o nieznanym sposobie likwidacji,
- grubość zwięzłych skal stropowych mniejsza od
pięciokrotnej a większa od trzykrotnej wysokości
wyrobisk górniczych,
- wyrobiska poziome i ukośne o nieznanym
sposobie likwidacji
Przy wystąpieniu jednego z niżej wymienionych
warunków;
- występują zapadliska o średnicy powyżej 3m,
- występują progi ł szczeliny,
- występują zjawiska sufozyjne,
- grubość zwięzłych skał stropowych mniejsza od
trzykrotnej
wysokości
wyrobisk
górniczych,
występują „biedaszyby",
zjawiska pożarowe w rejonach płytkiej
eksploatacji węgla,
- intensywne zjawiska para sejsmiczne

Badania szczegółowe

Badania szczegółowe
i monitoringowe

Objaśnienia do tabeli:
badanie rozpoznawcze - gęstość pokrycia terenu punktami pomiarowymi w dowolnej siatce,
badania szczegółowe - gęstość pokrycia terenu punktami w siatce 5 x 5 m, w terenach gdzie są szyby górnicze 2 x 2 m
badania monitoringowe - siatka jak dla badań szczegółowych.

3 . 3 . Z a g r o ż e n i e p o w i e r z c h n i ze s t r o n y z a l e w i s k i p o d t o p i e ń
Wpływy podziemnej eksploatacji górniczej na stosunki wodne na powierzchni mogą
przybierać dwojakiego rodzaju formy. Mogą mianowicie wyrażać się poprzez:
deformacje nadległych warstw i powierzchni terenu,
deformacje nadległych warstw i powierzchni terenu wraz z ich odwadnianiem.
Czynnikiem decydującym co do formy oddziaływania jest tu charakter górotworu a ściślej
obecność lub brak obecności w nadkładzie - ciągłych warstw osadów spoistych, które
skutecznie izolują przypowierzchniowe warstwy wodonośne przed drenującym wpływem
wyrobisk górniczych (Staszewski 1966). W przypadku istnienia warstwy izolacyjnej (złoże
hydrogeologicznie izolowane), nierównomierne obniżenia terenu powodują zakłócenia
przepływu wód w zlewniach powierzchniowych i związane z tym różnokierunkowe zmiany
położenia zwierciadła wód gruntowych, przy czym efektem dominującym jest wzrost
zawodnienia gruntów i powstanie podtopień i zalewisk. W przypadku braku warstw
izolacyjnych (złoże hydrogeologicznie nie izolowane) skutki oddziaływania wyrażają się
obniżeniem zasobów wodnych i osuszeniem gruntów. Zatem pierwsze kryterium klasyfikacji
terenów pogórniczych wiąże się z charakterem górotworu (tabela 2).
Jako drugie kryterium klasyfikacji należy przyjąć czynniki dalszego oddziaływania po
zakończeniu eksploatacji górniczej. W GZW większość zakładów górniczych wchodzi w skład
wzajemnie połączonych zespołów kopalń. Likwidacja kopalni zespolonej wymaga utrzymania
drenażu wyrobisk górniczych dla bezpieczeństwa pozostałych czynnych kopalń. Wyłączenie
systemów odwadniania jest możliwe tylko w przypadku kopalń odosobnionych lub
jednoczesnej likwidacji całego zespołu kopalń. Stan stosunków wodnych na terenach
pogórniczych zależeć więc będzie czy zroby zlikwidowanej kopalni są w dalszym ciągu
odwadniane czy też system odwadniania został wyłączony i następuje zatapianie kopalni.
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Tabela 2. Charakterystyka terenu pogórniczego ze względu na stan stosunków wodnych
Table 2. Characteristic of the post-mining area with respect to water relations (Staszewski, 1966)

Rodzaj
górotworu

Obecny stan
stosunków
wodnych

Czynniki dalszych
zmian stosunków
wodnych

Bez zmian

odS

Zwierciadło wody
podniesie się do
wysokości
h > 2m ppt

Możliwe lokalnie wtórne
deformacje terenu

oz N

Zwierciadło wody
podniesie się do
wysokości
/i<2 rn ppt

Podtopienie terenu.
Możliwe lokalnie wtórne
deformacje terenu

ozP

Bez zmian

Brak zagrożeń

zdN

Bez zmian

Teren podtopiony
wymaga odwodnienia

zdP

Zwierciadło
wody ponad
p.t.

Bez zmian

Zalewisko wymaga
odwodnienia lub
uzdatnienia stosownie
do planów zabudowy

zdZ

Zwierciadło
wody na
głębokości
h>2m
ppt

Bez zmian

Możliwe lokalnie wtórne
deformacje terenu

zz N

Bez zmian

Podtopienie terenu
wymaga odwodnienia.
Możliwe lokalnie wtórne
deformacje terenu

zzP

Bez zmian

Zalewisko wymaga
odwodnienia lub
uzdatnienia stosownie
do planów
zagospodarowania.
v1ożliwe lokalnie wtórne
deformacje terenu

zz Z

Głębokie
poziomy
wodonośne
Wyłączenie
i obecność
systemów
płytkich
odwadniania,
poziomów
całkowite zatopienie
zawieszonych
kopalni i
wypełnienie się leja
depresji
Zwierciadło
wody na
głębokości
h>2m ppt
Zwierciadło
wody na
głębokości
0 < /z < 2 rn
ppt

Złoże hydrogeologicznie
izolowane

Zwierciadło
wody na
głębokości
0 < A< 2 m
ppt

Zwierciadło
wody ponad
p.t.
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Ocena zagrożenia terenu Oznaczenie
i obiektów na
terenu,
powierzchni
(grupa)
Podłoże obiektów może
być zagrożone lokalnie
wystąpieniem zjawisk
sufozyjnych

Drenaż wyrobisk
górniczych jest
nadal utrzymywany

Złoże hydrogeologicznie
nie izolowane

Przewidywany stan
zwierciadła wody
gruntów

Drenaż wyrobisk
górniczych jest
nadal utrzymywany

Wyłączenie
systemów
odwadniania,
całkowite zatopienie
kopalni i
wypełnienie się leja
depresji
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Przy utrzymywaniu systemu odwadniania, zakończenie eksploatacji na terenie położonym w
granicach złoża nie izolowanego, stan stosunków wodnycłi pozostaje bez zmian. Na terenie
położonym w granicach złoża izolowanego mogą jeszcze przez pewien czas ujawniać się
wpływy eksploatacji na powierzchnię, jednak wpływ na stosunki wodne będą mieć tylko
osiadania, które wystąpią w ciągu roku od zakończenia eksploatacji górniczej. Późniejsze,
zanikające osiadania praktycznie s ą j u ż bez znaczenia.
Wyłączenie systemów drenażowych i zatapianie kopalni spowoduje zdecydowanie różne
skutki w zależności od charakteru górotworu. W górotworze hydrogeologicznie nie
izolowanym, zatopienie kopalni i pełna odbudowa poziomu hydrostatycznego może
spowodować podtopienie terenów, które w okresie odwadniania kopalni pozostawały osuszone.
Ponadto należy się spodziewać, że zmiana warunków wodnogruntowych może spowodować
lokalnie wtórne deformacje terenu. W górotworze hydrogeologicznie izolowanym, wyłączenie
pompowni nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych na powierzchni ale możliwe są lokalne
deformacje terenu związane z przemieszczaniem się mas skalnych w trakcie zatapiania zrobów.
Dalszy podział terenów pogórniczych wynika z położenia zwierciadła wód gruntowych.
Przyjęto, że położenie zwierciadła wód gruntowych na głębokości stale większej niż 2 m ppt,
nie powoduje negatywnych skutków dla dalszego gospodarczego użytkowania terenu.
Położenie zwierciadła wody na głębokościach od O do 2 m oznacza stałe lub okresowe
podtopienie terenu i obniża jego wartość użytkową. Położenie zwierciadła wody ponad
powierzchnią terenu (zalewisko) oznacza jego nieprzydatność do zabudowy.
Należy zwrócić uwagę na wymiar czasu przewidywanych zmian stosunków wodnych po
zakończeniu eksploatacji górniczej. W obszarze hydrogeologicznie izolowanym zmiany takie
praktycznie wystąpią w ciągu pierwszego roku. Ujawnianie się natomiast zmian stosunków
wodnych na powierzchni w obszarze hydrogeologicznie nie izolowanym, nie zależy od
zakończenia eksploatacji lecz od zatrzymania systemu odwadniania kopalń. Czas zatapiania
kopalni czy zespołu kopalń i pełna odbudowa poziomu hydrostatycznego trwać będzie kilka do
kilkunastu lat i dopiero po takim okresie ujawnią się skutki na powierzchni terenu. Oddzielną
sprawą jest podjęcie decyzji o wyłączeniu systemu odwadniania kopalń zespolonych. Według
obecnych ustaleń możliwe to będzie po zakończeniu eksploatacji w ostatniej kopalni
wchodzącej w skład zespołu. W GZW może to oznaczać, że takie decyzje podjęte zostaną za
kilkadziesiąt lat. Zatem na terenach pogórniczych kopalń zespolonych i położonych w
granicach górotworu nie izolowanego, gdzie należy spodziewać się bardzo istotnych zmian
stosunków wodnych, ich ujawnienie się może nastąpić w odległym horyzoncie czasowym.
3.4. Z a g r o ż e n i e g a z o w e p o w i e r z c h n i
Na powierzchni terenu niektórych kopalń, szczególnie likwidowanych obserwuje się
zwiększone zawartości gazów kopalnianych, głównie metanu.
Emisja tych gazów z górotworu zależy od bardzo wielu czynników takich jak:
budowa geologiczna (stratygrafia i litologia),
występowanie zaburzeń tektonicznych,
~
stopień naruszenia górotworu robotami górniczymi,
metanonośnością pokładów i zawartości metanu w wyrobiskach i zrobach,
połączenie wyrobisk z powierzchnią szybami i otworami wiertniczymi,
zatopienie zrobów i wyrobisk.
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Wymienione czynniki decydują o przepuszczalności górotworu i możliwych drogach
przepływu gazów kopalnianych. Zjawisko przemieszczania się gazów ku powierzchni w
kopalniach zlikwidowanych ulega znacznemu spowolnieniu w związku z zatrzymaniem pracy
wentylatorów. W efekcie przyczynia się to do akumulacji gazów w wyrobiskach i zrobach
pogórniczych. Brak wymuszonego przepływu powietrza powoduje laminarne przemieszczenie
się gazów pod wpływem gradientu ciśnienia, temperatury i depresji naturalnej. Zjawisko to
przebiega zawsze w procesie dwufazowym. W pierwszej fazie następuje desorpcyjne
wydzielanie się gazu z węgla a w fazie drugiej przepływ gazu wolnego do wyrobisk i zrobów.
Dalsza migracja ku powierzchni zależy od przepuszczalności skał. W przypadku położenia
kopalni w rejonie występowania trzeciorzędowych iłów proces migracji przez górotwór zostaje
zatrzymany i może się odbywać jedynie szybami lub otworami wiertniczymi. Gdyby te
wyrobiska w procesie likwidacji zostały szczelnie wypełnione materiałem nieprzepuszczalnym
wówczas w rejonach takich prawdopodobieństwo wypływu gazów kopalnianych na
powierzchnie będzie znikomo małe. W rejonach gdzie nie występują utwory nieprzepuszczalne
a kopalnie zaliczone są do metanowych emisja gazów, szczególnie po likwidacji szybów, jest
możliwa. Proces wypływu gazu może być zintensyfikowany zatapianiem kopalni kiedy woda
powodować będzie wypieranie atmosfery kopalnianej do góry. Z drugiej strony zatapianie
poszczególnych poziomów powodować będzie odcinanie pokładów węgla i uniemożliwi dalsze
desorpcyjne uwalnianie metanu.
Ewentualne zagrożenie gazowe terenów pogórniczych ograniczone będzie do części GZW,
gdzie nie występują utwory nieprzepuszczalne, lub do rejonów szybów i otworów wiertniczych
w części zagłębia z utworami izolacyjnymi o ciągłym charakterze.
W każdym jednak przypadku będzie to zjawisko o charakterze ograniczonym czasowo.

4, Kategorie przydatności terenu pogórnlczego do zagospodarowania
Działalność górnicza zostawia trwałe lub zanikające skutki na powierzchni, które mogą
ograniczać jej swobodne zagospodarowanie. Dla zobrazowania przydatności terenów
pogórniczych do zagospodarowania proponuje się wprowadzić przedstawiony w tabeli 3
podział tych terenów na 3 kategorie A, B i C.
Kategoria A obejmowałaby takie obszary, na których nie przewiduje się żadnych
ograniczeń w zakresie ich zagospodarowania. Należy tu jednak mieć na uwadze, że
rozpatrywany obszar był w przeszłości poddany wpływom podziemnej eksploatacji górniczej i
aczkolwiek objawy tych wpływów uznane zostały za zakończone, to jednak nie można
wykluczyć możliwości dalszych, niewielkich i niemożliwych do prognozowania deformacji
przypowierzchniowej warstwy górotworu. Z tego powodu proponuje się teren kategorii A
uznać za teren o możliwych nierównomiernych osiadaniach, na którym zaleca się rozważyć
potrzebę wzmocnienia konstrukcji obiektów dla uniknięcia uszkodzeń elementów
wykończeniowych i architektonicznych, poprzez na przykład zastosowanie w przypadku
budynków żelbetowych fundamentów i żelbetowych wieńców w stropie kondygnacji
parterowej.
Kategoria B obejmowałaby obszary, których przydatność do zagospodarowania jest,
przejściowo lub trwale warunkowa warunkowa. Wydzielono w tej kategorii z uwagi na rodzaj
zagrożenia podkategorię Bj z uwagi na deformacje ciągłe powierzchni, podkategorię B2 z
uwagi na deformacje nieciągłe powierzchni i podkategorię B3 z uwagi na zagrożenie gazowe.
Za ograniczenia przemijające wraz z czasem można uznać zagrożenie związane z
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ujawniającymi się opóźnionymi deformacjami ciągłymi powierzchni i zagrożenie gazowe.
Zagrożenie natomiast związane z możliwością wystąpienia deformacji nieciągłych jest
zagrożeniem trwałym dopóty, dopóki nie zostanie ono zlikwidowane bądź poprzez likwidację
pustek w górotworze, bądź poprzez odpowiednie przystosowanie konstrukcji obiektów
budowlanych.
Kategoria C obejmowałaby obszary nieprzydatne do zagospodarowania obiektami
długotrwałymi z uwagi na zagrożenie zalewiskami i podtopieniami.
Podstawą do oceny przydatności terenu pogórniczego do zagospodarowania powinna być
mapa przedstawiająca klasyfikację tej przydatności w obrębie granic terenu górniczego
likwidowanej kopalni. Mapa ta powinna być wykonana w ramach planu ruchu jej likwidacji. Na
mapach tych powinny być przedstawione kategorie terenów pogórniczych według klasyfikacji
podanych w tabelach 1 i 3, a ponadto określone oddziaływania czynnych sąsiednich kopalń;
ustalenia ich aktualnego terenu górniczego, prognozowane przyspieszenia drgań powierzchni
terenu pogórniczego oraz prognozowane zmiany warunków wodnych spowodowanych
eksploatacją tych kopalń.
Tabela 3. Kategorie przydatności terenu pogórniczego do zagospodarowania
Table 3. Categories of post-mining areas with respect to their suitabiiity for development
*

Oznaczenie

Przydatność
do zagospodarowania

A

Nieograniczona

B,

B2

Teren
przydatny
warunkowo

B3

C

Teren trwale
nieprzydatny

Zagrożenie

Przeciwdziałanie
zagrożeniu

Nie występuje

Nie wymagane

Deformacje
ciągłe

Na podstawie
analizy technicznej

Deformacje
nieciągłe

Na podstawie
analizy
technicznoekonomicznej

Gazowe

Na podstawie
analizy technicznej

21alewiska i
podtopienia

Uwagi
Dla wykluczenia
uszkodzeń
elementów wykończeniowych i
architektonicznych zaleca się
rozważyć potrzebę wzmocnienia
konstrukcji obiektu
Po 5 latach od zakończenia
eksploatacji
można
teren
zaliczyć do kategorii A
Zaleca się wyłączyć z zabudowy
rejony zlikwido-wanych szybów
i sztolni

Zagrożenie czasowe

Można
wznosić
obiekty
tymczasowe o trwałości do
wystąpienia zagrożenia

możliwe jest współwystępowanie zagrożeń różnych kategorii

5. Zakończenie
Ochrona powierzchni, a w tym obiektów budowlanych terenów pogórniczych
likwidowanych kopalń przed skutkami dokonanych eksploatacji jest ważnym elementem
konstruowania planów zagospodarowania przestrzennego pogórniczych gmin. Dla tworzenia
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takiego planu niezbędne jest posiadanie przez gminę mapy przydatności do zagospodarowania
terenów pogórniczych, na której zaznaczone byłyby kategorie przydatności terenu
pogórniczego do zagospodarowania.
W referacie przedstawiono podstawowe problemy opracowywania takich map,
zweryfikowane w dotychczasowej praktyce Instytutu. Jest rzeczą oczywistą, że poszczególne
przedsiębiorstwa górnicze i poszczególne gminy mogą charakteryzować się swoistymi cechami
i wówczas trzeba przedstawione poglądy dostosowywać do występujących uwarunkowań.
Niemniej jednak przy opracowywaniu map przydatności do zagospodarowania terenów
pogórniczych powinny być uwzględniane generalne zasady postępowania, a w szczególności
powinien być stosowany jednolity podział terenów pogórniczych na kategorie, których
propozycje przedstawiono w referacie.
Przedstawiona klasyfikacja terenów pogórniczych może być również zastosowana do
opracowywania informacji o terenie pogórniczym zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji
o środowisku (Ustawa 2000). Obowiązek udzielania informacji o terenie z uwagi na dokonaną
eksploatację górniczą likwidowanych kopalń będzie spoczywał na Centralnym Archiwum
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej znajdującym się przy Wyższy Urzędzie Górniczym,
gdzie są składowane dokumentacja mierniczo-geologiczne likwidowanych kopalń.
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Classiflcation of post-mining areas
Abstract
The proposed classification of post-mining areas in terms of their suitability for structural
development is presented in tłiis paper. In this classification tłie following factors łiave been
considered:
1. Declining increases in ground surface continuous deformations after abandoning mining
operations.
2. Ground surface discontinuous deformation liazard due to tlie existence of słiallow past
mining related gobs and mine workings (down to a depth of 80 m).
3. The hazard for ground surface form the occurrence of floodings and fens,
Also in the proposed classification, the methane gas explosion hazard has been taken into
account.
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Doświadczenia z zakresu ochrony powierzchni uzyskane w wałbrzyskich
kopalniach
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Streszczenie
Artykuł zawiera najważniejsze doświadczenia z zakresu ochrony powierzchni i obiektów
budowlanych uzyskane w warunkach kopalń wałbrzyskich w czasie prowadzenia eksploatacji
i po jej zakończeniu. Przedstawiono w nim wybrane wyniki pomiarów deformacji powierzchni
prowadzonych od początku XX wieku oraz doświadczenia uzyskane podczas eksploatacji
licznych filarów ochronnych. Podano kształtowanie się deformacji w czasie po zakończeniu
eksploatacji górniczej oraz zagrożenia powierzchni spowodowane dokonaną eksploatacją
górniczą i likwidacją kopalń. W zarysie przedstawiono warunki geologiczne i górnicze
w obszarze górniczym Boguszów II, gdzie powstają zapadliska na powierzchni terenu, nad
starymi i płytkimi wyrobiskami po eksploatacji złóż srebra i barytu.

