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Wydobycie kamieni budowlanych
i drogowych w roku 2021 [tys. ton] 

Polska Dolny Śląsk

Magmowe 26 307 23 895

Metamorficzne 7 617 7 488

Osadowe 45 195 530

Razem 79 119 31 913
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7 342 ton – zużycie MW w roku 2021

129 – liczba zg z pozwoleniem na używanie MW

68 – liczba zg z wykonanymi robotami strzałowymi



Kopalnia „Strzelin” 2010
źródło Geoportal 2022

4



Kopalnia „Strzelin” 2010
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Strzelin” 2010
zdjęcie usypu
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Kopalnia „Strzelin” 2010
zdjęcie dziedzińca więzienia
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Kopalnia „Strzelin” 2010
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia
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Do niebezpiecznego zdarzenia rozrzutu odłamków skalnych na odległość do około 320 m od 
miejsca strzelania przyczyniły się:

• Nieprawidłowa ocena stanu spękań i zaburzeń ściany,

• Przyjęcie zbyt małego 3 m zabioru, zamiast wymaganego 3,92 m.

• Zmniejszenie odległości między otworami strzałowymi z wymaganych 3,3 m do 2,2 m,
a tym samym skrócenie długości odcinka odstrzeliwanej ściany do 17 m. Objętość 
odstrzeliwanej calizny zmniejszyła się do 1232,5 m3, co przy niezmienionej wielkości ładunku 
całkowitego (684 kg) spowodowało zwiększenie jednostkowego zużycia MW do wielkości 
0,555  kg MW/m3 - o 57% w stosunku do określonej w planie ruchu wielkości 0,350  kg 
MW/ m3.

• utworzenie dodatkowego trzeciego, dwuotworowego  rzędu otworów strzałowych, dla którego 
zabiór wynosił nie więcej niż 2,50 m, zamiast wymaganych 3,92 m.

• Istotne zwiększenie, w stosunku do pierwotnych założeń, ładunku MW na końcowym 2-3 m 
wschodnim odcinku ściany, przy jej zakręcie na południe, spowodowane ww. trzecim rzędem 
otworów, w konsekwencji czego energia detonacji w tej części ściany była zbyt duża, 
wywołała większą dezintegrację calizny i nadmierny rozrzut odłamków skalnych. 

Detonacja otworów trzeciego rzędu, znajdującego się najbliżej górnej krawędzi ściany, po 
wcześniejszej detonacji otworów rzędu pierwszego, znajdujących się głębiej w caliźnie, co 
spowodowało dodatkowe spękania, rozluzowanie i dezintegrację strefy wokół otworów trzeciego 
rzędu przed ich odejściem. Tym samym energia detonacji otworów trzeciego rzędu zużyta 
została przede wszystkim na nadmierny odrzut wcześniej zdezintegrowanych skał, a nie na ich 
urabianie.



Kopalnia „Strzelin” 2010
Naruszone przepisy
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228 poz. 1947):

• art. 63: Ruch zakładu górniczego odbywa się na podstawie planu ruchu, zgodnie z zasadami 
techniki górniczej.

Rozp. MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bhp (…) w odkrywkowych zakładach górniczych 
wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U. Nr 109 z 2002 r., poz. 962, z poźn. zm.):

• § 51 ust. 2 pkt 1: w ewidencji odstrzałów odnotowuje się: numer dokumentacji strzałowej 
oraz datę, godzinę i miejsce odstrzału 

• § 51 ust. 2 pkt 2: w ewidencji odstrzału odnotowuje się: rzeczywiste parametry odstrzału

• § 51 ust. 2 pkt 3: w ewidencji odstrzałów odnotowuje się: inne istotne informacje dotyczące 
wykonywanych robót strzałowych

• § 51 ust. 1: Przed przystąpieniem do ładowania środków strzałowych sprawdza się, czy otwór 
może być załadowany zgodnie z ustaleniami metryki strzałowej albo dokumentacji strzałowej.

• § 6 ust. 3: każda osoba kierownictwa i dozoru ruchu powinna przestrzegać ustalonego dla niej 
i zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego zakresu czynności, szczegółowo 
określającego jej obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności

• § 7 pkt 1: Osoby kierownictwa i dozoru ruchu: organizują i prowadzą pracę w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo pracowników, ruchu zakładu górniczego i środowiska.

