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ZAGRO ENIE T PANIAMI A RYZYKO ZAWODOWE

1. Wprowadzenie

Praca w miejscu niebezpiecznym, wi e si  z mo liwo ci  powstania szkody, której roz-
miar zale y od intensywno ci, zasi gu i czasu trwania (ekspozycji) czynników szkodliwych. 
W takim przypadku, maj c na uwadze bezpiecze stwo pracownika, aby scharakteryzowa
miejsce pracy, nale y wyodr bni  zespó  cech okre laj cych (opisuj cych) obszar stanowiska 
pracy, czyli przestrze  pracy, wraz z wyposa eniem w rodki i przedmioty pracy, w której pra-
cownik lub zespó  pracowników wykonuje prac . Ka dy pracownik, który mo e si  znale  ca -
kowicie lub cz ciowo w strefi e niebezpiecznej nara ony jest na ryzyko zawodowe. Ten ostatni 
termin nale y rozumie  jako „prawdopodobie stwo wyst pienia niepo danych zdarze  zwi -
zanych z wykonywan  prac  powoduj cych straty, w szczególno ci wyst pienie u pracowni-
ków niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagro e  wyst puj cych w rodowisku 
pracy lub sposobu wykonywania pracy”. Ocena ryzyka obejmuj ca analiz  ryzyka zmierza 
do opracowania skutecznych dzia a  zapobiegawczych w celu usuni cia przyczyn potencjal-
nej niezgodno ci lub innej niepo danej sytuacji w celu niedopuszczenia do ich wyst pienia. 
W trakcie tych bada  za priorytetowe uzna  nale y zdefi niowanie stref niebezpiecznych, czyli 
miejsc/przestrzeni, w których wyst puj  strefy zagro enia, b d  miejsc nara onych na trans-
misj  czynnika/ów zagro enia z ich róde . Praca, b d  przebywanie w miejscach, w których 
bezpiecze stwo lub zdrowie przebywaj cych tam osób jest zagro one, wi e si  mo liwo ci
fi zycznego urazu lub/ i utrat  zdrowia lub maj tku, czyli powstaniem szkody.

Celem oceny ryzyka jest zapobieganie skutkom zagro e  zawodowych, poprzez wska-
zanie pracodawcy róde  zagro e , rodzajów zagro e  wyst puj cych na stanowiskach 
roboczych i ich ewentualne skutki oraz sposobów ich eliminowania. W przypadku braku 
mo liwo ci wyeliminowania zagro e  b d  ich róde  nale y d y  do ich maksymalnego 
ograniczenia z jednoczesn  ich kontrol .

 * Zak ad T pa  i Mechaniki Górotworu, G ówny Instytut Górnictwa, Katowice
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W górnictwie podziemnym roboty prowadzone s  w rodowisku, w którym wyst puje
szereg zagro e  o ró nym poziomie oddzia ywania na pracownika i jego rodowisko pracy. 
Najogólniej zagro enia te dzielimy na zagro enia naturalne (np. t pania, metan), zagro enia
górnicze (np. opad ska , zaci niecie obudowy), maszynowe (np. pochwycenie, wci gni cie,
przygniecenie) i osobowe zwi zane z kultur  pracy (np. lekcewa enie przepisów, rutyna).

Post p techniczny sprawia, e w coraz szerszym zakresie bezpiecze stwo pracy zale ne
jest od niezawodno ci dzia ania systemów sterowania oraz systemów blokadowych (np. me-
tanometria, systemy sterowania kombajnów), które wype niaj  zaimplementowan  w nich 
funkcj  bezpiecze stwa. Metody oceny poziomu niezawodno ci pracy tych systemów, wy-
ra onego poziomem nienaruszalno ci bezpiecze stwa SIL (Safety Integrity Level), reguluj
wymagania norm PN-EN 62061 i PN-EN 61508 dotycz ce bezpiecze stwa funkcjonalnego 
elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów wi cych si
z bezpiecze stwem.

Wzrost wiadomo ci technicznej, przy jednoczesnym wzro cie znajomo ci norm i pro-
ponowanych przez nie metod oceny, s  gwarancj  w a ciwego doboru systemów sterowania, 
a tym samym poprawy bezpiecze stwa pracy poprzez minimalizacj  ryzyka zawodowego 
wynikaj cego z b dnego dzia ania systemów czy maszyn. Równocze nie fi lozofi a tych 
norm skupiaj ca si  nie tylko na samym zagro eniu, a tak e na scenariuszu jego rozwoju, 
mo e by  szeroko wykorzystana do oceny ka dego rodzaju zagro e , a nie tylko do oceny 
niezawodno ci dzia ania systemów sterowania.

