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Ile koncesji na wydobywanie kopalin wydano w zeszłym roku, jakie ma-
szyny i urządzenia stosują współczesne zakłady górnicze, czy zjawisko 

nielegalnej eksploatacji rośnie czy maleje – te i inne problemy dotyczące 
branży kruszyw porusza opracowany w Wyższym Urzędzie Górniczym 
„Raport w sprawie wydobywania kopalin pospolitych w 2007 roku”. 
Więcej szczegółów wyjaśnia Zdzisław Kulczycki, Dyrektor Departa-

mentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG.
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• Ile jest dziś kopalń kruszyw w Polsce?

Według stanu na 31.12.2007 r. okręgowe urzędy górni-

cze sprawowały nadzór nad 4465 odkrywkowymi zakładami 

wydobywającymi kopaliny pospolite. 

• Dane o ilości zakładów górniczych to nie jedyne infor-

macje, jakie możemy znaleźć w wydanym przez WUG 

„Raporcie…”. Jaka jest geneza tego dokumentu?

Po noweli Prawa geologicznego i górniczego w 2001 r. 

ujednolicono nadzór nad wydobywaniem kopalin pospoli-

tych, przekazując go w ręce 

dyrektorów okręgowych 

urzędów górniczych, w 

miejsce starostów i wojewo-

dów. Wyższy Urząd Górniczy 

zadecydował wówczas, że 

w nowej sytuacji koniecz-

ne jest prz ygotowanie 

odpowiedniego raportu, 

który określiłby stan pol-

skiego górnictwa kopalin 

pospolitych. Do tej pory nie 

przeprowadzono bowiem 

takiego rozpoznania, brak 

było systemowego moni-

toringu.

Tak też powstał pierw-

szy raport, aktualizowany co roku. Całość końcowa to 

połączone raporty dyrektorów okręgowych urzędów górni-

czych przesyłanych do Departamentu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Złożem WUG. 

• Jaki obraz branży wyłonił się po opracowaniu 

pierwszego raportu?

Byliśmy poważnie zaniepokojeni, ponieważ sytuacja nie 

była dobra. W wielu przypadkach brakowało wymaganej 

dokumentacji. Przedsiębiorcy nie monitorowali prowadze-

nia działalności, nie wykonywano pomiarów, nie rozliczano 

się z zasobów złoża, nie nanoszono na mapy przebiegu 

frontów i rozwoju eksploatacji górniczej. Niejednokrotnie 

dokumentacja mierniczo-geologiczna, a więc podstawowe 

źródło informacji o pracach eksploatacyjnych, w ogóle nie 

była prowadzona. Brakowało też planów, na podstawie 

których miał być prowadzony ruch zakładu górniczego. 

Wydobycie prowadziły osoby nieposiadające kwalifi kacji 

wymaganych przez prawo: nie zatrudniano kierowników 

ruchu czy osób dozoru. Maszyny stosowane na kopalniach, 

niejednokrotnie nieprzystosowane do wydobywania ko-

palin, obsługiwane były przez osoby bez odpowiedniego 

przygotowania, przeszkolenia.

• Co wówczas zrobił WUG?

Przez pierwsze dwa, trzy lata nie nakładaliśmy rygo-

rystycznych sankcji. Jedynie wyjaśnialiśmy, tłumaczyliśmy 

konieczność stosowania przepisów prawa, pokazywaliśmy, 

jakie dokumenty muszą być sporządzone i to, że niezbędne 

jest zatrudnienie kierownika ruchu czy osób dozoru. Sytua-

cja stopniowo ulegała poprawie.

Podnoszenie świadomości zarządzających kopalniami 

przynosi efekty – z roku na rok dyrektorzy okręgowych 

urzędów górniczych stwierdzają kwalifi kacje coraz większej 

liczby osób kierownictwa i dozoru ruchu, a i innych niedo-

ciągnięć jest zdecydowanie mniej. Ale do pełnej satysfakcji 

jeszcze daleka droga.

• Skupmy się na raporcie za 2007 rok. Jakie najważ-

niejsze kwestie porusza?