1. Wprowadzenie
W latach 1999-2000 w Głównym Instytucie Górnictwa został wykonany projekt badawczy
nr 9 T12A 034 16 pt. Doświadczenia wynikające z dokonanej eksploatacji i likwidacji kopalń
w Wałbrzychu w aspekcie ochrony powierzchni. Jego efektem jest monografia pod tytułem
EKSPLOATACJA GÓRNICZA A OCHRONA POWIERZCHNI, Doświadczenia
z wałbrzyskich kopalń (Praca zbiorowa 2000). Monografia jest
opracowaniem
interdyscyplinarnym. W jej realizacji uczestniczyli specjaliści z różnych środowisk, związani
z górnictwem węgla kamiennego w Wałbrzychu, w tym przede wszystkim Głównego Instytutu
Górnictwa, Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i Wałbrzyskich Kopalń Węgla
Kamiennego (WKWK).
Inspiracją do wykonania projektu badawczego i monografii było zakończenie eksploatacji
górniczej pokładów węgla i kompleksowa likwidacja wałbrzyskich kopalń, a także wykonana
przez Główny Instytut Górnictwa mapa przydatności terenu pogórniczego do zabudowy ze
względu na oddziaływanie dokonanej eksploatacji w obszarze górniczym WKWK
(Kowalski i in. 1999).
r
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Celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników pomiarów deformacji powierzchni
oraz doświadczeń uzyskanych podczas eksploatacji filarów ochronnych: szybów, stacji i
wiaduktu kolejowego, koksowni i dzielnic mieszkaniowych. Przedstawiono również wyniki
badań z zakresu kształtowania się deformacji w czasie po zakończeniu eksploatacji górniczej
oraz zagrożenia powierzchni spowodowanego dokonaną eksploatacją górniczą i likwidacją
kopalń. Omówiono powstające deformacje powierzchni nad starymi płytkimi eksploatacjami
złóż srebra i barytu w obrębie obszaru górniczego Boguszów II, na którym nadal powstają
deformacje nieciągłe.
Doświadczenia uzyskane z likwidacji wałbrzyskich kopalń zostały wykorzystane przy
realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ-KBN-OIO/TI2/1998 pt. „Człowiek i
środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego".

2. Warunki geologiczne i górnicze w wałbrzyskich kopalniach
2.1. Tereny i obszary górnicze
Teren górniczy WKWK obejmujący złoże węgla kamiennego tworzyły cztery obszary
górnicze: Biały Kamień (dawna KWK Thorez, wcześniej Julia), Gaj i Podgórze (dawna KWK
Wałbrzych), Kuźnice (dawna KWK Yictoria), o łącznej powierzchni wynoszącej 93,68 km^,
(rys.l).
W 1993 roku w części obszaru górniczego WKWK utworzono Zakład Wydobywczo
Przeróbczy
Antracytu,
w
granicach
obszaru
górniczego
Glinik.
Powierzchnia
obszaru
wynosiła
'y
15,63 km . W obszarze górniczym WKWK znajdowały się jeszcze obszary górnicze:
Boguszów II o powierzchni 97,7 ha, w granicach którego eksploatowane było złoże
barytu, a wcześniej srebra,
Szczawno-Zdrój o powierzchni 1206,4 ha utworzony dla eksploatacji złóż wód
leczniczych,
Podgórze II o powierzchni 5,6 ha i Gorce o powierzchni 18,9 ha (nieczynny),
w granicach których eksploatuje się odkrywkowo złoże melafiru (kamieniołomy).
Powierzchnia terenu WKWK charakteryzuje się urozmaiceniem morfologicznym. Masyw
Chełmca (+851 m n.p.m.) dzieli teren WKWK na dwie części: wschodnią i zachodnią, które
pokrywają się z geologicznymi nieckami sobięcińską i górecką. Deniwelacje terenu dochodzą
niekiedy do 400 m. Centralna część Kotliny Wałbrzyskiej ma wysokość 440 -5- 460 m n.p.m.
2,2. Zarys w a r u n k ó w geologicznych i h y d r o g e o l o g i c z n y c h
Dolnośląskie
Zagłębie
Węglowe
wchodzi
w
skład
największej
jednostki
geologicznej
r
Sudetów Środkowych, jaką jest depresja śródsudecka - powstała w trakcie ewolucji
waryscyjskiego systemu geosynklinalnego. Zaburzenia tektoniczne o charakterze nieciągłym
występują powszechnie w obszarze WKWK. Dominuje tu tzw. sudecki kierunek uskoków tj.
NW-SE.
W pakiecie osadów górnokarbońskich zalega 80 pokładów węgla, w warstwach:
wałbrzyskich 30 pokładów o numerach od 680 do 651,
białokamieńskich 2 pokłady - 550 i 551,
żaclerskich 48 pokładów, o numerach od 448 do 423 w dolnych i 322 do 301 w
górnych.
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Utwory karbonu produktywnego w rejonie Wałbrzycha występują w dwócti nieckacłi
sobięcińskiej i góreckiej. Nad warstwami karbonu produktywnego znajdują się utwory permu
i czwartorzędu. Eksploatowane pokłady węgla zalegają od powierzchni do głębokości 900 m.
Pod względem litologicznym karbon stanowią na przemian zalegające skały mułowcowo-ilaste
i piaskowce, stropowa cześć warstw zaclerskich wykształcona jest z piaskowców z przerostami
zlepieńców i łupków. Pokłady węgla charakteryzują się nieregularnym zaleganiem, zmienną
miąższością i występowaniem intruzji porfirowych. Z uwagi na miąższość pokłady są cienkie
i średnie. Warstwy permskie występują w południowej części obszaru WKWK, zbudowane są
ze zlepieńców, piaskowców i łupków. Czwartorzęd występuje lokalnie i ma małą miąższość. Są
r

to osady aluwialne i zwietrzelinowe. Średnia miąższość tych osadów nie przekracza 2 m,
jedynie w dolinach rzecznych dochodzi do kilkunastu metrów.
Wyniki z wieloletnich prac kartograficznych w wyrobiskach górniczych oraz z głębokich
otworów badawczych potwierdziły występowanie licznych intruzji powulkanicznych w obrębie
osadów warstw wałbrzyskich i żaclerskich. Są to najczęściej żyły pokładowe sięgające niekiedy
powierzchni terenu. Towarzyszą one często pokładom węgli powodując całkowicie ich lokalne
zniszczenie. W znaczącym stopniu utrudniały one eksploatację pokładów węgla i powodowały
pogorszenie warunków geotechnicznych skał otaczających wyrobiska. Niecka sobięcińska ma
zmienny kierunek rozciągłości warstw, a upad warstw wynosi najczęściej od
lokalnie
na południe rośnie do około 80°. W niecce góreckiej, w skrzydle wschodnim, warstwy są
strome, czasami pionowe lub przewalone. Zachodnie skrzydło ma nachylenie warstw
łagodniejsze, upady są
Na terenie niecki wałbrzyskiej występują dwa poziomy wodonośne związane z
czwartorzędem oraz karbonem górnym. Poziom czwartorzędowy ze względu na niewielką
miąższość osadów lub zupełny ich brak, ma znaczenie marginalne. Zasadniczym poziomem
wodonośnym w obszarze WKWK determinującym warunki hydrogeologiczne jest poziom w
warstwach karbońskich. Wieloletnia eksploatacja i związane z nią odwodnienie górotworu
spowodowały wytworzenie głębokiej depresji warstwowo-szczelinowej. Maksymalna
głębokość drenażu sięgnęła w niektórych rejonach do 1000 m. Zdrenowane karbońskie piętro
wodonośne zasilane jest wodami opadowymi infiltrującymi w głąb spękanego górotworu.
Najkorzystniejszymi obszarami zasilania są nie izolowane wychodnie skał przepuszczalnych
oraz zawierające wyeksploatowane, do samej powierzchni, serie pokładów. Przeprowadzone
obliczenia modelowe wykazały, że infiltracja efektywna w rejonie niecki wałbrzyskiej mieści
się w przedziale 25-f37% wielkości opadów atmosferycznych.
2.3. Zarys rozwoju górnictwa i d o k o n a n e j eksploatacji pokładów węgla
kamiennego
Wybieranie węgla kamiennego w rejonie Wałbrzycha prowadzono od XVI wieku, co
powoduje, że jest to jedno z najstarszych zagłębi węglowych w Europie. Eksploatację
prowadzono wówczas płytko, na wychodniach pokładów, odkrywkami, do głębokości 10 m.
Wcześniejsze datowanie ma górnictwo złoża rud metali i innych surowców w rejonie
Boguszowa, gdzie złoża srebra okazywały się najbardziej zasobne. Znaczący rozwój górnictwa
węgla kamiennego nastąpił na przełomie wieków XVIII i XIX. Wówczas 60 kopalń
wydobywało około 120 tys. ton węgla rocznie. Były to już w większości eksploatacje
podziemne. W okresie tym wydrążono około 600 szybików i sztolni. Największe, wynoszące
ponad 6 min ton, wydobycie węgla kamiennego w historii Zagłębia Wałbrzyskiego zanotowano
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w 1929 r. W 1945 r. wyeksploatowano 2,9 min ton węgla z czterech kopalń: Wałbrzych,
Victoria, Julia (później Thorez) i Melchior (później Mieszko, a od 1964 r Wałbrzych). W
1990 roku rozpoczęto likwidację kopalń, która od 1993 roku była kontynuowana przez
wielozakładowe przedsiębiorstwo o nazwie Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego.
Zakłady Górnicze tego przedsiębiorstwa Yictoria i Chrobry zakończyły eksploatację
pokładów węgla w 1994 roku, a Julia 29.09.1996 roku. W okresie likwidacji wałbrzyskich
kopalń węgla kamiennego, w latach 1994-1998 działalność wydobywczą prowadził jeszcze
Zakład Wydobywczo-Przeróbczy Antracytu S.A., który zakończył eksploatację
29.06.1998 roku.
Dla zobrazowania ilości wydobytego złoża węgla kanniennego obliczono, że sumarycznie
wybrane miąższości złoża wynoszą do około 40 m. Największy ubytek złoża miał miejsce
w rejonie dzielnic Sobięcin i Biały Kamień. Według udokumentowanej eksploatacji górniczej
w 46 pokładach, za okres prawie 250 lat ustalono, że łącznie z obszarów górniczych
wałbrzyskich kopalń, wydobyto około 410 min ton węgla.

3. Zapadliska na powierzchni w rejonie obszaru górniczego złóż kruszców i barytu
Boguszów II
Górnictwo kruszcowe rud srebra i ołowiu a następnie barytu rozwinęło się w rejonie
obszaru złożowego na południowo-zachodnim zboczu Góry Chełmiec, (rys.l). Złoże
występuje tutaj wzdłuż tzw. kierunku sudeckiego, od południowego stoku lokalnego wzgórza
północnego (+652 m n.p.m.) aż do śródmieścia Boguszowa. Ma formę stromej, rozgałęzionej
żyły barytowej przecinającej porfiry karbońskie, rys.2. Żyły mają zmienną grubość, mniejszą
w części północno-zachodniej gdzie wynosi 1 - 2 m. większą w części południowo-wschodniej
około 2,5 m, a lokalnie nawet do 10 m. Nachylenie żyły wynosi od 65° do 90°.
Górnictwo rud srebra i ołowiu (głównie galeny) rozwinęło się w powierzchniowej części
żyły, (rys. 3 i 4). Pierwsza wzmianka o istnieniu Boguszowa, mającej prawdopodobnie
charakter osady górniczej, pochodzi z 1499 roku. Największe natężenie górnictwa srebra miało
miejsce w okresie od XVI do I połowy XVIII wieku. Ostatnia kopalnia działała w latach 1854
- 1865, w rejonie zgłębionego dla niej szybu Ludwig o głębokości 132 m. Pomimo nowego
udostępnienia złoża eksploatację rud srebra zatrzymano. Zasadniczą przyczyną były problemy
z utrzymaniem skutecznego systemu odwadniania kopalni.
Baryt (Ba SO4 ) stanowiący zasadnicze wypełnienie żyły kruszconośnej do II połowy
XIX wieku był traktowany jako skała płonna. Rozwój przemysłu chemicznego spowodował, że
do jego wybierania przystąpiono w 1867 roku. W końcu XIX wieku i z początkiem XX wieku
górnictwo to było bardzo prymitywne i stosowało stare metody wybierania złoża. Do 1912 roku
była to kopalnia wędrująca, gdzie po wybraniu barytu dostępnego wkopem lub sztolnią
porzucano ją. Eksploatację prowadzono przede wszystkim na północny zachód od Boguszowa,
odkrywkowo na powierzchni, kopiąc tak głęboko, jak na to pozwalały warunki. Obsunięcia
skarp lub zalanie wodą przerywało takie wybieranie i zakładano nowa odkrywkę. Po
wyczerpaniu złóż powierzchniowych przystąpiono do wybierania podziemnego ze sztolni
metodą komorową gdzie komory dochodziły najczęściej do powierzchni, powodując liczne,
widoczne do dzisiaj zapadliska. Podsadzanie wyrobisk było wielokrotnie podnoszone przez
magistrat miasta Boguszowa z powodu licznych zapadlisk na powierzchni. Na przykład
w 1926 roku w północno - zachodniej części miasta powstało zapadlisko o długości 15 m
i głębokości 5 - 8 m. Liczne zapadliska pojawiły się nad wyrobiskami byłych kopalń srebra na
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głębokości do 10 m. Za powstanie szkód obciążano kopalnię barytu, ta zaś próbowała obciążyć
winą dawne górnictwo srebra. Przeprowadzone ekspertyzy wykazały, ze większość powstałych
szkód zostało spowodowane jednak przez kopalnię barytu.
m
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Rys. 2. Przekrój poprzeczny przez środkową część ńoża barytu w Boguszowie (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 2. Cross-section through the central part of the Boguszów barite deposit (CoIlective work 2000)

W latach 1 9 4 5 ^ 8 wybieranie barytu prowadzono dość nieregularnie w partiach złoża
udostępnionych jeszcze przed 1945 rokiem. W kolejnych latach złoże udostępniono nowymi
pionowymi szybami i utworzono nowe poziomy wydobywcze co około 40 m, a następnie
podzielono je na filary podłużne o wysokości 8 - 1 2 m. Razem w okresie 1945 - 9 4 wydobyto
1 254 tyś. ton BaS04. Z początkiem lat dziewięćdziesiątych w XX wieku eksploatacja
osiągnęła głębokość około 380 m (rys.4). Wraz z głębokością następowało pogorszenie jakości
kopaliny, wzrastała również wielkość dopływu wody do kopalni, co wpłynęło na wzrost
kosztów wydobycia barytu i upadłość kopalni w 1997 roku. Niemal równocześnie w okresie
2-6.07.1997 roku w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych doszło do powstania
szeregu zapadlisk wzdłuż wychodni żyły, przez które woda z rozlewisk powierzchniowych
wdarła się do kopalni, zatapiając pompownię głównego odwadniania. Po tym zdarzeniu
przystąpiono do likwidacji zakładu górniczego, którą zakończono 19.08.1998 roku (zasypanie
szybu C), a w grudniu 1998 roku obszar górniczy Boguszów II został skreślony z rejestru.
W okresie działalności kopalni barytu po 1945 roku na powierzchni terenu powstawały
zapadliska wzdłuż wychodni żyły: w 1966 roku w rejonie zlikwidowanego szybu A, w latach
70-tych ujawniło się 14 zapadlisk o głębokości od 2 do 8 m. Zapadliska te systematycznie były
zasypywane skałą płonną. Zasypane zapadliska ponownie się uaktywniły w latach 1993-1995,
a zasypowy materiał obniżył się w nich o 1 - 2 i więcej metrów. Szczególnie dużo zapadlisk
ujawniło się w okresie intensywnych deszczy w lipcu 1997 roku. Według protokołów i notatek
Okręgowego Urzędu Górniczego ujawniło się 17 nowych zapadlisk oraz reaktywowały się 4,
uprzednio zasypane (rys.3).
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Rys. 3. Eksploatacje złóż srebra i barytu w rejonie obszaru górniczego Boguszów II: granice obszarów
górniczych: a
< Boguszów II, b
WKWK, c — — - linia przekroju podłużnego
przez wyrobiska, d
przypuszczaln^bszar eksploatacji srebra,
e
eksploatacja barytu, f "'
wychodnie barytu, g
^ ^
zapadliska powstałe po lipcu 1997
zlikwidowane zapadliska powstałe przed 1997 rokiem,
roku, h
J, 2 - miejsca wykonania fotografii (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 3. Extraction of silver and barite deposits in the region of the Boguszów II mining area: limits of mining areas:
a - Boguszów II, b - Group of Wałbrzych Mines, c - line of the longitudinal section through the workings,
d ~ hypothetical section through the workings, d - hypothetical silver mining area, e - extraction of barite,
f - barite outcrops, g - depressions occurred before the year 1997,
1,2 - locations where photographs were taken (Collective work 2000)
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Miały one kształty elips o wymiaracłi docłiodzącycłi do 20 m długości i 5 m szerokości oraz
głębokości od kilku do około 40 m. W niektórych zapadliskach odsłoniły się stare zroby, a ich
położenie pokrywało się z płytką eksploatacją srebra. Większość zapadlisk stwierdzono na
terenach leśnych oraz na terenie przemysłowym kopalni barytu. Zapadliska te nadal występują
na terenie Boguszowa powodując szkody w obiektach budowlanych i w infrastrukturze miasta.