Szczególnym zagadnieniem jest ryzyko zawodowe wynikaj ce z wyst puj cych 
w górnictwie podziemnym zagro e  naturalnych. Nie chodzi tutaj o ryzyko niezadzia-
ania danego systemu zabezpieczaj cego czy urz dzenia. Problemem jest ryzyko zawo-

dowe w rodowisku pracy, którego poziom wynika z natury górotworu b d  jest kon-
sekwencj  dzia alno ci cz owieka. Praktyka wskazuje, e podstawowym zagro eniem 
górniczym, niezwykle trudnym do oszacowania a nast pnie opanowania, jest zagro enie 
t paniami. Symptomy/prekursory tego zagro enia nie pozwalaj  w pe ni jednoznacznie 
oszacowa  z nim zwi zanego ryzyka zawodowego. Symptomami mog  by  mi dzy in-
nymi mierzalne zjawiska, jak np.: ilo  wysokoenergetycznych wstrz sów sejsmicznych, 
aktywno  sejsmoakustyczna, odleg o  wyrobisk od stref silnie wyt onego górotworu, 
wielko  deformacji grubych spr ystych warstw wstrz sogennych w obszarze wyro-
bisk czy zaciskanie wyrobisk. Trudno jednak okre li  w sposób precyzyjny wielko ci 
kryterialne tych zjawisk/prekursorów. Posiadane w GIG dane wskazuj , e w górnictwie 
podziemnym mia o miejsce szereg przypadków t pni  dla pozornie wykluczaj cych 
takie zdarzenia warto ci prekursorów tego zagro enia, np.: ma a energia i aktywno
wstrz sów sejsmicznych, brak ruchów górotworu czy zaciskania obudowy. Wydaje si
zatem zasadnym, aby dla tego typu zagro enia górniczego ryzyko zawodowe mog o by
szacowane nie jako warto  ustalon  defi nitywnie, ale jako warto  zmienn  w czasie. 
Zmiana ta jest konsekwencj  zmian w procesie produkcji, co z kolei ma wp yw na zasi g
zmian postaciowych i obj to ciowych ska  w górotworze, w tym przypadku rozumiane-
go jako rodowisko pracy.
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2. Algorytm zarz dzania ryzykiem zawodowym

Ocena ryzyka zawodowego jest procesem analizowania i wyznaczania granic ryzyka 
w zakresach odpowiednich do zastosowanej metody jego oceny. W wyniku analizy otrzymu-
je si  z regu y informacje werbalne typu b. ma e, ma e, rednie, du e, czy b. du e, pomijalne, 
niskie, ale istotne, wysokie, nie do przyj cia, akceptowalne, ma o znacz ce, ekstremalne czy 
niedopuszczalne. Ocena ryzyka jest nast pstwem uporz dkowanego, wg z góry za o onej
kolejno ci, systematycznego oraz systemowego badania zagro e  czy zdarze  niebezpiecz-
nych w rodowisku pracy. W wyniku takiego badania, w miejscach, gdzie jest to wymagane, 
informacje werbalne s  podstaw  dla podejmowania dzia a  zmierzaj cych do eliminacji 
b d  zmniejszenia/ograniczenia ryzyka zawodowego. Proces bada  i dzia a  zwi zanych
z ryzykiem w miejscu pracy jest zarz dzaniem ryzykiem zawodowym, którego algorytm 
przedstawiono na rysunku 1. Proces oceny ryzyka poddaje si  ocenie w kolejnych krokach 
obejmuj cych zbli one tematycznie grupy zagadnie  umo liwiaj cych prowadzenie analizy 
ryzyka (Krok 1 do 3), jego warto ciowanie (Krok 4), i ocen . Kolejno, je eli jest to koniecz-
ne a zarazem mo liwe, zagro enia s  likwidowane b d  ograniczane przez podj cie odpo-
wiednich dzia a  eliminuj cych lub ograniczaj cych ryzyko.

Pe na realizacja dzia a  w zakresie zarz dzania ryzykiem pozwala na zapewnienie ci -
g ej poprawy bezpiecze stwa i higieny pracy poprzez:

zidentyfi kowanie zagro enia oraz ocen  wynikaj cego z niego ryzyka zawodowego,—
ustalenie priorytetów w dzia aniach zmierzaj cych do eliminowania lub ograniczania —
ryzyka zawodowego,

Rys. 1. Algorytm zarz dzania ryzykiem zawodowym [13]
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przyj cie w a ciwej organizacji pracy, wyposa enia stanowisk roboczych oraz odpo-—
wiednich materia ów,
zastosowanie rodków ochrony odpowiednich do zidentyfi kowanych zagro e ,—
wykazanie pracownikom oraz organom nadzoru i kontroli, e ryzyko zawodowe jest —
znane oraz poinformowane o ryzyku pracowników.