Rozp. MG z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych
i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 72 z 2003 r., poz. 655, z poźn. zm.):

• § 40 ust. 6: Osoby wykonujące i dozorujące prace związane z robotami strzałowymi powinny 
przestrzegać ustaleń zawartych odpowiednio w metryce strzałowej albo w dokumentacji 
strzałowej



Kopalnia „Ogorzelec”
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Ogorzelec”
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Ogorzelec”
widok usypu poz. +615/+640 m
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Kopalnia „Ogorzelec”
poziom +640 m po odstrzale
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Kopalnia „Ogorzelec”
uszkodzenia budynku
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Kopalnia „Ogorzelec”
skutki rozrzutu
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Kopalnia „Ogorzelec”
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia
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Przyczyną rozrzutu odłamków skalnych na odległość od 220 m do 330 m
od miejsca strzelania był zmniejszony do 2,6-2,8 m zabiór w środkowej
części ociosu urabianej zabierki w stosunku do 3,5 m zabioru założonego
w dokumentacji strzałowej.

Do zdarzenia przyczyniły się:

• występowanie układu spękań, szczelin i odkłuć powodujących 
skumulowanie impulsu wybuchu i wyrzucenie poluzowanych skał z siłą 
znacznie większą od przeciętnej dla dotychczasowych warunków strzelań,

• osoby zobowiązane do bezpiecznego organizowania robót strzałowych nie 
uwzględniły wpływu intensywnych opadów deszczu przez okres 8 dni na 
ścianę z odwierconymi otworami strzałowymi, pomimo wcześniejszego 
zidentyfikowania zagrożenia stateczności skarpy eksploatacyjnej 
spowodowanego trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi. 

• w ciągu 8 dni, które upłynęły od odwiercenia otworów strzałowych do ich 
załadowania doszło do lokalnego odspojenia i opadnięcia brył skalnych
z górnej części ociosu, co doprowadziło do zmniejszenia zabioru,



Kopalnia „Ogorzelec”
Naruszone przepisy
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ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)

• art. 63: Ruch zakładu górniczego odbywa się na podstawie planu ruchu, 
zgodnie z zasadami techniki górniczej.

rozporządzenie MGPiPS z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania
i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych 
(Dz. U. Nr 72, poz. 655):

• § 40 ust. 6: Osoby wykonujące i dozorujące prace związane z robotami 
strzałowymi powinny przestrzegać ustaleń zawartych odpowiednio
w metryce strzałowej albo w dokumentacji strzałowej

rozp. MG z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite 
(Dz. U. Nr 109, poz. 962 z poźn. zm.):

• § 7 pkt 1: Osoby kierownictwa i dozoru ruchu organizują i prowadzą pracę 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, ruchu zakładu 
górniczego i środowiska.



Kopalnia „Chwałków I” 2016 r.
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
Widok przodka z płd.- zach. krawędzi wyrobiska
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Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
Widok przodka z płd.- zach. krawędzi wyrobiska - zbliżenie
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Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
Odłamek na boisku gminnym
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Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia
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Przyczyną rozrzutu odłamków skalnych na odległość ok. 313 m od miejsca strzelania 
było wykonanie roboty strzałowej niezgodnie z planem ruchu.

Do niebezpiecznego zdarzenia przyczyniły się:

• Wykonanie roboty strzałowej z przytrzymanym ociosem (niewybrany urobek z poprzedniego 
strzelania) i progiem przyspągowym,

• Zmniejszenie zabioru w strefie przybitkowej górnej części ociosu w stosunku do ustalonego 
w dokumentacji strzałowej,

• Wystąpienie trudnego do przewidzenia, przypadkowego układu spękań i szczelin, zawierających 
wkładki rumoszu skalnego, powodującego skumulowanie impulsu wybuchu,

• Przekroczenie niezbędnej na urobienie calizny ilości energii i wyrzucenie fragmentu skał z siłą 
znacznie większą od przeciętnej dla dotychczasowych warunków strzelań, szczególnie w otworach 
IV szeregu, w których do 3/5 długości przybitki podstawowej znajdowało się w luźnych utworach 
nasypowych,