4. Doświadczenia z ochrony powierzchni sprzed 1945 roku
Pierwszym, który rozpoczął badania deformacji powierzchni spowodowanych podziemną
eksploatacją górniczą kopalń w Wałbrzychu, na przełomie wieków XIX i XX był G. Klose.
Jego najważniejsze spostrzeżenia były następujące:
Na powierzchni terenu deformacje są zauważalne, gdy długość
boku
wyeksploatowanej powierzchni pokładu o kształcie kwadratu jest większa od HIA, gdzie / / j e s t
głębokością eksploatacji. Zależność tę stwierdzono dla górotworu nienaruszonego wcześniejszą
eksploatacją.
Kształt niecki obniżeniowej jest nieregularny (rys. 5), środkowa część niecki, nad
eksploatacją, ma większe nachylenia niż część niecki nad calizną. Punkty charakterystyczne
niecki wyznaczają linie prostopadłe do krawędzi eksploatacyjnych - metoda prostopadłości
wpływów.

Rys. 5. Kształt niecki obniżeniowej według obserwacji G. Klosego: I, 2, 3, 4, 5 - cłiarakterystyczne punkty niecki
obniżeniowej, 6, 7 - granice odbudowy (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 5. Sha|>e of the depression trough fołlowing Kiose's observation: 1,2, 3 , 4 , 5 - trough, 6, 7 - extraction limits
(Collective work 2000)

Aby na powierzchni powstała niecka pełna (w której wystąpiło największe obniżenie "^mca) długość boku wyeksploatowanej powierzchni, o kształcie kwadratu, powinna być większa
od 1,3 H.
Współczynniki eksploatacyjne są większe przy eksploatacji pokładów cienkich niż
przy eksploatacji pokładów grubych.
Przyjmując obniżenie 25 mm jako kryterialne do określania zasięgu wpływów na
powierzchni, wyznaczone dla pokładów o nachyleniu do 50° kąty zasięgu wpływów, mierzone
od
krawędzi
eksploatacyjnej,
wynoszą
w kierunku
wzniosu
pokładu
50-^70°,
a w kierunku upadu do 30°.
Stosowanie podsadzki suchej układanej ręcznie powoduje większe zasięgi wpływów
eksploatacyjnych, ale mniejsze deformacje, odwrotnie niż w przypadku eksploatacji z zawałem
stropu.
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Przy eksploatacji prowadzonej na małych głębokościach (autor nie podaje definicji
małej głębokości eksploatacji), na powierzchni powstają nieciągłości położone nad krawędzią
eksploatacyjną. Nieciągłości obserwowano także w rejonie wychodni uskoków.
Najważniejszy wpływ na przebieg obniżeń, w zależności od czasu, ma kohezja
górotworu i prędkość eksploatacji. Głębokość eksploatacji, sposób jej prowadzenia i grubość
pokładu, mają mniejsze znaczenie.
Powierzchnię i obiekty znajdujące się na niej można chronić zmniejszając
maksymalne obniżenie oraz przez „rozdzielenie" wpływów eksploatacji na dłuższy okres czasu,
co można uzyskać przez powolną prędkość eksploatacji lub specjalne metody eksploatacji.
Proces obniżeń po zakończeniu eksploatacji, kończy się w znacznej mierze w ciągu
dwu lat.
Pozostawianie nie eksploatowanych filarów ochronnych o małych rozmiarach może
być przyczyną dużych szkód. Filary ochronne mogą być eksploatowane planowo,
z zastosowaniem specjalnych technologii.
Prognozowanie deformacji górotworu przy wykorzystaniu teorii w warunkach kopalń
wałbrzyskich jest utrudnione, dlatego w celu poznawania procesu ruchów górotworu istotne
znaczenie ma wykonywanie pomiarów deformacji metodami geodezyjnymi.
Minimalizowanie szkód górniczych ma aspekt górniczy i społeczny.
Większość spostrzeżeń i poglądów G. Klose jest nadal aktualna.

5. Deformacje powierzchni spowodowane eksploatacją pokładów płytko zalegających i
stromych
Pierwsze pomiary po 1945 roku dotyczyły badań wpływu eksploatacji prowadzonych w
rejonie szybu Jan, śródmieścia Wałbrzycha, płytko zalegających pokładów (płytkie
kopalnictwo w rejonie czynnych wówczas upadowych) oraz pokładów zalegających stromo,
głównie w obszarze górniczym kopalni Yictoria - rejon niecki góreckiej.
5.1. Wyniki pomiarów deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją
płytko zalegającego pokładu
Wpływ eksploatacji płytko zalegającego pokładu na deformacje powierzchni został
zaobserwowany w związku z dokonaną przez kopalnię Thorez eksploatacją systemem
ścianowym z zawałem stropu pokładu 309, w rejonie upadowej Julia. Teren, pod którym
prowadzono eksploatację stanowiły użytki rolne znajdujące się między śródmieściem
Wałbrzycha a dzielnicą Biały Kamień. Pomiary geodezyjne deformacji powierzchni na liniach
pomiarowych oprócz znaczenia praktycznego (dla wykonywania zabiegów profilaktycznych
w sieci uzbrojenia terenu, rys. 6) miały również znaczenie poznawcze w zakresie kształtowania
się deformacji powierzchni nad bardzo płytko eksploatowanym pokładem, na głębokości
średnio 35 m. W szczególności służyły do poznania procesu deformacji w funkcji czasu.
Grubość pokładu 309 wynosiła średnio 1,45 m. Eksploatacje prowadzono ścianą długości od
100 do 170 m w kierunku zachodnim, na wybiegu 360 m. Prędkość eksploatacji była w
przybliżeniu stała i wynosiła 20 m/miesiąc. W czasie eksploatacji zawał skał stropowych był
regularny. Na powierzchni można było śledzić przemieszczanie się niecki obniżeniowej
w sąsiedztwie postępującej linii frontu eksploatacyjnego. Na podstawie pomierzonych obniżeń
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Rys. 6. Eksploatacja I piętra pokładu 309, lokalizacja chronionych sieci uzbrojenia terenu i linii pomiarowych:
1 -teren zakładu górniczego kopalni Thorez, 2 - rurociąg gazowy, 3 - linia WN, 4 - maszt linii WN,
5 - rurociąg sprężonego powietrza, 6 - linia przekroju geologicznego I~I, 7 - wychodnia pokładu w stropie karbonu
(Praca zbiorowa 2000)
Fig. 6. Mining of the 1-st level of the 309 seam, location of the protected surface development network and measuring
lines: 1 - premises of Thorez mining area, 2 - gas pipeline, 3 - HV line, 4 - mast of the HV line, 5 ~ compressed air
pipeline, 6 - geological cross-section line I-I, 7 - outcrop in the Carboniferous roof (Collective work 2000)

powierzcłini wyznaczono: współczynnik eksploatacyjny ^3=0,79, parametr górotworu tgP=l,0
oraz tzw. obrzeże eksploatacyjne, które wynosiło 14 m.
Z wykonanycłi pomiarów obniżeń w funkcji czasu kilku punktów (w odstępach 2 - 3 dni),
których obrazem jest wykres obniżeń punktu 6 przedstawiony na rysunku 4, można
wnioskować, że;
w dniu, kiedy front eksploatacyjny był pod punktem, jego obniżenia wynosiły 6%
obniżeń końcowych, zbliżonych do maksymalnych,
największe dobowe prędkości obniżeń punktu są zróżnicowane i wynoszą od 22 do
66 mm/dobę, średnio 33 mm/dobę,
występuje skokowe narastanie deformacji i wyraźnie zauważa się zmniejszanie
prędkości narastania obniżeń średnio w odstępach siedmiu dni,
przesunięcie czasowe między przejściem frontu eksploatacyjnego pod punktem
29.08.1956 roku (datę przejścia odczytano z mapy pokładowej), a wystąpieniem największych
prędkości obniżeń punktu, wynosi Ar = 17 dni,
współczynnik czasu c=21,5rok~' i został wyznaczony na podstawie podanego
powyżej przesunięcia czasowego Ar, natomiast wyznaczony przez dopasowanie c=29,0 rok"'.
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Nie ma zachowanych informacji o wpływie przerw w eksploatacji na kształtowanie się
deformacji powierzchni. AnaUza prędkości narastania obniżeń punktu 6 świadczyć może
o występowaniu takiej zależności (sic !) chyba, że jest to specyfika skokowego przebiegu
deformacji górotworu i powierzchni?
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Rys. 7. Obniżenia i prędkości obniżeń punktu 6 (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 7. Subsidence and rates of subsidence of point 6: 1 - average subsidence rate, 2 - subsidence values, 3 - daily
subsidence rate, Sundays on the horizontal axis marhed in red (ColIective work 2000)

5.2. Wyniki pomiarów deformacji powierzchni spowodowanych eksploatacją
pokładów stromych
Wpływ eksploatacji pokładów o dużym nachyleniu był obserwowany w obszarze górniczym
kopalni Yictoria, w polach Witold i Barbara. W obydwóch polach prowadzono obserwacje
deformacji powierzchni metodami geodezyjnymi na trzech liniach; w Czarnym Borze, Gorcach
i Starym Lesieńcu. Na podstawie analizy wyników tych pomiarów można stwierdzić, że
asymetria charakterystyczna dla wpływów pokładów nachylonych występuje w przypadku linii
w Czarnym Borze i Gorcach. Natomiast nie wszystkie cechy asymetrii obserwowano w Starym
Lesieńcu. Wielkości charakteryzujące eksploatacje i przesunięcia ich wpływów zestawiono
w tablicy 1.
We wszystkich przypadkach zasięg wpływów od strony upadu był większy niż od strony
wzniosu. Na liniach w Czarnym Borze i Gorcach największe obniżenie było przesunięte
w kierunku upadu a nachylenie profilu niecki było większe od strony wzniosu, W obydwóch
przypadkach współczynnik odchylenia wpływów k mieścił się w granicach 0,5^0,7. Natomiast
pomiary prowadzone w Starym Lesieńcu wykazały niewielkie przesunięcie maksymalnych
obniżeń w kierunku wzniosu, a maksymalnych odkształceń ściskających w kierunku upadu.
Największe nachylenia wystąpiły w skrzydle niecki od strony upadu. Takie ukształtowanie
niecki można tłumaczyć prawie pionowym zaleganiem pokładu, dochodzącym do 90°.
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Tablica I. Wielkości charakteryzujące eksploatacje pokładów stromych i przesunięcia ich wpływów określone na
podstawie pomiarów prowadzonych na liniach obserwacyjnych
Table l. Yalues characterizing extraction of steep seams and displacements of their effects determined on the basis of
measurements conducted at observation lines

Lp.

Linia
obserwacyjna

Nachylenie
pokładu,
stopień

Grubość
nad ległego
karb on u, m

1

Cza my Bór

47

2

Gorce

3

Stary Lesieniec

Kąt zasięgu wpływów,
stopień

Odchylenie
H ni owe
wpływów
w kierunku
upadu, m

Współczynnik
odchylenia
wpływów

w
kierunku
wzniosu

w
kierunku
upadu

20^-90

45

40

26

0,54

45-55

200^420

45

32

200

0,66

75-r90

300-f350

35

25

-75

6, Doświadczenia wynikające z eksploatacji filarów ochronnych
Rozpoczęcie, w latach pięćdziesiątych, eksploatacji w filarze stacji Wałbrzych Główny było
początkiem eksploatacji prowadzonej już później przez wszystkie kopalnie w Wałbrzychu
w filarach ochronnych dla szybów i obiektów powierzchniowych. Z prowadzeniem tych
eksploatacji związany był szeroki zakres pomiarów deformacji górotworu, powierzchni,
obiektów i urządzeń. Najwięcej doświadczeń z eksploatacji pod obiektami chronionymi kopalni
Wałbrzych uzyskano podczas odbudowy pokładów w filarach ochronnych stacji kolejowej
Wałbrzych Główny, szybu Eugeniusz, wiaduktu kolejowego na linii Kłodzko -Wałbrzych oraz
szybu Staszic i Zakładu Koksowniczego nr 4. Filary te obejmowały dużą część złoża w partiach
bezpośrednio do siebie przyległych, jak i pokrywających się. Takie usytuowanie filarów
ochronnych, ze względu na ochronę obiektów, wymuszało konieczność prowadzenia
skoordynowanej eksploatacji. Natomiast w obszarze górniczym kopalni Thorez (Z.G. Julia)
najciekawsze doświadczenia uzyskano podczas eksploatacji filarów ochronnych dla szybu Jan,
szybu Julia i Zakładu Koksowniczego nr 3 oraz dzielnicy Nowe Miasto.
Z uwagi na ograniczony zakres publikacji, zaprezentowane w monografii doświadczenia,
w syntetycznym ujęciu są następujące:
górotwór kopalń wałbrzyskich charakteryzował się dalekimi zasięgami wpływów,
długim okresem ujawniania się deformacji i małą prędkością ich narastania (również ze
względu na małe prędkości eksploatacji, do 30 m/miesiąc). Na powierzchni terenu
występowały nieciągłości, dlatego rozproszenie wskaźników deformacji było prawie
trzykrotnie większe od występującego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
teoretyczne analizy zachowania się obiektów poddanych wpływom eksploatacji
okazały się trafne, a wykonane ich zabezpieczenia były skuteczne,
możliwe było w praktyce minimalizowanie deformacji górotworu metodami
górniczymi. W filarach ochronnych zastosowano eksploatację z kostką przyszybową, frontami
prostoliniowymi, eksploatację kompensującą (w pokładzie 441 w filarze wiaduktu kolejowego i

411

Andrzej KOWALSKI - Doświadczenia z zakresu ochrony powierzchni ...

w pokładzie 664/65 w filarze ochronnym szybu Julia) oraz koordynację robót górniczych
w sąsiadujących filarach ochronnych,
prowadzenie obserwacji deformacji powierzchni terenu i obiektów kilkoma
uzupełniającymi się metodami było użyteczne, szczególnie w przypadkach wystąpienia
nieciągłości terenowych i wymagających bieżących działań naprawczych lub rektyfikacyjnych
obiektów,
wszystkie eksploatacje w filarach ochronnych zostały przeprowadzone z zachowaniem
bezpieczeństwa chronionych obiektów pomimo, że deformacje górotworu cechowały się
znacznym rozproszeniem. Niektóre z metod eksploatacji i zabezpieczeń obiektów mogą być
stosowane w innych projektach eksploatacji górniczej, a doświadczenia uzyskane z wyników
pomiarów deformacji wiaduktu mogą być wykorzystane do badań obiektów mostowych.