3. Metody bada  oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego, w zale no ci od zastosowanej metody, wyró nia ró ne stop-
nie szczegó owo ci takiej oceny [11]. Dobór metody jest podyktowany dost pno ci  i szcze-
gó owo ci  posiadanych informacji. Metody indukcyjne i dedukcyjne wykorzystuj ce prawa 
logiki b d  metody jako ciowe, ilo ciowe czy pó ilo ciowe prowadz  od ogólnych zale no ci 
i sformu owa  do szczegó owych porówna  analizowanych, b d  przypisanych pewnym sta-
nom zagro enia warto ci liczbowych. Przy braku dost pu danych szczegó owych uniemo li-
wiaj cych oszacowanie ilo ciowe ryzyka, maj  zastosowanie metody jako ciowe. Oszacowanie 
jako ciowe ryzyka nast puje z ró nym nat eniem, niezb dnym dla podj cia odpowiednich do 
tej oceny dzia a  profi laktycznych. Bior c pod uwag  ka de zidentyfi kowane zagro enie, sto-
suj c metody matrycowe, mo na oszacowa  prawdopodobie stwo i nast pstwa jego wyst po-
wania w za o onej skali (PN-N-18002). Kolejno stosuj c metody wska nikowe (pó ilo ciowe) 
uzyskujemy informacj  o ewentualnych skutkach zdarzenia poprzez za o one z góry parametry 
ryzyka (Metoda Risk Score, Wska nik Ryzyka WPR). Posta  grafi czna oceny ryzyka zawodo-
wego w postaci a cucha zdarze , tzw. grafu, tak e pozwala okre li  jego poziom w danym 
obszarze, stanowisku roboczym czy wynikaj cego z zawodno ci pracy systemów technicznych 
(Metody Grafów Ryzyka wg norm DIN V 19250, rys. 2 b d Mayser Polimer Elektronic, czy 
modelami Markowa dla oceny niezawodno ci pracy). Ta ostania metoda obrazuje przej cia od 
jednego stanu pracy do kolejnego stanu z sekwencj  wyst powania uszkodze  komponentów 
sk adowych tych systemów oraz prowadzonych ich napraw.

Wymienione metody uwzgl dniaj  szereg charakterystycznych dla danej metody para-
metrów, b d  stanów pracy systemu umo liwiaj cych warto ciowanie ryzyka.

Rys. 2. Warto ciowanie ryzyka za pomoc  grafu [11]
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Parametrami takimi mog  by :
zakres mo liwych wielko ci szkód — A (strat), jakie mo e spowodowa  zagro enie,
okres (czas) przebywania w strefi e zagro enia— B,
odwrócenie zagro enia— C (mo liwo ci zastosowania ochrony przez zagro eniem),
prawdopodobie stwo wyst pienia niepo danego zdarzenia — D,
prawdopodobie stwo nast pstw,—
ci ko  urazu (strata), jaki mo e spowodowa  zagro enie,—
ekspozycja,—
mo liwo  unikni cia urazu,—
wspó czynniki ilustruj ce stan pocz tkowy oraz przej ciowe prace systemu tj. sprawny, —
uszkodzony czy naprawy,
naturalne, techniczne, organizacyjne przyczyny wyst powania t pni  [6].—
Na rysunku 2 pokazano przyk ad warto ciowania ryzyka za pomoc  grafu wed ug normy 

DIN V 19250 w o miostopniowej skali, dla za o onych trzech poziomów (przedzia ów) tj dla.:
Poziom I  — ryzyko akceptowalne — warto  ryzyka do 2,
Poziom II  — ryzyko dopuszczalne, akceptacja ryzyka po ocenie ryzyka — warto  ryzyka 

od 3 do 5,
Poziom III  — ryzyko niedopuszczalne, wymagane zmniejszenie ryzyka — warto  ryzyka 

od 6 do 8.