• Występowanie spękań wstecznych, odkłuć i zniszczeń calizny po robotach strzałowych z dnia
7 kwietnia,

• Kierunek przemieszczania się urobku na zewnątrz wyrobiska z wyeksponowaniem ociosu jednej 
ze ścian zabierki na obiekty chronione Chwałkowa,

• Niewłaściwy nadzór KRZG nad analizowaniem warunków geologiczno-górniczych prowadzonych 
robót strzałowych, 

• Niewłaściwa kontrola miejsca wykonywanych robót strzałowych przez inżyniera strzałowego oraz 
strzałowego,

• Nadmierna koncentracja robót w wyrobisku, w tym prowadzenie przeróbki i magazynowania 
produktów gotowych w zakresie ograniczającym prawidłowy rozwój frontów roboczych.



Kopalnia „Chwałków” 2016 r.
Naruszone przepisy
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Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1131):

art. 105 - Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami 
prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także 
zgodnie z zasadami techniki górniczej.

art. 117 pkt 1 - przedsiębiorca jest obowiązany rozpoznawać zagrożenia związane 
z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające do zapobiegania 
i usuwania tych zagrożeń.

Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie 
przechowywania i używania środków strzałowych (…) (Dz. U. Nr 72 
z 2003 r., poz. 655, z poźn. zm.)
§ 40 ust. 6 Osoby wykonujące i dozorujące prace związane z robotami strzałowymi 
powinny przestrzegać ustaleń zawartych odpowiednio w metryce strzałowej albo 
w dokumentacji strzałowej,

Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bhp (…) 
w odkrywkowych zg wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U. Nr 109 
z 2002 r., poz. 962, z poźn. zm.)
§ 51 ust. 2 pkt 3 - W ewidencji odstrzałów odnotowuje się: inne istotne informacje 
dotyczące wykonywanych robót strzałowych.



Kopalnia „Strzelin” 2017
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Strzelin” 2017
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Strzelin” 2017
zdjęcie panoramiczne miejsca odstrzału
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Kopalnia „Strzelin” 2017
zdjęcie uszkodzeń budynku więzienia
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Kopalnia „Strzelin” 2017
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia
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Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia rozrzutu odłamków skalnych poza ustaloną strefę 
rozrzutu na odległość ok. 255 m (odłamek nr 1) i ok. 303 m (odłamek nr 2) było 
prowadzenie robót strzałowych metodą długich otworów strzałowych z zastosowaniem 
materiałów wybuchowych emulsyjnych w miejscu, w którym w caliźnie występowały 
niewidoczne ze stropu poziomu roboczego pozostawione po robotach 
strzałowych sprzed 2005 r., małośrednicowe pionowe otwory strzałowe krótkie.

Do zdarzenia przyczyniły się:

• Prowadzenie robót strzałowych niezgodnie z przepisami dotyczącymi używania środków 
strzałowych w zakładach górniczych, w zakresie łączenia sieci strzałowej, nadawania 
ostrzegawczych sygnałów akustycznych oraz prowadzenia Książki odstrzałów.

• Prowadzenie robót strzałowych metodą długich otworów bez bezpośredniego nadzoru 
kierownika odstrzału.

• Prowadzenie robót strzałowych przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

• Nadmierna koncentracja robót strzałowych w wyrobisku oraz dokonywanie odstrzałów 
tuż przed końcem ustalonych godzin odstrzałów.

• Niewłaściwa logistyka pracy osób prowadzących i nadzorujących roboty strzałowe
z ramienia firmy strzałowej.



Kopalnia „Strzelin” 2017
Naruszone przepisy
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ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126)

• Art. 105 ust. 1 Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na 
podstawie planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1008)

• § 4 Przedsiębiorca sporządza, uzupełnia i aktualizuje dokumentację dotyczącą prowadzenia ruchu zakładu górniczego, 
oceny ryzyka zawodowego i stosowania rozwiązań zmniejszających to ryzyko oraz przeprowadza bieżące analizy i 
badania niezbędne dla bezpiecznego prowadzenia tego ruchu.