7. Kształtowanie się ciągłych deformacji powierzchni terenu w czasie po zakończeniu
eksploatacji
Schemat obniżania się powierzchni terenu w otoczeniu punktu P przedstawiono na rys.8.
Ciągłe deformacje powierzchni terenu, spowodowane ruchami górotworu występującymi po
zakończeniu eksploatacji, można prognozować korzystając ze wzorów teorii BudrykaKnothego na określanie przyrostów deformacji w okresie od zakończenia eksploatacji do
zakończenia ich ujawniania się.
Deformacje po zakończeniu eksploatacji (i czas ich wystąpienia) można również określać
na podstawie pomiarów deformacji metodami geodezyjnymi. Wówczas granicę zasięgu i czas
zaniku przyrostów deformacji ustala się dla przyjętych wartości kryterialnych, na przykład:
rocznego przyrostu obniżeń wynoszącego 10 mm lub odkształceń poziomych wynoszących
0,3 mm/m (Praca zbiorowa 2000 a).
Podstawowym parametrem teorii Budryka-Knothego wykorzystywanej do opisu
deformacji w zależności od czasu, charakteryzującym własności górotworu i decydującym o
czasie zaniku przyrostów deformacji jest współczynnik czasu c. Na wielkość deformacji
powierzchni wpływa również czas, jaki upłynął od jej zakończenia. Na podstawie wykonanych
analiz obniżeń punktów w funkcji czasu dla kilku różnych głębokości eksploatacji, średnio od
35 do 840 m, określono zależność współczynnika czasu od głębokości, którą zilustrowano
wykresem na rysunku rys. 9.
Empiryczna zależność c(H) dopasowana jako odwrotność trójmianu kwadratowego, ma postać

= (-0,06355 + 0,0022837 H - 9,5 10""^ H ^

(1)

gdzie: H wyrażono w metrach, a c w jednostce rok \
Przyjmując funkcję czasu Knothego w postaci F(r)=l-e"'^' oraz wyznaczoną zależność
współczynnika czasu dla głębokości eksploatacji 700 m (ostatnie eksploatacje w rejonie szybu
Julia i antracytu), dla której na podstawie rysunku 9 współczynnik c=l,Orok~\ zależność
funkcji czasu F(t) kształtuje się jak na rysunku 10.
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Rys. 8: a - Ideowy rozkład obniżeń punktu P powierzchni terenu w funkcji czasu, b - Schemat określania czasu
zakończenia eksploatacji: t^ - czas zakończenia eksploatacji, tk - umowny moment zakończenia ujawniania
się wpływów,
- asymptota obniżeń, r - promień rozproszenia wpływów eksploatacji (Praca zbiorowa

2000)
Fig. 8: a - Schematic distribution of subsidence of the point P on the surface vs. Time, b - scheme for determining the
terminali on dale for mining, tk - apparent time moment of manifestation of the effects, Was ~ asymptote of
subsidence, r - radius of dissipation of mining effects (Collective work 2000)
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Rys. 9. Zależność współczynnika czasu c od głębokości eksploatacji dla warunków wałbrzyskich kopalń węgla
kamiennego (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 9. The time coefficient c - exploitation deptłi relation relation for conditions of the Wałbrzych region coal mines
(Collective work 2000)
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Rys. 10. Funkcja czasu dla kopalń wałbrzyskich (Praca zbiorowa 2000)
Fig. 10. The time function for the Wałbrzych region coal mines (CoIIectiye work 2000)

Następnie jeśli jako granicę zaniku przyrostów deformacji po zakończeniu eksploatacji
przyjmie się przyrost obniżeń Aw=10mm, to przy spodziewanym
1 m wartość funkcji
F ( 0 = 1 - A w / w ^ , = 0 , 9 9 . Wówczas czas zaniku przyrostów deformacji wygodnie jest wyznaczać ze
wzoru:
/

Aw

\

(2)

1 -

c

V

w as

J

Po podstawieniu do niego danych dla głębokości eksploatacji 700 m otrzymuje się, że czas
zaniku przyrostów deformacji w WKWK wynosi 4,6 roku.
Na podstawie analizy wyników pomiarów oraz teoretycznej analizy czasu zaniku
przyrostów deformacji można uznać, że w warunkach kopalń wałbrzyskich, po pięciu latach od
zakończenia eksploatacji ujawniają się istotne dla zabudowy deformacje powierzchni. Po tym
okresie zanikające przyrosty deformacji nazywane deformacjami resztkowymi można już
pominąć.

8. Zagrożenia powierzchni spowodowane dokonaną eksploatacją górniczą i likwidacją
kopalń
Negatywnym skutkiem tej działalności jest zauważalna zmiana rzeźby terenu, deformacje
jej powierzchni i obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia. Skutki
dokonanej eksploatacji oraz likwidacji kopalń wyrażają się w:
występowaniu nieciągłych deformacji terenu, typu zapadliskowego, spowodowanych
starą płytką eksploatacją oraz wyrobiskami górniczymi mającymi kontakt z powierzchnią, część
tych deformacji po zakończeniu eksploatacji będzie występowała nadal, powodując lokalnie
ograniczenia powierzchni terenu dla zabudowy i zagospodarowania,
występowaniu zanikających ciągłych deformacji powierzchni w postaci: obniżeń,
przemieszczeń poziomych, nachyleń i krzywizn terenu oraz odkształceń poziomych.
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zmianie warunków wodnych, ponieważ w czasie eksploatacji wystąpił drenaż
górotworu, a podczas likwidacji kopalń następuje odtwarzanie się poziomów wodonośnych,
które lokalnie zagrażać mogą powstawaniem podlopień, a w wypadku braku drożnego systemu
odwadniania, powstawaniem zalewisk,
- stwarzaniu dogodnych warunków, po wyłączenia systemów wentylacyjnych, do
gromadzenia się gazów kopalnianych w wyrobiskach i otaczającym górotworze, które następnie
wypierane są na powierzchnię terenu przez podnoszące się zwierciadło wody. Badania
prowadzone od 1997 roku potwierdzają zagrożenie gazowe dla powierzchni w Wałbrzychu,
które jest obecnie monitorowane.
Podział terenu pogórniczego WKWK z uwagi na przydatność do zabudowy w aspekcie
występowania: deformacji ciągłych i nieciągłych, zmian warunków wodnych, a także
osobliwości budowy geologicznej warstw nadkładu, na przykład granice występowania porfiru,
występowanie wychodni większych uskoków w stropie karbonu (o zrzutach h >10 m), oraz
nieciągłości typu liniowego, przedstawiono już wcześniej w referacie wygłoszonym podczas
obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej (Kowalski i in. 1999 ). Była to jedna z pierwszych prac
dla likwidowanych kopalń, która dotyczyła oceny przydatności do zabudowy terenu
pogórniczego, wykorzystana później do opracowania kolejnych propozycji klasyfikacji terenów
pogórniczych.

9. Zakończenie
1). Wyniki pomiarów deformacji górotworu uzyskane w wałbrzyskich kopalniach
potwierdziły znaczenie eksperymentu dla teoretycznego opisu deformacji górotworu.
Najciekawsze wyniki zebrano i udokumentowano w monografii na płycie CD,
2). Na podstawie analizy wyników pomiarów obniżeń powierzchni wykazano, że w
warunkach kopalń wałbrzyskich, po około pięciu latach od zakończenia eksploatacji, ujawniają
się istotne dla zabudowy ciągłe deformacje powierzchni. Po tym okresie przyrosty deformacji,
nazywane deformacjami resztkowymi, można pominąć.
3). Tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi określono na podstawie inwentaryzacji
dokonanych eksploatacji na małych głębokościach do 80 m oraz wyrobisk górniczych
mających kontakt z powierzchnią, na przykład szyby, sztolnie, upadowe. Ich przydatność do
zabudowy jest uwarunkowana wykonaniem odpowiednich badań geofizycznych i analiz
mających na celu określenie występowania pustek w górotworze, i oceny stopnia zagrożenia
powierzchni występowaniem deformacji nieciągłych, a także określenia sposobu działań
profilaktycznych. Potrzebę takich działań potwierdzają występujące nadal na powierzchni
terenu w Boguszowie zapadliska nad dawną płytką eksploatacją srebra i barytu.
4), Wszystkie eksploatacje w filarach ochronnych zostały przeprowadzone z zachowaniem
bezpieczeństwa chronionych obiektów pomimo, że deformacje górotworu cechowały się
znacznym rozproszeniem. Niektóre z metod eksploatacji i zabezpieczeń obiektów mogą być
stosowane w innych projektach eksploatacji górniczej.
5). Po zatopieniu górotworu i rekonstrukcji karbońskiego poziomu wodonośnego mogą
wystąpić nieznaczne wypiętrzenia powierzchni terenu, dlatego należałoby w przyszłości
kontynuować pomiary wysokości na istniejącej sieci punktów.
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Experience in the field of surface protection gained in the coal mines of
Wałbrzych region
Abstract
The paper includes the most important experience in the field of protection of the ground
surface and building structures gained in the conditions of Wałbrzych mines, in the course of
conducting mining operation and after its termination. It presents selected results of
measurements of the surface deformation that have been conducted sińce the beginning of the
century, together with the experience gained from mining numerous safety pillars. The
formation of deformation is presented, after the process of mining has been stopped, as well as
the hazards to the surface caused by the completed mining and liquidation of the mines.
Outlined is the problem of occurrence of depressions on the surface of the old and shallow
workings after extraction of silver and barite in the Boguszów II mining area.
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działań

Streszczenie
W obszarach pogórniczych zlikwidowanych gazowych kopalń węgla kamiennego
obserwuje się migrację i obecność gazów złożowych w strefie przypowierzchniowej.
W zlikwidowanych wałbrzyskich kopalniach węgla występują dwa gazy złożowe, metan
i dwudenek węgla. W strefie przypowierzchniowej w powietrzu glebowym stwierdza się
w różnych stężeniach obydwa te gazy. Powyższe gazy stwarzają zagrożenie dla ludności
zamieszkującej w obrębie obszarów zlikwidowanych kopalń, a także drugorzędnie zagrożenie
dla środowiska naturalnego. Metan przenikając do zamkniętych i źle przewietrzanych
pomieszczeń stwarza zagrożenie wybuchem. Dwutlenek węgla w stężeniach już powyżej 4%
może powodować zagrożenie życia. Zagrożenie gazowe (CH4/CO2) w obszarach
zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego nie można zaliczyć ani do katastrofalnych ani też do
marginalnych. Ze względu na przestrzenną i czasową dużą zmienność zawartości gazów
w strefie przypowierzchniowej zagrożenie to należy jednak uznać za istotne. Tym samym
należy monitorować występowanie gazów na powierzchni i dążyć do ograniczenia lub
eliminacji dopływu gazów (CH4 i/lub CO2) do warstw przypowierzchniowych na terenach
pogórniczych, po zlikwidowaniu gazowej kopalni węgla kamiennego.

1. Wstęp
Zagrożenia gazowe na powierzchni po likwidacji kopalń gazowych węgla kamiennego
stwierdzono w różnych okresach i w wielu miejscach we Francji, Belgii, Anglii, Czechach
i w Polsce. Zagrożenie to stwarza przede wszystkim metan, czasem jednak również dwutlenek
węgla jak to ma miejsce w rejonie zlikwidowanych Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego
(WKWK).
Przenikanie metanu do dolnych kondygnacji budynków, do piwnic, garaży, a także kanałów
telekomunikacyjnych, ściekowych i studzienek może powodować przy stężeniach powyżej 5%
zagrożenie wybuchowe. Dwutlenek węgla w stężeniach powyżej 4% powoduje zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzkiego.

417

Eugeniusz KRAUSE - Aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska ...

Zagrożenie gazowe na powierzchni obszarów pogórniczych, po zlikwidowaniu kopalni
gazowej, należy zaliczyć do istotnych, nie ze względu na wysoki lub bardzo wysoki poziom
tego zagrożenia, ale z powodu dużej zmienności przestrzennej i czasowej. Z tego powodu
trudno jest określić miejsca anomalnych nagromadzeń gazów, źródeł dopływu gazów oraz dróg
migracji na powierzchnię. Z drugiej strony im większe rozproszenie dróg migracji i dopływu
gazów na powierzchnię tym mniejsza możliwość skoncentrowanych i niebezpiecznych
nagromadzeń
(wybuchowych)
metanu
łub niebezpiecznych
dusząco-narkotycznych
nagromadzeń dwutlenku węgla.
Pogórnicze tereny z anomalnymi nagromadzeniami gazów mogą wpływać również
negatywnie na środowisko naturalne. Emisja do atmosfery metanu i/lub dwutlenku jest
odpowiedzialna za pogłębiający się stale efekt cieplarniany na Ziemi. Występowanie metanu
i dwutlenku węgla w powietrzu glebowym również niekorzystnie wpływa na wegetację roślin
na skutek znacznego zakwaszenia gleby i niedotlenienia.

2. Mechanizm przemieszczania gazów w górotworze po zlikwidowaniu gazowej kopalni
węgla kamiennego
Z punktu widzenia możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego, a także charakteru tego
zagrożenia związanego z procesem likwidacji kopalni, należy rozpatrywać trzy przedziały
czasowe:
okres zaprzestania eksploatacj i i stopniowej likwidacj i infrastruktury podziemnej
z sukcesywnym wyłączaniem podsystemów wentylacyjnych, aż do momentu wyłączenia
wentylatorów głównych na szybach wydechowych,
okres likwidacji szybów przez podsadzenie i zaizolowanie korkami i płytami
żelbetowymi na powierzchni, w którym będzie oddziaływać jeszcze czynnik depresji
naturalnej,
okres polikwidacyjny, który w zależności od wielu czynników może trwać przez kilka
do kilkunastu lat.
Przebieg zmian wydzielania metanu w kopalni zlikwidowanej można przedstawić w formie
wykresu jak na rysunku 1 (Cybulski i in. 1999). Z przebiegu tego wynika, że wydzielanie
metanu po zakończeniu eksploatacji maleje w ciągu krótkiego czasu (ok. 4 tygodnie) do
poziomu 20 % średniego wydzielania w trakcie eksploatacji. Następnie przebieg zmniejszania
się wydzielania jest bardzo powolny, co powoduje, że migracja i emisja gazów zanikają
najczęściej po upływie 10 - 15 lat a nieraz i dłużej, od chwili zakończenia eksploatacji, o ile
zroby i spękany górotwór nie poddano dodatkowym wpływom odgazowania, już po
zlikwidowaniu infrastruktury podziemnej kopalni.
Zależności, określające wydzielanie metanu z likwidowanej kopalni do atmosfery, podają
np. W. G. Igiszew i W. A. Portoła (1999):
dla określenia intensywności wydzielania metanu do atmosfery:

V =
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gdzie:
V
Po
Tl
To

k
g

wydzielanie gazu, m /m .s1
gęstość powietrza przy To = 273®K, kg/m
temperatura skał, ^K
temperatura powietrza na powierzcłini,
współczynnik przepuszczalności skał, m^
wartość przyspieszenia ziemskiego, m/s^
lepkość powietrza, N.s/m

czas wypływu gazu na powierzchnię (pod wpływem depresji cieplnej):
L T,

T ~

(3.2)

p;-T„-g.k-(T.-Tj

gdzie oprócz oznaczeń przyjętych uprzednio:
L - głębokość zalegania gazu, m.
Powyższe zależności uwzględniają czynniki mające wpływ na termodynamiczny układ
gazowy w strukturze naruszonego górotworu.
okres
zakończenia
eksp!odiac}t
okres
eksploalacji

okres
zrobowy

% wydzielanis
metanu

^ ok. 1 rok^

ok 10- 15 lat

czas

V
€

•X
o
Rys. 1. Przebieg zmian metanowości wyrobisk eksploatacyjnych
Fig. 1. Change of methane emission from longwalls

Na wielkość i czas wydzielania metanu i innych gazów złożowych z likwidowanego obszaru
górniczego zasadnicze znaczenie ma zasięg wpływów dokonanej eksploatacji w kopalni przed
jej zamknięciem oraz zasięg i czas likwidacji. Wyróżnić pod tym względem można kopalnie
likwidowane tylko częściowo lub całkowicie. Częściowa likwidacja obszaru jest równoznaczna
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z wyłączeniem części wyrobisk i zrobów ze struktury kopalni. W aspekcie zagrożenia
gazowego jest to wyłączenie konkretnego obszaru z sieci wentylacyjnej kopalni przy
zachowaniu wpływów aerologicznych na ten obszar. Jest rzeczą oczywistą, że prowadzone
muszą być cały czas działania kontrolne i prewencyjne, eliminujące ewentualny negatywny
wpływ tego obszaru na bezpieczeństwo i ruch czynnej kopalni. Zasada ta dotyczyć będzie
w tym samym stopniu kopalń likwidowanych w całości lecz sąsiadujących (a nawet
przenikających się) z kopalniami czynnymi. Dla eliminacji zagrożenia gazowego muszą być
przeanalizowane wszystkie aspekty wpływu likwidowanego obszaru na czynne, sąsiadujące
k
wyrobiska górnicze. Przykładem jest wpływ zlikwidowanej KWK „Zory" na układ
wentylacyjno-gazowy w KWK „Borynia" Jednoznacznie należy wykluczyć pozostawienie
likwidowanych obszarów bez zapewnienia specjalistycznej kontroli i możliwości
podejmowania działań prewencyjnych.