4. Ryzyko zawodowe w rejonach zagro onych t paniami

Analizuj c zagro enia naturalne, a w szczególno ci zagro enie t paniami oraz wynikaj ce 
z niego ryzyko zawodowego, nale y zdefi niowa  parametry, jakie charakteryzuj  to zagro enie 
zarówno w odniesieniu do za ogi, miejsca pracy, jak i górotworu, czyli w szerokim poj ciu 
rodowiska pracy. Pod poj ciem zagro enia t paniami nale y rozumie mo liwo wyst pie-

nia t pni cia w rezultacie niekorzystnych warunków górniczo-geologicznych w wyrobisku lub 
w jego otoczeniu, natomiast t pni cie to zjawisko dynamiczne spowodowane wstrz sem gó-
rotworu, w wyniku którego wyrobisko lub jego odcinek uleg o gwa townemu zniszczeniu lub 
uszkodzeniu, w nast pstwie czego nast pi a ca kowita albo cz ciowa utrata jego funkcjonal-
no ci lub bezpiecze stwa jego u ytkowania [12]. W cytowanych defi nicjach wyst puj  poj -
cia „mo liwo  i ca kowita albo cz ciowa”, czyli nieskwantyfi kowane jednoznaczne praw-
dopodobie stwa wyst pienia tego zdarzenia oraz jego skutków. Zachodzi wi c konieczno
takiego odniesienia si  do ryzyka zawodowego zwi zanego z zagro eniem t paniami, które 
pozwoli oby w sposób racjonalny oszacowa  jego wielko  na danym odcinku wyrobiska 
i w danej chwili. Przyj cie „klasycznych” parametrów oceny ryzyka zawodowego, jak czas 
przebywania w strefi e zagro enia, prawdopodobie stwo wyst pienia niepo danego zdarze-
nia, ci ko  urazu czy wielko  szkód itp. w wietle cytowanych poj  nie pozwoli okre li
wielko ci tego ryzyka w sposób zadawalaj cy. Praktyka i szereg obecnie stosowanych metod 
prognozy i oceny tego zagro enia wskazuj  na potrzeb  przyj cia dwustanowych jego ocen 
tj. brak b d  fakt istnienia zagro enia t paniami. Ponadto zagro enie to jest ograniczonym 
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w czasie zagro eniem w odniesieniu do wyrobisk górniczych, co wynika przede wszystkim 
z przemijaj cej, b d  narastaj cej w wyniku dzia alno ci górniczej, sk onno ci górotworu i ska
do t pa . Maj c powy sze na uwadze, zaproponowano oszacowanie ryzyka zawodowego dla 
osób zatrudnionych w rejonach zagro onych t paniami adaptuj c metod  analizy bezpiecze -
stwa pracy — JSA poprzez opracowanie matrycy metody indukcyjnej z wykorzystaniem wy-
branych parametrów/prekursorów tego zagro enia. Przyczyn  prowadz c  do t pni cia, czyli 
zdarzeniem inicjuj cym, mo e by  jednocze nie dzia aj cy zespó  czynników naturalnych Nn,
technicznych Tn czy organizacyjnych On, b d  ich kombinacja. Kolejno, ocena tego zagro enia 
przygotowana z odpowiednim wyprzedzeniem dla realizowanych robót górniczych i zastoso-
wana profi laktyka U b d  decydowa  o ewentualnych jego skutkach K (rys. 3).

Analizowanymi parametrami prowadz cymi do t pni cia s :
energia sejsmiczna — E, jaka mo e zosta  wyemitowana z danego obszaru górotworu, dla 
ró nych pr dko ci eksploatacji — J [4],
prawdopodobie stwo zniszczenia wyrobiska górniczego w funkcji energii sejsmicznej —
i odleg o ci ogniska wstrz su, Z — % [2].

Natomiast parametrami zapobiegaj cymi temu zjawisku s :
zastosowanie metod profi laktycznych na czterech poziomach ich skuteczno ci, od mak-—
symalnej, tj. odpr eniu pok adu U4 poprzez profi laktyk  aktywn U3, pasywn U2 do 
jej braku, U1.
Prawdopodobie stwo t pni cia dla odpowiednich przedzia ów energii sejsmicznej 

okre lono z danych statystycznych raportów rocznych GiG (2004–2008) [9] oraz pracy [5]. 
Przyj to siedem poziomów prawdopodobie stwa odpowiednio od 0 do 0,99, którym przy-
pisano warto ci punktowe od 0 do 6 oraz sze  poziomów prawdopodobie stwa zniszczenia 
wyrobiska Z od Z < 0,1 do Z  90, którym przypisano warto ci punktowe od 0 do 5 [6]. 

Rys. 3. Przyk adowy scenariusz zdarze  prowadz cych do aktywacji t pni cia [11]
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Prawdopodobie stwo zdarzenia P jest sum  punktów warto ci parametrów E i Z elementów 
matrycy. Dla pi ciu za o onych poziomów ryzyka zawodowego K zawartych w tabeli 1, 
matryc  ryzyka zawodowego przedstawia tabela 2.