• § 11 pkt 1 Prace w ruchu zakładu górniczego mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje lub 
potrzebne umiejętności do wykonywania tych prac.

rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 
przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 321)

• § 5 ust. 1 Czynności związane z przechowywaniem, odbiorem, używaniem, przewożeniem i przenoszeniem środków 
strzałowych w ruchu zakładu górniczego wykonują i dozorują osoby upoważnione przez kierownika ruchu zakładu 
górniczego, spełniające wymagania lub posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w dziale IV ustawy oraz 
przepisach wydanych na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy albo określone na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy.

• § 51 ust 3 pkt 2 lit. j W książce odstrzałów określa się dozwolone i rzeczywiste parametry odstrzału: długość 
przybitki.

• § 59 ust. 1 pkt 1 Pod bezpośrednim nadzorem osoby dozoru ruchu górniczego wykonuje się roboty strzałowe 
wykonywane metodą długich otworów strzałowych.

• § 66 ust. 1 Przygotowanie, załadowanie i przyłączenie do sieci strzałowej oraz odpalenie ładunków materiału 
wybuchowego jest dokonywane osobiście przez osobę wykonującą roboty strzałowe.

• § 162 ust. 1 pkt 1 W związku z odpalaniem ładunku materiału wybuchowego nadaje się w strefie zagrożenia 
rozrzutem odłamków skalnych następujące ostrzegawcze sygnały akustyczne: sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, 
oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, ale przed wykonaniem 
obwodu strzałowego; na ten sygnał osoby niewykonujące czynności odpalania udają się do schronów lub poza strefę 
zagrożenia rozrzutem odłamków skalnych, a osoby wchodzące w skład posterunków zabezpieczających zajmują 
wyznaczone stanowiska.



Kopalnia „Łażany II”
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Łażany II”
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Łażany II”
widok na przodek podczas ładowania
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Kopalnia „Łażany II”
ślad uderzenia w nawierzchnię drogi
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Kopalnia „Łażany II”
odłamek na polu za drogą powiatową
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Kopalnia „Łażany II”
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia rozrzutu odłamków skalnych poza 
ustaloną strefę rozrzutu na odległość do ok. 330 m były:

• prowadzenie robót strzałowych metodą długich otworów strzałowych
z przekroczeniem niezbędnej na urabianie calizny ilości energii,

• niewłaściwa ocena stanu ociosu i calizny skalnej przez kierownika odstrzału , 
bez uwzględnienia m.in. rodzaju i wielkości spękań, luźnych kawałków 
skalnych, rejonów urabianej ściany o osłabionej zwięzłości, mogących być 
przyczyną zwiększonego rozrzutu odłamków skalnych.

• trudne do przewidzenia występowanie w caliźnie stref lub soczew 
zwietrzeliny hornfelsu niewidocznych przed wykonaniem roboty strzałowej.
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Kopalnia „Łażany II”
Naruszone przepisy
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ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.)

• Art. 105 ust. 1 Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny 
z przepisami prawa, w szczególności na podstawie planu ruchu zakładu 
górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej.

• Art. 117 pkt 1 Przedsiębiorca jest obowiązany rozpoznawać zagrożenia 
związane z ruchem zakładu górniczego i podejmować środki zmierzające 
do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń.

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 
odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1008)

• § 4 Przedsiębiorca sporządza, uzupełnia i aktualizuje dokumentację 
dotyczącą prowadzenia ruchu zakładu górniczego, oceny ryzyka 
zawodowego i stosowania rozwiązań zmniejszających to ryzyko oraz 
przeprowadza bieżące analizy i badania niezbędne dla bezpiecznego 
prowadzenia tego ruchu.

• § 48 ust. 1 Oceny zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego 
dokonuje kierownik ruchu zakładu górniczego. 