2.1. Mechanizm zjawisk gazowych w kopalniach zlikwidowanych
Zasięg i stopień odgazowania pokładów nadebranych lub podebranych zależy od odległości
od pokładu eksploatowanego (rys. 2). Wpływy eksploatacyjne po wyeksploatowaniu jednego
pokładu sięgają do 150-200 m w górę i d o 60-120 m w dół. W kopalniach likwidowanych
wpływy eksploatacyjne mają znacznie większy zasięg w rezultacie wielokrotnego nałożenia się
eksploatacji w kilku bądź nieraz w kilkunastu pokładach. W naruszonym robotami górniczymi
górotworze, zwiększa się przepuszczalność węgla do kilkunastu a nawet do kilkudziesięciu
milidarcy, przy naturalnej przepuszczalności (w warunkach nienaruszonego górotworu) rzędu
0,1 do 0,5 mD. Gazowa przepuszczalność w pokładach węgla zwiększa się również w strefach
uskokowych, w których na skutek zniszczenia struktury węgla i skał, występują spękania
stanowiące drogi transmisji gazu w kierunku szczeliny uskokowej i powierzchni.
Zjawiska desorpcyjno-dyfuzyjne i przemieszczanie się gazów w kopalniach po ich
likwidacji nie zanikają. Ulegają one jednak znacznemu spowolnieniu na skutek zatrzymania
pracy wentylatorów. Brak przepływu powietrza powoduje laminarne przemieszczanie się
gazów pod wpływem gradientu ciśnienia, temperatury i depresji naturalnej wzdłuż wyrobisk,
pustek poeksploatacyjnych i szczelin. Zjawiska te mają początek w układzie węgiel - woda gaz i przebiegają zawsze w procesie dwufazowym
z matrycy porowatej węgla do szczelin
jako faza pierwsza desorpcyjnego wydzielania gazu z węgla do szczelin pierwotnych
i wtórnych oraz faza druga przepływ gazu wolnego ze szczelin do wyrobisk oraz zrobów.
Zatrzymanie wentylatorów głównego przewietrzania w końcowym etapie likwidacji kopalń
powoduje akumulację gazów
w zrobach
i wyrobiskach,
w rezultacie
zaprzestania
mechanicznego przewietrzania dołu kopalni. Otamowanie rejonów eksploatacji w wyrobiskach
na poszczególnych poziomach podszybii oraz szczelne podsadzenie (zasypanie materiałami
ilastyi lub pyłami dymnicowymi szybów) sprzyja tworzeniu się zbiornikowych nagromadzeń
metanu. Spękany górotwór w wyniku dokonanej eksploatacji i szczeliny pierwotne powstałe w
wyniku procesów geologicznych m.in. w strefach uskoków oraz innych zaburzeń geologicznych
powodują^ że układ gazowo-hydrogeologiczny nie jest szczelny. Nieszczelność układu przy
istniejącym gradiencie ciśnienia miedzy dołem zlikwidowanej kopalni a powierzchnią
powoduje efekt migracji gazów (głównie metanu i dwutlenku węgla oraz w śladowych ilościach
innych węglowodorów, etanu i propanu) w kierunku powierzchni. Dodatkowo metan jako
lżejszy od powietrza i o znacznie mniejszej gęstości od dwutlenku węgla jako pierwszy
wydziela się ze struktury węgla i przemieszcza w górę szybciej niż dwutlenek węgla. Metan w
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przeciwieństwie do dwutlenku węgla trudno też rozpuszcza się w wodach kopalnianych, co
powoduje jego przemieszczanie wyrobiskami przy podnoszącym się zwierciadle wody.
Dwutlenek węgla rozpuszcza się z łatwością w wodzie do stanu nasycenia, wydzielając się
dopiero w momencie przekroczenia stanu nasycenia lub ze wzrostem ciśnienia lub temperatury.
o

O)
o;
c
o

Xr
c
y
x>
oex

LEGENDA

^
4

dlo tłoWadu podebranego I
6D

—— dla poWadu nadebranego i
przy stos. zawału

c

ą

^N

50

T)
O
c

40

Xi

a

o

a
o
ca
^
o

N
O

30

20

t— przy stosow. podsadzki i
n"a
!
I gdzie:
odległość umowna

foktyczna
wysokość ściany
wspótczynnik ściśliwości
podsodzki
0^0,5 dla podsodzki
kamiennej pasoml
j a - 0.5 dla podsadzki
pneumatycznej

10
'5.
o

co

60
70
60
90
O d l e g ł o ś ć umownoItul-^
Rys. 2. Zależność stopnia odgazowania pokładu nadebranego względnie podebranego
od jego odległości umownej od pokładu wybieranego

Fig. 2. Degassing rangę of underlying or/and overlaying coaJ seams depended on the convenlional distance
from the mined coal seam

Dodatkowym czynnikiem powodującym migrację gazów na powierzchnię z wyrobisk
górniczych, zrobów i pustek w zlikwidowanej kopalni, poprzez szczeliny naturalne, uskoki oraz
spękania wtórne poeksploatacyjne - jest podnoszący się poziom wód kopalnianych na skutek
zaprzestania odwadniania. Wody karbońskie spływając z naruszonego eksploatacją górotworu,
zatapiają coraz wyżej położone stare wyrobiska górnicze od dolnych po górne poziomy
nieczynnej kopalni. Podnoszący się poziom wód w podziemnych zbiornikach działa w formie
„tłoka" na gazy złożowe nagromadzone w wyrobiskach, zrobach pustkach i szczelinach
w górotworze.
Tak więc cały zespół czynników geologiczno-górniczych i hydrogeologiczno-gazowych
składa się na mechanizm przemieszczania się gazów na powierzchnię, gromadzenia się
w warstwach przypowierzchniowych oraz emisji do atmosfery w obszarach zlikwidowanych
kopalń.
2 . 2 . D e s o r p c y j n o - d y f u z y j n y m o d e l t w o r z e n i a się z b i o r n i k o w y c h
nagromadzeń gazu wolnego w kopalniach
Desorpcja gazu z matrycy odbywa się do czasu wyrównania się ciśnień w strukturze
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porowatej węgla (w układzie porowatości pierwotnej i wtórnej) i/lub do chwili zaniku wzrostu
temperatury w układzie. Generalnie dopływ wód i zatapianie kolejnych byłych poziomów
wydobywczych i partii złoża zatrzymuje proces desorpcji gazu z węgla. Woda wnikając do
struktury porowatej węgla blokuje desorpcję gazu, z chwilą wyrównania się ciśnień
w porowatej matrycy węglowej w układzie woda - gaz.
Dyfuzyjne wydzielanie i przepływ gazów trwa jednak znacznie dłużej i zgodnie z prawem
Ficka proporcjonalnie do pola powierzchni prostopadłej do kierunku dyfuzji oraz gradientu
stężenia substancji.
Należy podkreślić, że po zamknięciu kopalni i zaprzestaniu mechanicznego przewietrzania
nawet po zlikwidowaniu wszystkich szybów przez szczelne ich podsadzenie i zaczopowanie
korkami izolującymi oraz płytami żelbetowymi - wyrobiska, zroby, pustki poeksploatacyjne
oraz spękany górotwór są tylko teoretycznie hermetycznie izolowane. Systemy szczelin
naturalnych i wtórnych, powstałych w wyniku działalności górniczej mają połączenie
z nadkładem i z powierzchnią. Działa więc nadal naturalna depresja, zwłaszcza przy zmianach
ciśnienia barometrycznego i temperatury, wraz z gradientem obydwu czynników.
Zlikwidowanie kopalni nie kończy zmian w strukturze złoża i w górotworze otaczającym,
zachodzących w wyniku dokonanej i zakończonej eksploatacji górniczej. Nadal trwają procesy
przemieszczania się skał oraz rekonsolidacji w górotworze, a także zmiany ciśnieniowonaprężeniowe w wyniku dopływu wody i oddziaływania „tłoka wodnego" na gazy złożowe,
zdeponowane w nieprzewietrzanych wyrobiskach, zrobach i szczelinach.

3. Istota i konsekwencje zagrożenia gazowego na powierzchni zlikwidowanych kopalń
Występowanie metanu i/lub dwutlenku węgla w strefie przypowierzchniowej i ich migracja
wzdłuż zamkniętych ciągów kanałów, studzienek lub ścieków, może być przyczyną poważnego
zagrożenia gazowego w zamkniętych i źle przewietrzanych pomieszczeniach - garażach,
piwnicach, studniach i kanałach teletransmisyjnych.
Występowanie gazów złożowych na powierzchni po zlikwidowaniu kopalni może stanowić
zagrożenie dla człowieka (zagrożenie wybuchem metanu bądź zagrożenie życia w pri^ypadku
występowania dwutlenku węgla), a także dla środowiska naturalnego w wyniku emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery (metanu lub dwutlenku węgla). Metan jest bardziej
niebezpiecznym gazem niż dwutlenek węgla, ponieważ powoduje zagrożenie wybuchem
w pomieszczeniach zamkniętych, a ponadto jest ponad 20-krotnie bardziej szkodliwym gazem
cieplarnianym od dwutlenku węgla.
W przypadku metanu istnieje zagrożenie wybuchem w miejscu powstania niebezpiecznych
nagromadzeń metanu i wystąpienia źródła zapłonu. Źródłem zapłonu metanu może być otwarty
płomień (zapalona zapałka, świeczka, papieros), iskra elektryczna lub łuk elektryczny zwarcia
(eksplodująca żarówka, zwarcie w instalacji elektrycznej).
W przypadku dwutlenku węgla nagromadzenia tego gazu w powietrzu o stężeniach powyżej
4% mogą być przyczyną utraty przytomności i życia, przy niedostatecznej zawartości tlenu.
Nagromadzenia takie występują w dolnych kondygnacjach budynków, w kanałach i garażach
na obszarach zlikwidowanych kopalń wałbrzyskich, w terenie zabudowanym Wałbrzycha
i okolicznych miejscowości oraz w Boguszowie - Gorcach.
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4. Analiza wyników badań i opracowanie kryteriów dla stref zagrożonych wybuchem
metanu lub stref zagrożenia dwutlenkiem węgla
Istotnym zagrożeniem po zlikwidowaniu gazowych kopalń węgla kamiennego
w Wałbrzychu są zjawiska gazowe na powierzchni. Stwarza je obecność metanu i/lub
dwutlenku węgla, które to gazy są wypierane z górotworu przez podnoszące się zwierciadło
wody.
Pierwsze zjawiska wypierania gazu przez wody dołowe zaobserwowano w grudniu
1994 roku, kiedy to w zlikwidowanym szybie „Witold" w obszarze zatapianego zbiornika
„Barbara-Witold", w strefie zrębowej stwierdzono obecność CH4 w ilości 0,5-^1,5%.
Z pobranych prób gazu z rurociągu odwadniającego, pozostawionego w zlikwidowanym szybie
w charakterze piezometru ustalono, że w wypieranym powietrzu znajduje się 8% O2, 4,5% CO2
oraz 5% CH4.
Podobne zjawisko zaobserwowano w czasie podnoszenia się zwierciadła wody w zbiorniku
„Julia". W wyrobisku, w którym zainstalowane były pompy utrzymujące okresowo zwierciadło
wody na niezmienionym poziomie, stwierdzano znaczny wzrost stężenia CO2 pomimo sprawnie
działającej wentylacji.
Dodatkowym zjawiskiem wskazującym na obecność CO2 w wodach dołowych jest wzrost
ich agresywności w stosunku do stali. Zaobserwowano dwukrotnie szybsze zużywanie się
części agregatów pompowych pracujących w rejonach zatapianych zbiorników „BarbaraWitold" oraz zbiornika „Julia". Również w trakcie zatapiania szybu „Pokój" (zbiornik „Pokój")
wykonane analizy chemiczne wód wykazały ich znaczną agresywność w stosunku do betonu
i stali.
Zaprojektowane profile obserwacyjne przebiegają przez obszary wcześniej opisywanych
zbiorników wodnych. Zbiorniki te obecnie znajdują się na różnych etapach zatapiania.
Profile badawcze wyznaczone zostały w terenie na podstawie opracowanego modelu
geologicznego, hydrogeologicznego i gazowego z uwzględnieniem zaszłości górniczych. Na
osnowie profili badawczych wyznaczono siatki otworów, których zadaniem było potwierdzenie
obecności gazów (zawartości i składu gazów w glebie).
Wykonane pomiary zawartości metanu i/lub dwutlenku węgla wykazały obecność
niebezpiecznych nagromadzeń metanu w kilku miejscach, w tym największe w pkt. 359
(19,25% CH4), w pkt. 663 (10,67% CH4) i w pkt. 171 (3,2% CH4). Niebezpieczne miejsca
związane z obecnością dwutlenku węgla to pkt 171 z zawartością 11,06% CH4 i 9,34% CO2,
punkt 151 z zawartościami 5,73% i 5,36% CO2, pkt 508 z zawartością 6,74% i 4,72% CO2, 428
z zawartością 5,60% i 4,07%C02 i punkt 359 z zawartością 4% i 3,46% CO2
Miejsce występowania gazów w strefach przypowierzchniowych jak
wykazały
przeprowadzone pomiary, związane są ściśle z procesem zatapiania i tworzenia się zbiorników
wodnych w poszczególnych obszarach górniczych zlikwidowanych kopalń. Istotą jest
oddziaływanie tłoka wodnego przez podnoszące się zwierciadło wód podziemnych na
wypełnione gazami szczeliny, spękania, pustki w zrobach i wyrobiska wypełniające się wodami
podziemnymi.
Dla przypadku Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego należy uznać zagrożenia gazowe
za istotne dla całego obszaru górniczego (w zasadzie w trzech obszarach) z uwagi na
następujące uwarunkowania;
w praktyce na całym obszarze występowania pokładów brak jest warstw izolujących
zroby kopalni od warstw powierzchniowych,
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na obrzeżach niecki występują wychodnie pokładów, które mogą stanowić drogi
migracji gazów na powierzchnię,
tektonika całego obszaru jest skomplikowana a szczeliny uskokowe mają rzeczywisty
kontakt z warstwami powierzchniowymi,
w stosunkowo krótkim czasie następować będzie podnoszenie się poziomu wód
dołowych, szczególnie w rozległych zbiornikach „Barbara-Witold" oraz „Julia-Teresa".
Wystąpi zatem zjawisko sprężania gazów w górnych warstwach „atmosfery" zrobowej
i wyrobisk oraz uintensywnienie ich przepływu w kierunku powierzchni,
wykonane dotychczas pomiary zawartości metanu w warstwach podglebowych
wskazują na możliwość zaistnienia wybuchowych stężeń metanu w powietrzu oraz zagrożenia
życia dużą zawartością dwutlenku węgla. Pomimo, że aktualne wystąpienie niebezpiecznych
stężeń metanu i dwutlenku węgla stwierdzono w niewielu miejscach to należy się liczyć
z radykalnym jego wzrostem,
emisja metanu i dwutlenku węgla może następować również przez przepuszczalne dla
gazów
zasypy
(melafir, bazalt, porfir) zlikwidowanych
szybów, a w przypadku
przewidywanych nieszczelności górotworu wokół szybów również przez murową obudowę
i skały w sąsiedztwie szybów.
Przeprowadzone dotychczas badania kinetyki dopływu CO2 i CH4 w wybranych rejonach
Wałbrzycha i Boguszowa-Gorce pokazały, że w wielu miejscach występuje znaczny dopływ
tych gazów podczas naruszania ciągłości struktury warstwy przypowierzchniowej. Stwarza to
potencjalne zagrożenie nagromadzenia się metanu i/Iub dwutlenku węgla w dolnych
kondygnacjach budynków usytuowanych w tych rejonach, w ilościach powyżej dopuszczalnych
granic (1% dla metanu i dwutlenku węgla). Wiatach 1997-1999 zespół pracowników
Akademii Górniczo-Hutniczej (Kotarba i in. 1997-1998) zlokalizował 42 anomalne strefy,
w których koncentracja metanu w atmosferze podglebowej przekraczała \% oraz 102 strefy,
w których koncentracja dwutlenku węgla przekraczała 3%.
Stężenie CO2 i CH4 w atmosferze dla terenów czystych wynosi odpowiednio 400 ppm
(0,04%) i 2 ppm (0,00025). Za dolną granicę anomalii stężeń CO2 i CH4 w powietrzu przyjęto

0,1%.
5. Analiza wyników badań
Na podstawie wyników powierzchniowych badań geochemicznych wykonanych w latach
1998-2000 przez ten sam zespół (Kotarba i in.) wytypowano budynki i pomieszczenia
znajdujące się w pobliżu miejsc anomalnych koncentracji metanu i/lub dwutlenku węgla
w strefie przypowierzchniowej. Pracownicy Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego
(w likwidacji) wykonywali okresowe pomiary stężeń metanu i dwutlenku węgla w dolnych
kondygnacjach budynków (piwnice, garaże, kotłownie), w kanałach garaży, w studzienkach
i rząpiach oraz przy szybach i w zlikwidowanych szybach. Ogółem wytypowano w latach
1998-1999 1610 obiektów pomiarowych zlokalizowanych w wyżej wymienionych miejscach.
Natomiast w roku 2000 pomiary były prowadzone w 1831 pomieszczeniach. Zakres pomiarów
dotyczył badania zawartości dwutlenku węgla i metanu.
Zestawienie statystyczne występowania miejsc o podwyższonej koncentracji dwutlenku
węgla w zależności od typu badanych pomieszczeń przedstawiono w tabeli 5.1,
a o podwyższonej koncentracji metanu w tabeli 5.2.
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Tabela 5.1. Miejsca z wynikami pomiarów o koncentracji dwutlenku węgla powyżej 0,1% (Kotarba i in., 1999)
Table 5.1. Rooms with the measurements resułts of carbon dioxide over 0,1% (Kotarba i in., 1999)

Lokalizacja
Piwnice
Garaże
kanały w garażach
Kotłownie
Studzienki i rząpia
Pozostałe (szyby, szybiki)
Razem

Całość
16
20
9
1
10
5

61

CO^ w przedziale 0,2 9,8% obj.
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3 (pozostałe
(obszar P-5)
(obszar P - l l )
obszary)
8
2
6
6
7
7
2
2
5
I
6
4
2
3
—

16

19

26

Tabela 5.2. Miejsca z wynikami pomiarów o koncentracji metanu powyżej 0,1% (Kotarba i in.^ 1999)
Table 5.2. Rooms with the measurements resułts of methane over 0,1% (Kotarba i in., 1999)

Lokalizacja
Piwnice
Garaże
kanały w garażach
Kotłownie
Studzienki i rząpia
Pozostałe (szyby, szybiki)
Razem

Całość

6
3
2
—

1
3
15

CH4 w przedziale 0,2 5,0% obj.
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
(obszar P-5)
(obszar P - l l )
(pozostałe obszary)
3
3
1
2
1
I
—