TABELA 1
Okre lenie poziomu ryzyka zawodowego

Klasa konsekwencji utraty zdrowia Poziom ryzyka
K0 ryzyko pomijalne
K1 ryzyko akceptowalne
K2 ryzyko rednie
K3 ryzyko wysokie
K4 ryzyko nieakceptowalne

TABELA 2
Matryca ryzyka zawodowego

Profi laktyka
P – warto  punktowa prawdopodobie stwa zdarzenia

(P = E + Z)
P = 0÷3 P = 4÷5 P = 6÷7 P = 8÷9 P = 10÷11

U4 K0 K1 K1 K2 K2
U3 K1 K1 K2 K2 K3
U2 K1 K2 K2 K3 K3
U1 K2 K2 K3 K3 K4

Rys. 4. Prognoza lokalizacji ognisk i energii sejsmicznej wstrz sów
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Bior c pod uwag  zamieszczony w pracy [1] przyk ad prognozy lokalizacji ognisk 
i energii sejsmicznej wstrz sów (rys. 4) oraz rozk adu prawdopodobie stwa zniszczenia 
wyrobiska (rys. 5), praca czy przebywanie w wyrobiskach znajduj cych si  w zasi gu po-
szczególnych izolinii prawdopodobie stwa ich zniszczenia, b dzie zwi zana z innym nasi-
leniem ryzyka zawodowego.

Dla poszczególnych przedzia ów energii sejsmicznej E (rys. 4) oraz prawdopodobie -
stwa zniszczenia wyrobiska Z (rys. 5), prawdopodobie stwa zdarzenia P (t pni cia) przy 
braku odpr enia i dzia a  profi laktyki aktywnej przedstawiono w kolumnach 6 i 7 tabeli 3.

Rys. 5. Izolinie zasi gu prawdopodobie stwa zniszczenia wyrobiska wyra onego w % 
dla post pu frontu ciany wynosz cego 4m/dob

TABELA 3
Matryca ryzyka zawodowego dla za ogi pracuj cej
w wyrobiskach nara onych na zjawiska sejsmiczne indukowane eksploatacj cianow

Wstrz s sejsmiczny Prawdopodobie stwo
zniszczenia wyrobiska

Warto  punk-
towa prawdo-
podobie stwa

zdarzenia
P

Roboty górnicze prowadzone

Energia E
Warto

punktowa
E

Z, %
Warto

punktowa
Z

z profi laktyk
aktywn

U3

bez
profi laktyki 

U1
5·103J < E < 1·104J 1 Z < 0,1 0 1 K1 K2
1·104J < E < 1·105J 2 0,1  Z < 20 1 3 K1 K2
1·105J < E < 1·106J 3 20  Z < 40 2 5 K1 K2
1·106J < E < 1·107J 4 40  Z < 70 3 7 K2 K3
1·107J < E < 1·108J 5 70  Z < 90 4 9 K2 K3

E  1·108J 6 Z  90 5 11 K3 K4
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5. Podsumowanie

Eksploatacja w gla kamiennego nierozerwalnie zwi zana jest z pokonywaniem trudno-
ci wynikaj cych z zagro e  naturalnych, w tym z zagro eniem t paniami. Ryzyko zawo-

dowe zwi zane z tym zagro eniem jest wypadkow  szeregu czynników zwi zanych z na-
tur  górotworu, technologi  i technik  eksploatacji, a szczególnie odpowiednio wcze niej
opracowan  i realizowan  profi laktyk  t paniow . Prezentowany sposób oceny tego ryzyka 
wskazuje na mo liwo  jego redukcji poprzez zastosowanie adekwatnych do poziomu zagro-
enia t paniami rodków i metod profi laktycznych oraz, co jest szczególnie istotne, poprzez 

zmian  intensywno ci eksploatacji decyduj cej o lokalnym poziomie energii sejsmicznej 
wstrz sów. Jego podstaw  stanowi a metoda analizy bezpiecze stwa pracy — JSA (Job Sa-
fety Analysis).

Zaproponowana metoda pozwala okre li , dla konkretnych wyrobisk i przyj tej tech-
nologii eksploatacji, w których wyrobiskach, w jakim czasie i na jakim poziomie b dzie
kszta towa o si  ryzyko zawodowe oraz zarz dza  tym ryzykiem poprzez zmian  parame-
trów eksploatacji. Metoda mo e mie  zastosowanie w trakcie wykonywanie kompleksowych 
projektów eksploatacji oraz dora nie dla sytuacji wprowadzenia koniecznych zmian w pro-
jektach szczegó owych.
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