Kopalnia „Chwałków I” 2022 r.
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Chwałków I” 2022 r.
szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Chwałków I” 2022 r.
widok przodka
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Kopalnia „Chwałków I” 2022 r.
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia
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Przyczyną nadmiernego rozrzutu było przekroczenie niezbędnej do urobienia 
calizny ilości energii podczas strzelania w przodku i wyrzucenie odłamków 
z prędkością znacznie większą od przeciętnej dla dotychczas przyjmowanych 
warunków projektowania strzelań. Do zdarzenia przyczyniły się następujące czynniki:

• lokalne ukształtowanie zabierki i osłabienie wytrzymałości skały w jej stropowej części,

• prowadzenie eksploatacji w przodku czwartym z przemieszczaniem urobku na zewnątrz 
wyrobiska ku zabudowaniom Chwałkowa,

• zastosowanie praktycznie maksymalnych dopuszczalnych parametrów strzelania pomimo 
zaleceń Zespołu ds. zagrożeń oraz stwierdzeniu zmian warunków górniczo-geologicznych
w miejscach wykonywanych robót strzałowych.

• niewłaściwe zaprojektowanie wzajemnej odległości siatek strzałowych pomiędzy przodkami 
pierwszym a drugim (8 m) oraz drugim a trzecim (7 m) przy nadmiernej koncentracji robót 
strzałowych w wyrobisku, polegające na niezachowaniu minimalnej odległości między 
przodkami ustalonej na 30 m.

• niewłaściwa organizacja robót strzałowych polegająca na niezachowaniu wymogu 
uzbrajania, ładowania lub zakładania takiej ilości materiału wybuchowego, jaka będzie 
jednorazowo odpalona, nawet z uwzględnieniem dopuszczonego w kopalni jednorazowego 
odpalenia dwóch przodków.

• brak możliwości precyzyjnego ewidencjonowania ilości zużytego w otworach i przodkach 
materiału wybuchowego podawanego z urządzenia mieszalniczo-załadowczego.



Kopalnia „Chwałków I” 2022 r.
Naruszone przepisy
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Rozp. ME ws. szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych (…) z dnia
9 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 321):

• § 155 ust.1 Przed przystąpieniem do ładowania środków strzałowych do otworu strzałowego sprawdza się 
możliwość jego załadowania zgodnie z ustaleniami metryki strzałowej albo zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
strzałowej w związku z „Dokumentacją strzałową strzelania metodą długich otworów pionowych”

Pkt 1.10 ppkt 10 Kierunek przemieszczania urobku podczas strzelania skierowany do wnętrza wyrobiska

ppkt 15. Każdorazowo kierownik strzelania jest zobowiązany do sfotografowania ociosu zabierki oraz oceny stanu 
ociosu lub calizny skalnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaj i wielkość spękań, luźnych kawałków skały 
lub zwietrzeliny, mogących być przyczyną zwiększonego rozrzutu odłamków skalnych i dostosować wielkości i 
rozmieszczenie ładunków MW oraz parametry strzelania do tych warunków. 

Ppkt 16. W związku z możliwością późniejszej analizy przebiegu strzelania zaleca się rejestrowanie każdego 
odstrzału kamerą cyfrową” 

• § 57 ust 3 1. Uzbraja się, ładuje lub zakłada tyle materiału wybuchowego i ładunków materiałów wybuchowych, 
ile będzie jednorazowo odpalonych. 

• 2. Ładunki materiału wybuchowego oraz załadowany lub założony materiał wybuchowy odpala się niezwłocznie.

• 3. Kierownik ruchu może wyrazić zgodę na niestosowanie ust. 1 i 2. W takim przypadku określa on warunki 
wykonywania czynności, o których mowa w tych przepisach.

• w związku z Ustaleniem KRZG 

Wykonanie dwóch odstrzałów serii otworów strzałowych (długich i/lub krótkich) przez dwóch kierowników 
odstrzału w jednych ostrzegawczych sygnałach akustycznych może być wykonywane na zasadach i warunkach 
technologicznych: 

2. Serie otworów strzałowych usytuowane będą w odległości nie mniejszej niż 30 m

• § 49 Wydruk z urządzenia mieszalniczo-załadowczego materiałów wybuchowych luzem stanowi dowód przychodu 
i rozchodu materiałów wybuchowych.