—

—

—

—

—

4

1
3

1
2

8

6. Wyniki pomiarów stężenia gazów (CH4/CO2) w otworach degazacyjnych w strefach

anomalnych nagromadzeń gazów na powierzchni obszarów zlikwidowanych kopalń
wałbrzyskich
W oparciu o przeprowadzone badania na powierzchni obszarów zlikwidowanych kopalń
wałbrzyskich ustalone zostały wstępne kryteria wskazujące na konieczność wiercenia otworów
drenażowo-badawczych, w rejonach o podwyższonych zawartościach metanu i/lub dwutlenku
węgla. Kryteriami tymi są następujące zjawiska gazowe:
występowanie strefy podwyższonej zawartości metanu lub dwutlenku węgla
w powietrzu glebowym o stężeniach:
CH4 powyżej 2% obj.,
CO2 powyżej 4% obj.,
stwierdzanie tendencji wzrostowej wymienionych wyżej stężeń metanu i/lub
dwudenku węgla w okresach zniżek barometrycznych,
utrzymywanie się ww. zawartości CH4i/lub CO2 w powietrzu glebowym przez okres
co najmniej kilku dni, z tendencją wzrostową w czasie dużych spadków ciśnienia
barometrycznego,
lokalizacja zjawisk gazowych o powyższych parametrach w odległości do 300 m od
zabudowań,
obszar występowania powyższych zawartości CH4 i/lub CO2 na powierzchni powyżej
500 m l
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Kierując się powyższymi kryteriami wyznaczono 14 miejsc, w których powinny być
odwiercone otwory degazacyjno-badawcze. Drugi cykl pomiarowy wykonany przy pomocy
czasz i analizatora gazów typu GA2000 firmy Geotechnical Instruments Ltd przeprowadzono w
kilka dni po pierwszym cyklu pomiarowym, w poprzednich 14. miejscach. Drugi cykl
pomiarów wykazał utrzymywanie się wyników lub ich wzrost w dziewięciu miejscach.
Wykrywanie miejsc występowania gazów złożowych
w obszarach
górniczych
zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego należy do \rudnych zadań. Kierować się należy
prognozami występowania stref związanych z dużymi dyslokacjami, uskokami, porfirami,
a także związanych z płytką eksploatacją m.in. z krawędziami eksploatacji i z wyrobiskami
wykonanymi z powierzchni (szyby, upadowe, sztolnie). Nie jest konieczne natomiast
w rejonie wychodni pokładów węgla.
Pierwszy etap rozpoznania stref zagrożenia gazowego na powierzchni obszarów górniczych
zlikwidowanych kopalń oprzeć należy na prognozach geologiczno-górniczych zaszłości.
W drugim etapie należy dokonać rozpoznania stref zagrożenia gazowego w oparciu
0 przeprowadzone badania. Badania te polegają na ułożeniu na powierzchni gleby komór
pomiarowych i pobraniu prób gazów spod nich w określonym czasie oraz stwierdzeniu
zawartości gazów w próbie przy pomocy analizatorów gazów lub w oparciu o analizę
chromatograficzną pobranych prób próżniowych. Drugim przybliżeniem występowania gazów
w glebie jest sondowanie podglebowe za pomocą wbijanych do gruntu specjalnych sond
1 pobieraniu prób gazów do analizy chromatograficznej lub w oparciu o wyniki pomiarów przy
pomocy analizatorów gazów (np. typu GA2000).
Nie do zrealizowania jest metoda bieżącego pomiaru i kontroli zagrożenia w terenie za
pomocą stacjonarnych urządzeń pomiarowych, lokalizowanych w miejscach wynikających
z prognozy geologiczno-górniczej i instalowanych na stałe ze względu na możliwość kradzieży
pozostawionych bez kontroli urządzeń pomiarowych. Istnieje możliwość szybkiego wykrycia
stref występowania metanu na dużym obszarze przy pomocy opracowanego w Głównym
Instytucie Górnictwa laserowego metanomierza. Wiązka promieni laserowych w określonym
paśmie o szerokości wynikającej z szerokości kąta rozchodzenia się promieni i długości wiązki
analizuje na bieżąco zawartość metanu na powierzchni gleby. Im szerszy pas ziemi obejmie
laserowa wiązka tym krótszy zasięg i odwrotnie. Metanomierz laserowy może znaleźć
zastosowanie do wykrywania zawartości metanu na powierzchni obszarów górniczych
zlikwidowanych kopalń w GZW.
W związku z występowaniem w powietrzu glebowym na obszarach zlikwidowanych
Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego metanu i/lub dwutlenku węgla zastosowanie
metanomierza laserowego jest mniej przydatne.
W wyznaczonych strefach utrzymywania się anomalnych zawartości gazów odwiercono
9 otworów z następującą lokalizacją (tab.6.1):
Otwór nr 508 - Wałbrzych ul. Starachowicka w pobliżu Fabryki Porcelany w strefie
zagrożenia dwutlenkiem węgla. Długość otworu 15 m w tym 6 m w karbonie. Przed
odwierceniem otworu stężenia CO2 wyniosły w dwóch cyklach pomiarowych odpowiednio
6,74% i 4,72% oraz stężenia CH4 12,4 ppm i 19,3 ppm. Po odwierceniu otworu dopiero po
dwóch miesiącach pojawił się dwutlenek węgla w kominku rury degazacyjnej 5,8% obj.
i 7 , 8 9 % o b j . w październiku, 0,04% i 0,05% w listopadzie oraz w grudniu 2,01% i brak
metanu.
Otwór nr 482 - Wałbrzych ul. Starachowicka w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych w budowie w strefie zagrożenia dwutlenkiem węgla. Długość otworu 9 m w tym
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4,3 m w karbonie. Przed odwierceniem otworu zawartości gazów w powietrzu glebowym
wyniosły w dwóch cyklacłi pomiarowych odpowiednio: CO2 1,14% i l , 0 3 % o b j . i CH4
26200 ppm (2,62%) i 20,4 ppm. Po wykonaniu otworu we wrześniu dopiero w październiku
pojawił się dwutlenek węgla o stężeniach 2,57% i 3,27% obj., w listopadzie 0,44% obj.
i w grudniu 0,08% obj. oraz CH4 0,1% i 0,283%.
Otwór nr 151 - Wałbrzych ul. Kosteckiego w ogródkach działkowych, obok osiedla
domków jednorodzinnych w strefie zagrożenia dwutlenkiem węgla. Długość otworu 7,2 m
w tym 2,7 m w karbonie. Przed odwierceniem otworu stwierdzono stężenia gazów: CO2 5,36%
i 5,73% obj. i CH4 5,6 ppm i 4,3 ppm. Po odwierceniu otworu we wrześniu, w październiku
stwierdzono w rurze pomiarowej otworu stężenia: CO2 6,9% i 5,95% obj., w listopadzie
4,49% obj. i w grudniu 12,3% obj., CH4 tylko w listopadzie 0,002% obj.
Otwór nr 171 - Wałbrzych ul. Kosteckiego obok osiedla mieszkaniowego
w dzielnicy Sobięcin w strefie zagrożenia dwutlenkiem węgla i metanem. Długość otworu 6 m
w tym 2,3 m w karbonie. Przed odwierceniem otworu zawartość gazów w powietrzu
glebowym; CO2 11,06% i 9,34% i CH4 29600 ppm (2,9% obj.) i 32000 ppm (3,2% obj.). Po
odwierceniu otworu we wrześniu, dopiero w październiku stwierdzono: CO2 0,28%,
w listopadzie 0,8% i grudniu 0,7% obj., natomiast CH4 tylko w grudniu 0,2%.
Otwór nr 663 - Boguszów-Gorce ul. Masalskiego obok wiaduktu kolejowego strefa
mieszaniny gazowej CH4 - CO2. Długość otworu 6,3 m w tym 2,3 m w karbonie z horyzontem
wód gruntowych 2,0 m od powierzchni. Przed odwierceniem otworu stwierdzono: CH4
106700 ppm (10,7% obj.) i 16600 ppm (1,66% obj.) oraz CO2 2,71% i 2,94% obj. Otwór
odwiercono w końcu czerwca i bezpośrednio po odwierceniu stwierdzono: CH4 0,05% obj.
i brak metanu, w październiku CO2 2,16% i brak CH4, w listopadzie CO2 0,07% i CH4
0,002% obj.
Otwór nr 777 - Boguszów-Gorce uL Masalskiego na łące obok gospodarstwa, strefa
mieszaniny gazowej CH4 i CO2. Długość otworu 9,5 m w tym 3,0 w karbonie, horyzont wodny
bezpośrednio pod powierzchnią (teren podmokły). Przed odwierceniem otworu zawartość
gazów wyniosła: CH4 250 ppm (0,025%) i CO2 2,51% obj. Otwór odwiercono w czerwcu
i w czerwcu stwierdzono: CO2 0,06%obj. i brak metanu, w październiku CO2 0,2% i bez
obecności metanu, w listopadzie CO2 0,05% i CH4 0,001% obj.
Otwór nr 382 - Boguszów-Gorce ul. Wincentego Pola obok domu mieszkalnego
przy trzepaku. Długość otworu 9,5 m w tym 3,9 m w karbonie. Otwór odwiercono we wrześniu.
Przed odwierceniem otworu w powietrzu glebowym zawartość CO2 3,08% i CH4 31 ppm
(0,003% obj.). W otworze w rurze degazacyjnej stwierdzono w grudniu CO2 0,04% obj. i brak
metanu.
Otwór nr 374 - Boguszów-Gorce ul. Żeromskiego obok toru kolejowego
i gospodarstwa oraz domów i kościoła strefa mieszaniny gazowej CH4 - CO2 z przewagą CO2.
Długość otworu 8 m w tym 2,4 m w karbonie. Przed odwierceniem otworu zawartość w glebie:
CO2 3,54% obj. i CH4 5000 ppm (0,5% obj.). Otwór odwiercono we wrześniu. Zawartość
gazów w rurze degazacyjnej otworu wyniosły: w październiku CO2 0,36% i CH4 0,126%
w listopadzie CO2 0,07% i brak CH4, w grudniu CO2 0,05% i brak CH4.
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Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Otwór nr 359 - Boguszów-Gorce ul, Bema na boisku szkolnym strefa zagrożenia
metanowego. Długość otworu 9,4 m w tym 4,1 m w karbonie. Przed wykonaniem otworu
w powietrzu glebowym stwierdzono: CH4 192500 ppm (19,25% obj.) i CO2 4,0% obj. Po
odwierceniu otworu w rurze degazacyjnej stwierdzono: w październiku CO2 0,04% i 0,10%
i CH4 0,000%, w listopadzie CO2 0,07%, CH4 0,025%, w grudniu CO2 0,25% i CH4 0,168%.
„Studnia" - Boguszów-Gorce ul. Bema na placu zabaw obok szkoły. Głębokość
46 m, łioryzont wodny 25 m od powierzchni. Studnia szczelnie zamknięta rurą (j) 400 mm
zzaślepką do pomiaru. Zawartość gazów w studni: w październiku: CH4 6,77% obj. CO2
0,14% obj., w listopadzie CH4 6,90% obj., CO2 0,84% obj., O2 1,9% obj., w grudniu CH4
2,7%, CO2 0,3% obj.

7. Wnioski
Jak to wynika z przeprowadzonycłi badań w obszarach zlikwidowanych gazowych kopalń
węgla kamiennego, zagrożenia gazowe występujące na dole w trakcie eksploatacji, pojawiać się
mogą na powierzchni jeszcze długo po jej zaniechaniu, do 8 - 1 0 lat.
Wyniki pomiarów zawartości gazów na powierzchni terenów pogórniczych po
zlikwidowaniu wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego wykazują niezbicie obecność gazów
(CH4/CO2) w powietrzu glebowym:
pomiary wykonane za pomocą sond na głębokości do 2 m wykazały zawartości
metanu maksymalnie 49,6% obj, i zawartości dwutlenku węgla maksymalnie 17,4 5 obj.,
pomiary wykonane w 9. otworach degazacyjnych odwierconych do karbonu wykazały
zawartość maksymalną metanu 6,9% obj., zawartość maksymalną dwutlenku węgla 7,89% obj.,
pomiary wykonane w pomieszczeniach budynków w dolnych kondygnacjach (piwnice,
garaże, kanały, studzienki i rząpia) wykazały zawartości metanu 0,2 do 5,0% obj., zawartości
dwutlenku węgla 0,2 do 9,8% obj.
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Safety and environmentał aspects of gas hazard in post-mining regions
Abstract
In the region near of the abandoned coal mines the presence and migration of coal bed gases
is observed in the near-surface zone. In the abandoned mines in Wałbrzych Coal Basin two
coal bed gases appear methane and carbon dioxide. Their presence in different concentration is
confirmed in the soil air. These gases are hazardous for population living near the abandoned
coal mines and in less degree for the environment. Methane penetrating to the closed and
poorly ventilated rooms is dangerous as flammable gas prone to explosion. Carbon dioxide in
concentration above 4% is hazardous for human life. Gas hazard of CH4/CO2 on the ground of
abandoned mines is neither catastrophic nor marginal one. It is essential because of
concentration variability on the surface, in a soil air. Those gases should be monitored and their
inflow to the surface should be limited or eliminated.
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Zbigniew KOBIELA
Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna „Barbara", Mikołów

Wyznaczanie stref zagrożenia gazowego na obszarach likwidowanych
kopalń w oparciu o analizę warunków geologiczno-górniczych
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo - zagrożenie - gleba - klasyfikacja - określenie

zależności

Streszczenie
Likwidacja gazowych kopalń węgla kamiennego pociąga za sobą zjawiska gazowe na
powierzchni obszarów górniczych objętych wpływami eksploatacji. Z chwilą zaprzestania
przewietrzania i odwadniania kopalni pojawiają się dwa zasadnicze procesy - akumulacja
gazów złożowych oraz podnoszenie się zwierciadła wody. Gazy kopalniane pod wpływem
„tłoka wodnego" są przemieszczane wyrobiskami i szczelinami w kierunku powierzchni.
Metan, dwutlenek węgla i inne gazy złożowe mogą pojawiać się w glebie, w piwnicach,
garażach i innych pomieszczeniach. Gazowe zjawiska po zaniechaniu górniczej działalności
powodują zagrożenie wybuchem metanu oraz zagrożenie życia w przypadku występowania
dwutlenku węgla. Migracja gazów złożowych w kierunku powierzchni po zlikwidowaniu
kopalni przebiega w górotworze naruszonym eksploatacją górniczą w sposób niekontrolowany.
Najswobodniej migracja przebiega wzdłuż wyrobisk i pustek w górotworze w kierunku
zasypanych szybów, a także dużych oraz średnich dyslokacji przerywających ciągłość warstw.
Podobny udział transmisji gazów z dołu zlikwidowanej kopalni na powierzchnię wykazuje
płytka eksploatacja. Wychodnie pokładów nie powodują zagrożenia z uwagi na całkowite
odgazowanie węgla w strefie przypowierzchniowej.

1. Wstęp
Przeprowadzana restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, w tym likwidacja
trwale nierentownych kopalń gazowych wiedzie do niekorzystnych zjawisk gazowych, które
mogą mieć wpływ nie tylko na poziom bezpieczeństwa w kopalniach lecz także powodować
negatywne skutki w zakresie bezpieczeństwa publicznego na powierzchni obszarów
pogórniczych. Skutki te wynikać mogą z przebiegu zjawisk hydrologicznych, gazowych a także
górniczych, w tym dotyczących zagadnień ochrony powierzchni. W sposób znaczący
negatywne skutki przynosić może likwidacja kopalń metanowych.

431

Zbigniew KOBIELA - Wyznaczanie stref zagrożenia gazowego ...

W ostatnim okresie, obejmującym lata 1990-1999 spośród kopalń
gazowych
zlikwidowanych zostało, bądź przeznaczono do likwidacji szereg kopalń węgla kamiennego, w
tym całkowitą likwidacją objęto 4 kopalnie znajdujące się w Zagłębiu Dolnośląskim oraz
kopalnię „Żory" i „Morcinek" (Nawrat i in. 1999) w GZW. Likwidacja kopalń jest
przeprowadzana w różny sposób, zwłaszcza pod względem czasu i sposobu ich likwidacji:
poprzez całkowitą fizyczną likwidację kopalni z zasypaniem wszystkich szybów oraz
innych wyrobisk, łączących dół z powierzchnią,
poprzez fizyczną likwidację wyrobisk dołowych oraz części szybów z pozostawieniem
szybów oraz wyrobisk niezbędnych do prowadzenia odwadniania,
poprzez przyłączenie likwidowanych zakładów górniczych do zakładów sąsiednich,
w wyniku czego likwidacji ulega część struktury kopalni, a część pozostała jest
wykorzystywana dla dalszego prowadzenia eksploatacji. Sposób ten jest dotychczas stosowany
w największej liczbie przypadków.
Zarówno w Dolnośląskim jak i Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występuje zmienny
rozkład metanonośności i zawartości dwutlenku węgla oraz fluktuacje zawartości metanu. Gazy
migrujące ku powierzchni wykorzystują naturalne drogi, jak strefy uskoków i szczelin,
rozluźnienia górotworu związane z drożnością starych zrobów oraz strefy odprężeń
poeksploatacyjnych. Po zlikwidowaniu systemu wentylacyjnego kopalń oraz zaniechaniu
pompowania wód złożowych proces ten ulega intensyfikacji. Migracja gazów odbywa się
przede wszystkim zasypanymi szybami, nieraz także sztolniami i upadowymi łączącymi sieć
wyrobisk z powierzchnią, które zasypane luźnym materiałem skalnym tworzą drogi
o najmniejszych oporach ruchu w przepływie gazów ku powierzchni. Gazy dodatkowo
wypierane są przez podnoszące się zwierciadło wód dołowych. Szczególnie w przypadku
metanu dopływ wypieranych gazów do pomieszczeń zamkniętych na powierzchni może
spowodować powstawanie w nich nagromadzeń metanu co przy pojawieniu się inicjału zapłonu
może doprowadzić do jego wybuchu.
Jak wskazuje przykład wybuchu metanu w czasie likwidacji szybu w KWK „Morcinek",
(Nawrat i in. 1999) wystąpienie nieprawidłowości już w czasie likwidacji kopalni może
prowadzić do powstania bardzo dużego zagrożenia.

2. Desorpcyjno - dyfuzyjny model zjawisk gazowych w kopalniach
2.1. Model zjawisk gazowych w kopalniach czynnych
W kopalniach węgla z czynną eksploatacją i przewietrzaniem mechanicznym wymuszonym
przez wentylatory główne, w przypadku eksploatacji pokładów gazonośnych nasyconych
metanem i/lub dwutlenkiem węgla proces wydzielania gazów nosi dynamiczny charakter
zjawisk (Bystroń i in. 1999), Ilość gazu wydzielającego się ze złoża węgla naruszonego
eksploatacją zależy od gazonośności pokładu eksploatowanego i pokładów sąsiednich
zalegających w zasięgu wpływów frontu eksploatacyjnego. Występuje zjawisko desorpcji gazu
z węgla urobionego i odprężonych (rozluźnionych) pokładów węgla nad i pod pokładem
eksploatowanym.
Intensywność
desorpcji
w' obydwu
przypadkach
w pokładzie
eksploatowanym i pokładach nadebranych i/lub podebranych, zależy od gradientu ciśnienia
gazu w węglu, a więc również od gazonośności (metanonośności węgla).
W górnictwie węgla kamiennego w wielu krajach opracowano mniej lub bardziej dokładne
metody prognozowania metanowości wyrobisk, pól eksploatacyjnych i kopalń. Określenie
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ilości odprowadzanego gazu na powierzchnię drogami wentylacyjnymi w istniejących
kopalniach nie nastręcza trudności.
Wydzielanie całkowite metanu do wyrobisk według wszystkich tych metod (Grębski,
Kozłowski 1982) określa się, uwzględniając źródła dopływu metanu, wzorem:
g = gi + g2 + g3,

gdzie:
gi
g2
g3

m^ CH4/Mgc,.s.w.

(2.1)

-

wydzielanie zwęgla urobionego w pokładzie eksploatowanym, przyjmuje się
metanonośność desorbowalną m CH4/Mgc2.s.w.
- wydzielanie z pokładów podebranych
— wydzielanie z pokładów nadebranych

przy czym g2 i g3 oblicza się ze wzoru:

gdzie:
mi
mg
r]i
gi

-

grubość pokładów podebranych i/lub nadebranych, m
grubość pokładu eksploatowanego, m
stopień odgazowania pokładów podebranych i/Iub nadebranych, %
metanonośność pokładów podebranych i/lub nadebranych, m^ CH4/Mgcz.s.w.

Wydzielające się gazy z naruszonego robotami górniczymi górotworu podczas
eksploatacji złóż węgla przemieszczają się wzdłuż ciągów wentylacyjnych w sposób
wymuszony pod wpływem depresji wentylatorów głównych lub pomp ssących stacji
odmetanowania metod (Grębski, Kozłowski 1982). Tylko znikoma ilość gazów pozostaje
w złożu jako resztkowa niedesorbowalna część a także jako gaz wolny zdeponowany
w szczelinach w górotworze, w zrobach lub otamowanych wyrobiskach. Gazy występujące
w stanie wolnym także podlegają wpływom depresji wentylatorów głównych lub pomocniczych
i/lub stacji odmetanowania. Zatem tylko nieznaczna część gazów migruje w sposób dyfuzyjny
szczelinami w kierunku powierzchni,
W czynnych kopalniach wydzielające się gazy z górotworu są więc pod kontrolą i w oparciu
o prowadzone badania oraz pomiary można określić i prognozować jego ilość i kierunki
przepływu.
Inna sytuacja i warunki gazowe występują w kopalniach likwidowanych, po zatrzymaniu
przewietrzania. Przepływ gazu w nieczynnych wentylacyjnie wyrobiskach nie może być
kontrolowany. Zmienia się również charakter i mechanizm wydzielania się gazów z górotworu
naruszonego wcześniejszą eksploatacją. Migracja i przemieszczanie się gazów w wyrobiskach,
zrobach, pustkach poeksploatacyjnych, szczelinach i otamowanych przestrzeniach przebiegają
znacznie wolniej i odbywają się wzdłuż dróg trudnych do ustalenia i określenia.
Prognozowanie przebiegu odgazowania i przemieszczania się gazów w górotworze naruszonym
eksploatacją w kopalni zlikwidowanej jest niezwykle trudne i może być obarczone znacznymi
błędami. Dynamiczne procesy desorpcyjnego wydzielania się metanu lub dwutlenku węgla
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w przypadku czynnych kopalń, zmieniają się w kopalniach zlikwidowanych w dyfuzyjny
przebieg.
2.2. Model zjawisk gazowych w kopalniach zaniechanych
W kopalniach zlikwidowanych po zatrzymaniu przewietrzania, z braku turbulentnego
przepływu powietrza, przepływy gazów przebiegają bardzo wolno, w sposób dyfuzyjny.
W różnych okresach i warunkach mogą to być przepływy dyfuzyjne, innym razem
termodyfuzyjne a czasem w postaci przepływu odwrotnego do termodyfuzyjnego (zjawisko
Dufoura).
Charakter dyfuzyjny przepływu gazów w zaniechanej (zlikwidowanej) kopalni wynika
z występowania gazów o różnych stężeniach. Gazy takie jak metan, dwutlenek węgla, azot,
tlenek węgla i inne występujące jako śladowe w kopalniach, dążą zawsze zgodnie z prawem
Ficka do wyrównania stężenia. Zachodzące procesy dyfuzji polegają na tym, że cząsteczki gazu
z miejsc o większym stężeniu przenikają w kierunku miejsc, gdzie stężenie tego gazu jest
mniejsze. W przywychodniowych partiach złoża węglowego lub w złożach przykrytych
cieńszym lub grubszym ale przepuszczalnym nadkładem warstw czwarto- i trzeciorzędowych
pokłady węgla przez wieki istnienia, a także pod wpływem prowadzonej eksploatacji ulęgły
odgazowaniu. Stąd w pokładach lub ich częściach głębiej zalegających, po icli naruszeniu
eksploatacją pojawiły się procesy najpierw o charakterze desorpcyjnym, a po zatrzymaniu
eksploatacji i przewietrzania o charakterze dyfuzyjnym.
Zjawisko dyfuzji sformułował i przedstawił w formie matematycznej niemiecki fizjolog
A.Fick. Prawo Ficka powiada, że ilość dyfundującej substancji w określonym czasie przez daną
powierzchnię ustawioną prostopadle do kierunku dyfuzji, jest proporcjonalna do pola
powierzchni, gradientu stężenia i czasu przepływu:
Am = - DAFAt gradC

(2.3.)

gdzie;
C - gradient stężenia (różnica stężeń na jednostkę długości),
F - pole powierzchni,
t - czas,
D - współczynnik proporcjonalności dyfuzji molekularnej (Ficka).
Według badań (Szlązak i in. 1999) równanie dyfuzji wpłynie nieściśliwym będącym w ruchu,
ma postać:

dc ,,, dc

— +W —+W
at
^ ax
'

dc ^^^ dc
—+W +—
dy
' dz

~

= D

(2.4)
'^dy' '^dz' y

gdzie:
D - wypadkowy współczynnik dyfuzji molekularnej (Ficka) i turbulentnej (w przypadku
kopalń czynnych przy czynnej wentylacji o wymianie decydują także pulsacje
prędkości w stosunku do prędkości średniej). Ten współczynnik wypadkowy dyfuzji
nie występuje w przypadku kopalń zlikwidowanych.
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W kopalniach zlikwidowanych występują natomiast zjawiska termodyfuzji, sformułowane
w 1879 przez fizyka szwajcarskiego Ch.Soret'a. Termodyfuzja zwana również zjawiskiem
Soreta powoduje przemieszczanie się cząsteczek w mieszaninie gazów lub roztworze,
uwarunkowane istnieniem gradientu temperatury. W wyniku więc termodyfuzji powstaje
różnica koncentracji (stężenia) cząsteczek w obszarach o różnej temperaturze. Termodyfuzja
może więc występować w kopalni zaniechanej, wskutek różnicy temperatury skał między
głębszą częścią złoża, a przypowierzchniową
lub podnadkładową częścią
złoża.
W wyrobiskach niżej leżących w kopalni zlikwidowanej, a wyżej leżącymi wyrobiskami
zachodzą więc zjawiska termodyfuzyjne, łagodzone lub eliminowane przez wody dopływające
do zatapianej części kopalni. Termodyfuzyjne zjawiska w części przypowierzchniowej kopalni
będą się nasilać w okresie zimowym, przy znacznych spadkach temperatury na powierzchni.
W zlikwidowanych kopalniach Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego, w niektórych
częściach złóż węgla kamiennego może występować tzw. zjawisko Dufoura związane
z występowaniem równolegle dwóch gazów złożowych CH4 i CO2 o zbliżonych stężeniach.
Zjawisko to powoduje powstanie różnicy temperatur w wyniku dyfuzyjnego zmieszania dwóch
nie reagujących ze sobą chemicznie gazów, o jednakowej temperaturze. Przy dyfuzyjnym
mieszaniu się w strefie przypowierzchniowej zlikwidowanej kopalni metanu z dwutlenkiem
węgla może powstać nawet kilku stopniowa różnica temperatur, co jest zjawiskiem odwrotnym
do termodyfuzji. Zjawisko to może występować w kilku zlikwidowanych kopalniach
wałbrzyskich, przede wszystkim w okresie letnim.
Tak więc omówione w rozdziale zjawiska gazowe, zachodzące w warunkach kopalń
zlikwidowanych mogą przebiegać w sposób zróżnicowany, często trudny do określenia.
Prognozowanie występowania gazów w strefach przypowierzchniowych gleby, na obszarach
zlikwidowanych silnie gazowych kopalń węgla, wymaga zatem dobrej znajomości szeregu
istotnych warunków: geologicznych, hydrogeologicznych, tektonicznych oraz górniczych
zaszłości eksploatacyjnych.

3. Prognoza zjawisk gazowych na powierzchni wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego w likwidacji
3.1. Ogólna charakterystyka g e o l o g i c z n o - g ó r n i c z a i gazowa
Niecka wałbrzyska charakteryzuje się bardzo skomplikowaną budową geologiczną
(Suchodolski, 1962). -Konsekwencją skomplikowanej budowy geologicznej jest duże
zróżnicowanie kierunków rozciągłości serii osadowych. W przybliżeniu stanowi to
intersekcyjny obraz wychodni tych utworów na powierzchni czwartorzędu. We wschodniej i
zachodniej części zagłębia dominują kierunki rozciągłości NW-SE. W rejonie centralnym
występuje największa różnorodność biegu warstw, od południkowego do równoleżnikowego.
Zaburzenia tektoniczne o charakterze nieciągłym (uskoki i nasunięcia) występują niemal w
każdej partii rejonu wałbrzyskiego. Ich natężenie, kierunki rozciągłości i nachylenia płaszczyzn
są bardzo zróżnicowane. Zaburzenia te stanowią z reguły naturalne granice pomiędzy partiami
o zróżnicowanej zawartości i składu gazów złożowych a także naturalne granice zbiorników
wodnych,
W skład profilu stratygraficzno - litologicznego dolnego karbonu wchodzą warstwy:
żaclerskie:
razem 48 pokładów o numeracji od 322 do 423,
białokamieńskie:
razem 2 pokłady: 549 i 550,
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wałbrzyskie:
30 pokładów o numeracji od 651 do 680.
Charakterystyczną cecłią jest duża zmienność zarówno w kierunku poziomym jak
i pionowym.
Metanowe pokłady występują w części południowo - zacłiodniej niecki, natomiast część
północno — wscłiodnia cłiarakteryzuje się dużym nasyceniem dwutlenku węgla. Występujące w
formacjacłi węglonośnycli gazy akumulowane są w następującycłi formach:
gaz zawarty w strukturze węgla kamiennego (adsorpcja i absorpcja),
gaz nagromadzony w skałach towarzyszących pokładom węgla jako (gaz wolny w
przestrzeni porowej piaskowców i zlepieńców).
Ponadto należałoby jeszcze wyróżnić gaz wolny, nagromadzony w strukturze wtórnych
szczelin i pustek spowodowanych eksploatacją górniczą.
Większość gazów jest jednak akumulowana w strukturze węgli w postaci adsorbowanej.
Gaz wolny zajmować może tylko od 1 do 5 % objętości całego nagromadzonego gazu.
Charakterystykę pokładów węgla pod katem ich gazonośności przedstawiono w tabeli 3.1.
Z zestawienia wynika, że pokłady nasycone w wysokim stopniu metanem charakteryzują się
stosunkowo niskim nasyceniem dwutlenkiem węgla i odwrotnie, ale bywają przypadki
występowania w pokładach mieszanin gazowych CH4 i CO2. Zatem można przypuszczać, że
potencjalne zagrożenie gazowe na powierzchni może występować w formie niejednorodnej.
Będą też przypadki wystąpienia samego zagrożenia metanowego i zagrożenia dwutlenkiem
węgla.
Przedstawiona charakterystyka gazonośności pokładów występujących w obrębie niecki
wałbrzyskiej stanowi jedno z podstawowych pytań dotyczących miejsc potencjalnej emisji
metanu i/lub dwutlenku węgla do strefy przypowierzchniowej. W szczególności dla obszaru
byłej kopalni „Yictoria" liczyć się należy z powstaniem zagrożenia metanowego w strefie
przypowierzchniowej oraz na powierzchni terenu.
Tabela 3.1. Gazonośność pokładów węgla w niecce wałbrzyskiej
Table 3.1. Gas content in the coal seams in the Wałbrzych deposit
Lp.

Nr
pokładu

CH4
m^Mgdaiod
do

Warstwy żaclerskie górne:
1.
307, 309
5
2.
314
J
3.
315,317
1
Warstwy żaclerskie dolne:
4.
425, 425/427
0
5.
430
2
6.
436
1
7.
441
0,03
8.
445, 446, 447
1
Warstwy wałbrzyskie:
9.
664/665
1
10.
669/672, 672
1
II.
675
<!
12.
678

436

<1

CO2

Występowanie

m^Mgdai
od

do

10
14
15,63

<0,5

17
27,87
14.5
17,07
14

0
<1
<0,5
0,01
<1

6,47
5
5,35
7,91
5,7

4
6,99
3

0

6
13
25,62
13

—

1
4

<0,5
1
<0,5

2

płn.-zach.
centr. - płn.-zach.
centr. - płn.-zacli.
centr.
centr.
centr.
centr.
centr.

- płn.-zacłi.
- płn.-zach,
- płn.-zacłi.
- płn.-zach.

płn. - wsch.
centr. - płn.-wsch.
płn.-wsch. - zach.
pln.-wsch. - wsch.
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Na powstanie i poziom zagrożenia metanowego na powierzchni terenu niewątpliwy wpływ
będzie mieć kształtowanie się zwierciadła wód podziemnych oraz czas jego przemieszczania
się w kierunku powierzchni (Fiszer i in. 2000). Wody podziemne, występujące w naturalnych
wypływach w górnokarbońskiej serii węglonośnej niecki wałbrzyskiej charakteryzują się
słabym zmineralizowaniem do ok. 3 g/dm^. Wartości wskaźników hydrochemicznych świadczą
o istnieniu strefy aktywnej wymiany i szybkiej infiltracji wód z opadów atmosferycznych.
Wykonane analizy izotopowe i hydrochemiczne wód podziemnych (Kotarba i in. 1999) oraz
obserwacje służb geologicznych kopalń potwierdzają tezę, że istnieje ścisły związek między
wielkością opadów atmosferycznych a dopływem wód do wyrobisk kopalnianych. Infiltrację
powierzchniowych wód opadowych ułatwiają następujące czynniki:
wychodnie utworów karbońskich bezpośrednio na powierzchnię z uwagi na brak
pokrywy uszczelniającej, z warstw izolujących nadkładu czwarto- i trzeciorzędowego,
systemy szczelin związane z uskokami oraz występującymi intruzjami magmowymi,
stare pustki poeksploatacyjne i rozluźnienia górotworu powstałe w wyniku
eksploatacji górniczej,
nieszczelne obudowy szybów, zasypane szybiki, sztolnie i upadowe.
Wymienione powyżej czynniki będą również drogami dyfuzyjnego przemieszczania się
gazów w kierunku powierzchni.
Dopływ wód do wyrobisk górniczych spowodował powstanie zbiorników wodnych.
Lokalizacja zbiorników przedstawiona została na rysunku 1 (Kotarba i in., 1999). W
omawianym obszarze byłej kopalni „Yictoria" występują zbiorniki:
zbiornik „Barbara -Witold" - powstały z połączenia dwóch zbiorników (,,Barbara"
oraz „Witold") o łącznej pojemności 1 500 000 m^. Zatapianie tego zbiornika odbywać się
będzie przy założeniu istnienia tamy wodnej na poziomie - 5 0 m i przejmowaniu dopływu w
->

wysokości ok. 2,6 m7min przez szyb „Yictoria" do końca eksploatacji antracytu. Po tym
okresie nastąpi połączenie pomiędzy zbiornikiem „Barbara - Witold" a zbiornikiem „Yictoria Chrobry". Poziom wypełnienia zbiornika i osiągnięcie drenażu powierzchniowego ustalono na
rzędnej +497 m. Czas napełniania zbiornika wyniesie ok. 5,7 roku.
zbiornik „Julia - Teresa" będzie odwadniany na poziomie - 5 0 m do czasu
zakończenia eksploatacji antracytu a następnie połączony zostanie ze zbiornikiem ,,Yictoria —
Chrobry" na poziomie +330 m. Bazą drenażu powierzchniowego dla tych zbiorników będzie
rzędna +391 m. Czas napełniania zbiornika wyniesie ok. 8 lat.
zbiornik ,,Yictoria - Chrobry" - przewidziany jest do zatapiania po zakończeniu
eksploatacji antracytu. Po wypełnieniu zbiornika do poz. +50 m nastąpi połączenie ze
zbiornikiem „Julia - Teresa". Osiągnięcie bazy drenażu na rzędnej +391 m nastąpi po
ok. 6,5 roku.
Stan i charakterystykę napełniania zbiorników przedstawiono na rysunku 1.
Z przedstawionych rozważań wynika, że potencjalnie najwyższy stan zagrożenia
metanowego na powierzchni terenu byłej kopalni „Yictoria" wystąpić może w wyniku
podnoszenia się zwierciadła wody dołowej w ciągu ok. 8 lat, co związane jest z wypełnianiem
się zbiorników „Barbara - Witold" oraz „Yictoria - Chrobry". Zbiorniki te zlokalizowane są w
metanowych polach Niecki Wałbrzyskiej. Zagrożenie metanowe od zbiornika „Julia - Teresa"
będzie najprawdopodobniej niewielkie, natomiast może tu wystąpić poważne zagrożenie ze
strony dwutlenku węgla (Kotarba i in. 1999).
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3 . 2 . O c e n a s t a n u z a g r o ż e n i a g a z o w e g o na p o w i e r z c h n i o b s z a r ó w
zlikwidowanych kopalń