• § 51 ust. 3 pkt3 ppkt a 3. W książce odstrzałów określa się: 3) dozwolone i rzeczywiste wielkości ładunków 
materiałów wybuchowych odpalanych w otworze strzałowym i w serii otworów strzałowych: a) wielkość ładunku 
materiału wybuchowego odpalanego w otworze strzałowym, 



Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
źródło Geoportal 2022
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Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Szkic miejsca zdarzenia
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Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Widok poziomu +435 m na usyp po odstrzale
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Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Zdjęcie uszkodzonego dachu stodoły
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Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Zdjęcie odłamka

47



Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Przyczyna niebezpiecznego zdarzenia

48

Przyczyną zwiększonego rozrzutu odłamków skalnych było przekroczenie 
niezbędnej na urobienie calizny ilości energii i wyrzucenie fragmentów skały 
z prędkością znacznie większą od przeciętnej dla dotychczas przyjmowanych 
warunków projektowania robót strzałowych.

• Do zdarzenia przyczyniły się następujące czynniki:

• niezgodny z dokumentacją strzałową rozkład otworów strzałowych podczas odpalania 
szeregu otworów o długościach 16 m z grupą dodatkowych otworów o różnych długościach 
(16 m i 10 m) przy ociosie zachodnim,

• nieprawidłowy, zaprojektowany niezgodnie z zasadami techniki strzałowej schemat inicjacji 
ładunków w sieci strzałowej, powodujący niekorzystny rozkład energii MW w górotworze,

• nieokreślony i niejednolity zabiór w zachodniej części strzelanego przodka,

• nieuwzględnienie istniejących zmiennych warunków geologicznych w miejscu 
wykonywanych robót strzałowych przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu kopalni podczas 
ich projektowania,

• brak nadzoru nad niedoświadczonym wiertaczem podczas wiercenia otworów strzałowych 
w strefach lokalnych osłabień w górotworze,

• brak oceny równoległości wywierconych otworów i wyznaczenia lokalnych przewężeń 
zabioru na powierzchni urabianej ściany, w konsekwencji brak informacji niezbędnych do 
zaprojektowania ładunków dzielonych w otworze,

• brak możliwości ewidencjonowania ilości zużytego w otworach materiału wybuchowego 
luzem i podawanego z urządzenia mieszalniczo-załadowczego.



Kopalnia „Tłumaczów-Wschód”
Naruszone przepisy
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Rozp. ME ws. szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania 
środków strzałowych (…) z dnia 9 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 321):

• § 155 ust.1 Przed przystąpieniem do ładowania środków strzałowych do otworu 
strzałowego sprawdza się możliwość jego załadowania zgodnie z ustaleniami metryki 
strzałowej albo zgodnie z ustaleniami dokumentacji strzałowej w związku z 
„Dokumentacją strzałową (…):

pkt 1.11 dokumentacji strzałowej wymaga od kierownika odstrzału upewnienia się, 
czy nie zaistnieje groźba nadmiernego rozrzutu odłamków skalnych w wyniku zbyt 
małego zabioru z uwagi na geometrię i warunki geologiczne ociosu;

pkt 1.14; ppkt 12 dokumentacji strzałowej oraz pkt 9; ppkt 12 ekspertyzy: Podczas 
wyznaczania położenia otworów strzałowych zwrócić uwagę na utrzymanie wartości 
zabioru na całej długości otworu strzałowego i wzajemną równoległość otworów

• § 49 Wydruk z urządzenia mieszalniczo-załadowczego materiałów wybuchowych 
luzem stanowi dowód przychodu i rozchodu materiałów wybuchowych.

• § 51 ust. 3 pkt 3 ppkt a W książce odstrzałów określa się (…) wielkość ładunku 
materiału wybuchowego odpalanego w otworze strzałowym.



Główne przyczyny nadmiernych rozrzutów
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1. Nieuwzględnienie lokalnych warunków geologiczno-górniczych przy 
projektowaniu roboty strzałowej 7/7, przy czym:

• Zaburzeń niewidocznych przed strzelaniem 2/7

2. Zaprojektowanie strzelania niezgodnie z dokumentacją strzałową 5/7

3. Niewłaściwa organizacja robót strzałowych 4/7

Naruszenie przepisów PGG 7/7, w tym:

• Naruszenie przepisów ustawy PGG 5/7

• Naruszenie przepisów o ruchu zg odkrywkowych 5/7

• Naruszenie przepisów strzałowych 6/7



Dziękuję za uwagę
51