górniczych

W 1997 i 1998 roku zespół pracowników Zakładu Surowców Energetycznych Wydziału
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie pod
kierunkiem prof. dr hab. inż. M. Kotarby na zlecenie Wałbrzyskich Kopalń Węgla
Kamiennego, wykonał prognozę możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego w strefie
przypowierzchniowej na przedmiotowym terenie (Kotarba i in. 1998-1999). Praca wykonana
została w trzech etapach. Przyjęta metodyka badań obejmowała:
pobieranie próbek gazu ze strefy przypowierzchniowej za pomocą specjalnej sondy o
długości 2,5 m, średnicy zewnętrznej 10 mm i średnicy wewnętrznej 5 mm (patent nr P 318479), za pomocą której pobierano próbki gazów przez wytworzenie podciśnienia. Gazy
pobierano za pomocą gazoszczelnej strzykawki i analizowano na zawartość metanu i dwutlenku
węgla. Część pobranej próby przetaczano do pojemnika zawierającego nasycony roztwór
chlorku sodu i w warunkach laboratoryjnych poddawano analizie składu cząsteczkowego
(Kotarba i in. 1998-1999),
analizę składu trwałych izotopów węgla w metanie, etanie i dwutlenku węgla w
oparciu o technikę spektrometrii mas w celu określenia implikacji genetycznych gazów i
migracji. Zasadniczym celem analizy i interpretacji jej wyników było określenie, czy gaz
podglebowy pochodzi z pokładów węgla, czy też z innych źródeł. Analiza izotopowa węgla w
metanie umożliwia ustalenie środowiska substancji macierzystej, z której powstały gazy na
drodze przemian biochemicznych lub termokatalitycznych (Kotarba i in. 1999).
Dla realizacji celu pracy wytyczono szereg profili pomiarowych, wzdłuż których
prowadzono sondowania warstwy przypowierzchniowej. Przy wytyczaniu profili kierowano się
występującymi powiązaniami z modelem geologicznym i gazonośności, ze szczególnym
uwzględnieniem przebiegu wychodni, uskoków oraz zalegania zbiorników wód dołowych.
W sumie wytyczonych zostało 15 profili na obszarze byłych kopalń wałbrzyskich, w tym 6
profili na obszarze byłej kopalni „Victoria'\ Dla każdego profilu opracowano szczegółowy
przekrój geologiczny oraz określono metanonośność i koncentracje dwutlenku węgla
w pokładach znajdujących się bezpośrednio pod badanymi profilami. Lokalizację profili
przedstawiono schematycznie na rysunku 1 (Kotarba i in. 1999).
Badania przeprowadzone przez ww. Zespół Akademii Górniczo-Hutniczej (Kotarba i in.
1999) wykazały 28 anomalnych stężeń metanu powyżej 1% wzdłuż wyznaczonych profili
geologiczno-górniczych, stanowiących drogi migracji. Drogami migracji dla metanu były:
uskoki: 13 przypadków wystąpień (46%), maks. stężenie 25,7%,
krawędzie płytkiej eksploatacji i stare wyrobiska: 8 wystąpień (29%), maks. stężenie
18,1%,

porfiry: 6 wystąpień (21%), maks. stężenie 10,8%
wychodnie niewyeksploatowanych pokładów: 1 przypadek (94%), maks. stężenie
1,5%.
Wyżej wymienionymi badaniami stwierdzono też 83 wystąpienia dwutlenku węgla
w powietrzu glebowym powyżej 3% wzdłuż wyznaczonych profili geologiczno-górniczych,
stanowiących drogi migracji dla tego gazu. Badania wykazały, że drogami migracji dla
dwutlenku węgla były:
uskoki: 38 wystąpień (46%), maks. stężenie 9,57%,
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10,5%,
4,28%.

krawędzie płytkiej eksploatacji i stare wyrobiska: 30 wystąpień (36%), maks. stężenie
porfiry: 10 przypadków (12%), maks. stężenie 8,89%,
wychodnie niewyeksploatowanych pokładów: 5 przypadków (6%), maks. stężenie

4. Związek występowania gazów złożowych na powierzchni a geologiczno - górniczymi
warunkami w obszarach wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego
4.1. Zarys tektoniki, występowanie gazów i stosunki hydrogeologiczne
w niecce wałbrzyskiej
Dolnośląskie Zagłębie Węglowe przedstawia się jako głęboka niesymetrycznie zbudowana
niecka, ciągnąca się w kierunku NW-SE, otwarta ku południowemu wschodowi (Suchodolski,
1962). W zarysie ma ona kształt nieco zdeformowanego prostokąta. W rejonie Wałbrzycha
następuje bowiem rozszerzenie Zagłębia ku północnemu wschodowi, w formie zatoki. Tę partię
Zagłębia nazywamy rejonem wałbrzyskim albo zatoką wałbrzyską.
Osady karbonu górnego mają wychodnie na powierzchnię wzdłuż północno-wschodniego,
północno—zachodniego i południowo-zachodniego obrzeża Zagłębia i zanurzają się pod
młodsze utwory w kierunku wnętrza Zagłębia.
Niecka przecięta jest uskokami przebiegającymi w różnych kierunkach. Wzdłuż północnowschodniego obrzeża Zagłębia charakterystyczne są serie uskoków równoległych,
przebiegających mniej więcej równolegle do siebie i brzegu niecki. Zapadają one w kierunku
brzegu niecki. Uskoki takie znane są z zatoki wałbrzyskiej.
Zatoka wałbrzyska dzieli się na dwie asymetryczne niecki: wschodnią, tj. sobięcińską
i zachodnią-gorecką. Rozdziela je antyklinalne wygięcie warstw wokół porfiru góry Chełmiec.
W północno-wschodniej części niecki sobięcińskiej wyraźnie zaznacza się seria uskoków
równoległych. Zachodnie skrzydło tej niecki opiera się o porfir Chełmca. Jest ono stromo
pochylone. Niecka górecka leżąca na zachód od porfiru Chełmca jest wąska. Jej budowa
tektoniczna jest bardzo skomplikowana. Utwory karbońskie zatoki wałbrzyskiej są
poprzebijane licznymi intruzjami porfirowymi. Spotyka się tam także tufy porfirowe oraz
trafiają się melafiry.
Karbon produktywny Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego jest silnie gazonośny.
Występuje w nim nie tylko metan, który ma mniejsze znaczenie, ale przede wszystkim
dwutlenek węgla (Suchodolski 1962).
W rejonie Wałbrzycha wyrzuty gazów i skał zdarzały się jedynie w niektórych strefach.
Zauważa się ich związek z uskokami. Zwraca też na siebie uwagę silniejsza zagrożenie
wyrzutami w obszarach, w których występowały liczne intruzje porfirowe, tj. w południowowschodniej części niecki sobięcińskiej.
W obszarach, w których prowadzono eksploatację górniczą, karbon produktywny
zazwyczaj wychodzi wprost na powierzchnię, albo jest przykryty cienkim nadkładem. Wody
opadowe i powierzchniowe przesiąkają do kopalń przez karbońskie skały porowate oraz przez
uskoki i spękania, tak naturalne, jak i wywołane przez eksploatację górniczą. Większe opady
atmosferyczne i sezonowe okresy deszczów i roztopów dają się stosunkowo szybko odczuć
w zawodnieniu kopalń. W nadkładzie większe ilości wody mogą gromadzić się w spękanych
porfirach czerwonego spągowca oraz w seriach piaskowcowych i w zlepieńcach. Średnio do
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kopalń Zagłębia dopływało od 2 do 7 m wody na 1 t wydobycia. Oprócz wód objętych do
kopalń dopływają wody kwaśne, nasycone przez CO2.
4.2. Ogólna charakterystyka zagrożenia gazowego w strefie
przypowierzchniowej
Jak wspomniano wcześniej zespół naukowo-badawczy Akademii Górniczo-Hutniczy
(Kotarba i in. 1999) przedstawił wyniki badań stwierdzające występowanie zagrożenia
gazowego w strefie przypowierzchniowej w niecce wałbrzyskiej związanego z likwidacją
kopalń węgla kamiennego. W okresie tym zlokalizowano 42. strefy z koncentracją metanu
przekraczającą 1% oraz 102. strefy, w których koncentracja dwutlenku węgla przekraczała 3%.
Tabela 4.1. Miejsca o podwyższonych koncentracjach CO2 i CH4 - zależność dopływu gazu od warunków
geologicznych i płytkiej eksploatacji (Kotarba i in., 1999)
Table 4.1. Places of increased concentrate of CO2 and CH4 - dependence on geological conditions and shallow mining
Obszar

Ilość
Punktów
Anomal.

P-5
P-11
Pozostałe
Razem

16
19
26
61

P-5
P-11
Pozostałe
Razem

4
3
8
15

Warunki geologiczne
uskoki
duże
Średnie
małe
zrzut >20 m
zrzut 5 - 2 0 m
zrzut <5 m
DWUTLENEK WĘGLA
4
12
6
3
5
5
15
17
3
METAN
4
1
1
5
1
—

—

—

—

—

porfiry

Płytka
eksploatacja

2
4
6

8
12
20
—

1

—

1

1
7
8

W tabeli 4.1. przedstawiono miejsca o podwyższonych stężeniach CO2 i CH4 związane
z zaburzeniami geologicznymi i płytką eksploatacją. Na 61. miejsc występowania
podwyższonych zawartości dwutlenku węgla (powyżej 0,1%), 20 ma związek z płytką
eksploatacją, 17 z uskokami średnimi o zrzutach od 5 do 20 m, 15 z uskokami dużymi
o zrzutach powyżej 20 m, 3 wystąpienia w strefie uskoków małych o zrzutach poniżej 5 m oraz
6 zdarzeń ma związek z występowaniem porfirów. Na 15 miejsc występowania podwyższonych
zawartości metanu (powyżej 0,1%), najwięcej, 8 miejsc ma związek z płytką eksploatacją,
5 z uskokami średnimi i po jednym miejscu w związku z uskokiem o małym zrzucie oraz
z porfirem.
Związek występowania podwyższonych
zawartości CO2 i CH4 z zaburzeniami
geologicznymi przerywającymi ciągłość warstw (uskokami o zróżnicowanych zrzutach),
z płytką eksploatacją i z porfirami można prześledzić porównując trzy mapy powierzchniowe
(rys. 1, rys. 2 i rys. 3).
Na mapie rozmieszczenia profili pomiarowych koncentracji CH4 i CO2 w powietrzu
podglebowym (rys. I) (Kotarba i in. 1999). zaznaczono 15 profili w większości przypadków
przebiegających w strefach zaburzeń geologicznych przerywających ciągłość warstw
(w uskokach i nasunięciach). Porównując mapę profili z podwyższonymi koncentracjami CO2
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i CH4 (rys. 1) z mapą płytkiej eksploatacji, lokalizacji szybów oraz nieciągłościami terenu
(rys. 2) (Kowalski i in., 1998) widoczna jest korelacja między strefami występowania
podwyższonych zawartości gazów złożowych a płytką eksploatacją i miejscami lokalizacji
szybów oraz nieciągłościami terenu.
Najwyższe stężenia gazów w większości przypadków stwierdzano w szybach, w rurach
degazacyjnych zlokalizowanych w zasypie przepuszczalnym: w szybie „Chwalibóg" CO2 —
8,6% obj., CH4 - 1,8% obj., w szybie „Jan" C02-9,8% obj., CH4 - 5,0% obj. W rurach
degazacyjnych w szybach „Chrobry I"„ „Chrobry II", „Matylda" i „Eugeniusz" podwyższone
stężenia CO2 stwierdza się w przypadku znacznej zniżki barometrycznej. Natomiast w szybach
(w rurach degazacyjnych) szybów „Jan" i „Yictoria" rejestruje się CO2 o zawartości 2,0% do
9,0% i CH4 o zawartości O do 1,5% obj. Należy podkreślić, że zlikwidowane szyby zasypem
z kamienia melafirowego stanowią naturalne upusty gazów złożowych, zmniejszające ilości
CO2 i CH4 dopływających do strefy przypowierzchniowej.
W obszarach wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego 7 szybów zlikwidowano zasypem
przepuszczalnym dla gazu. W szybach tych zainstalowano kominy wydmuchu z rurami
degazacyjnymi (|) 400 mm o długości ok. 30 m. Rury degazacyjne w dolnym odcinku są
sperforowane dla ułatwienia migracji gazów z przepuszczalnego nadkładu do atmosfery.
Podobnie obniżająco na zawartość CH4 (6,9% i 6,6% obj.) w „Studni" na placu zabaw
w Boguszowie przy ul. Bema zadziałało rozszczelnienie upadowej „Jadwiga". W upadowej
„Jadwiga" stężenia metanu rzędu 26 do 28% obj. bezpośrednio po rozszczelnieniu i wykonaniu
komina wydmuchu, obniżyły się do 24% - 25% po 4. tygodniach od wykonania układu
degazacyjnego. W „studni" stężenia metanu obniżyły się już po 2. tygodniach do 1,9-2,0% obj.
Upadowa „Jadwiga" wraz ze studnią odległą o 1,5-5-2 km od upadowej, stanowią przykład
oddziaływania rozszczelnionego wyrobiska, poprzez układ naczyń połączonych (uskok,
spękania, szczeliny) na obniżenie zawartości metanu w studni do 1,9 do 2,0%.

5. Wnioski
5.1. Likwidacja gazowych kopalń węgla kamiennego, jak wykazują badania prowadzone na
obszarach pogórniczych, powoduje przenikanie gazów na powierzchnię różnymi dostępnymi
drogami. Występowanie w strefie przypowierzchniowej metanu i/lub dwutlenku węgla stwarza
zagrożenie wybuchu w przypadku niebezpiecznych nagromadzeń CH4 lub zagrożenie życia
w przypadku nagromadzeń CO2.
5.2. Migracja gazów złożowych w strukturze podziemnej wyrobisk i spękanego górotworu,
naruszonego eksploatacją pokładów węgla w okresie istnienia kopalni - po jej likwidacji
odbywa się wzdłuż nieprzewietrzanych wyrobisk, zaburzeń geologicznych oraz szczelin
i spękań w kierunku powierzchni w sposób dyfuzyjny. Kierunki przemieszczania się gazów
w zlikwidowanej kopalni są poza kontrolą.
5.3. Badania i obserwacje prowadzone w obszarach zlikwidowanych kopalń, w zakresie
występowania imigracji gazów złożowych (CH4 i/lub CO2) na powierzchni, wykazały silną
zależność od warunków geologiczno-górniczych.
5.4. Drogami transmisji gazów złożowych z dołu kopalni na powierzchnię są najczęściej
zaburzenia tektoniczne przerywające ciągłość warstw, najczęściej duże i średniej wielkości
uskoki otwarte ze szczeliną uskokową wypełnioną druzgotem przepuszczalnym dla gazu.

444

Człowiek i środowisko wobec procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

5.5. Zbliżony udział w transmisji gazów złożowych na powierzchnię wykazuje płytka
eksploatacja, której blisko położone pod powierzchnią wyrobiska wypełniane są gazami
przemieszczanymi przez podnoszące się zwierciadło wód kopalnianych. Z tego miejsca gazy
łatwo przenikają szczelinami w kierunku powierzchni.
5.6. Wychodnie pokładów jak wykazują to badania nie powodują zagrożenia gazowego na
powierzchni zlikwidowanych kopalń. Powodem tego jest całkowite odgazowanie się węgla
występującego na powierzchni oraz bezpośrednio pod powierzchnią.
5.7. Szyby, upadowe z powierzchni oraz sztolnie zlikwidowane przy pomocy zasypu
przepuszczalnego dla gazu i wody i otamowane zasypem izolującym tylko w części
przypowierzchniowej, mogą być wykorzystane jako gazowe zawory bezpieczeństwa.
Wykonane przez płytę żelbetową i korek izolujący otwory degazacyjne wraz z układem
wydmuchowym zainstalowanym na otworze pozwalają na bezpieczne i kontrolowane
odgazowanie wyrobisk i górotworu w zlikwidowanej kopalni. Przy wykorzystaniu szybów,
upadowych z powierzchni i sztolni jako systemów odgazowania znaczna część zlikwidowanej
kopalni pozostanie pod działaniem depresji naturalnej oraz ciśnienia barometrycznego,
powodując zwłaszcza podczas zniżek barometrycznych odpływ gazów do atmosfery.
5.8. Prognozę zagrożenia gazowego w strefie przypowierzchniowej zlikwidowanej kopalni
należy oprzeć na analizie następujących czynników:
geologicznego, związanego z występowaniem dyslokacji biegnących aż na
powierzchnię (duże i średnie uskoki, nasunięcia),
górniczego, związanego z płytką eksploatacją,
hydrogeologicznego, związanego z intensywnością podnoszenia się zwierciadła wód
w kopalni.
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Determination of gas hazards zones on the surface of abandoned mines
based on analysis of geological and mining conditions
Abstract
An abandon of gassy coal mines results in surface gas phenomena in the area influenced by
the mining. As soon as the ventilation and water removal in the abandon mine stop two main
processes begin: gas accumulation and rising of water level. Mine gases, due to a „water
piston" action, penetrate along workings, faults and cracks up to the surface. Methane, carbon
dioxide and other seam gases appear in the soil, cellars, garages and other rooms. Gas
phenomena, after mining has been abandoned, iead to methane explosion hazard and life hazard
when carbon dioxide occurred on the surface. Seam gases (CH4/CO2) migration in the direction
of surface after mine's abandon's takes place in a rock mass and workings in a not controlled
way. lyiigration is most easy aiong workings and fissures in rock mass, in a direction of filled
shafts and also of big and medium dislocations disrupting layers continuity. Similar influence of
gas transmission from the underground mines on the surface is in the case of shallow
exploitalion. Exposed or buried outcrop of seams do not, give gas hazard on the surface
because off complete degassing in the long period occurred.
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