Raport pokazuje, jak wyglądało w minionym roku wy-

dawanie koncesji dla przedsiębiorców wydobywających 

kopaliny pospolite. Zawiera stan ilościowy zakładów, jak 

również opisuje poziom zatrudnienia, wydobycia, prezen-

tuje systemy prowadzenia robót górniczych. Jest tu też 

mowa o poziomie bezpieczeń-

stwa, wypadkowości i tak zwanej 

nielegalnej eksploatacji.

Jak już wspomniałem, na 

koniec roku 2007 na obszarze 

Polski zarejestrowanych było 

4465 odkrywkowych zakładów 

górniczych wydobywających 

kopaliny pospolite. W stosunku 

do roku 2006 ich liczba wzrosła 

o 269. Najwięcej zlokalizowanych 

było na terenie województwa 

wielkopolskiego i mazowie-

ckiego.

Do dnia 31.12.2007r. na tere-

nie kraju ilość wydanych koncesji 

na wydobywanie kopalin pospo-

litych wynosiła 5310. W ubiegłym roku organy koncesyjne 

przekazały 505 decyzji. Patrząc na dane z lat 2002-2007 

można zauważyć znaczny udział koncesji wydanych przez 

starostów w stosunku do pozostałych organów. W zeszłym 

roku było to aż 74%.

Wśród fi rm wydobywających odkrywkowo kopaliny 

pospolite zdecydowaną większość – 79% – stanowią ko-

palnie kruszywa naturalnego (piasków i żwirów). Co istotne: 

wśród zakładów, które uzyskały koncesję na prowadzenie 

działalności, tylko 66% – w naszej ocenie – aktualnie pro-

wadzi eksploatację. W pozostałych albo nie rozpoczęto 

jeszcze wydobycia, albo eksploatacja nie jest prowadzona 

w dłuższym przedziale czasowym, albo też trwa likwidacja 

zakładu górniczego. 

• Jeden punktów „Raportu…” dotyczy wielkości 

wydobycia.

Przy badaniu wielkości wydobycia wprowadziliśmy kilka 

kategorii. Analizowano mianowicie czynne zakłady górnicze 

o wydobyciu rocznym kruszyw: do 10 tys. ton, od 10 tys. do 

35 tys. ton, od 35 tys. do 100 tys. ton, od 100 tys. do 200 tys. 

ton i powyżej 200 tys. ton. Z danych wynika, że w blisko 37% 

czynnych kopalń wydobycie roczne nie przekracza 10 tys. 

Natomiast zakłady o wydobyciu powyżej 200 tys. stanowią 

zaledwie 8% całości. 

Jeśli chodzi o lokalizację zakładów małych, to ich na-

sycenie jest największe w woj. lubelskim i podkarpackim, 

natomiast dużych – w woj. śląskim i dolnośląskim.

• Jak wygląda średnio poziom zatrudnienia 

w kopalniach? 

W zakresie badania zatrudnienia również dokonaliśmy 

pewnej kategoryzacji – podzieliliśmy przedsiębiorstwa 

górnicze na jednostki zatrudniające: do 2 pracowników 

– tzw. zakłady rodzinne, od 3 do 5, od 6 do 10, od 11 do 20 

„
Do dnia 31.12.2007r. 
na terenie kraju ilość 
wydanych koncesji na 
wydobywanie kopalin 
pospolitych wynosi-
ła 5310. W ubiegłym 
roku organy konce-
syjne przekazały 505 
decyzji
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i powyżej 20. Okazuje się, że największą grupę stanowią te 

najmniejsze, gdzie pracują 2 osoby. To aż 45%. Grupa od 3 do 

5 to 30%. Można więc stwierdzić, że 75% czynnych zakładów 

wydobywających kopaliny pospolite w Polsce to spółki za-

trudniające do 5 osób. Należy jednak zaznaczyć, że w ogól-

nym bilansie obserwuje się coroczny spadek procentowego 

udziału zakładów o najmniejszym wydobyciu i zatrudnieniu 

oraz wzrost udziału fi rm o wskaźnikach wyższych.

Z punktu widzenia WUG jako organu nadzoru gór-

niczego, ważną rolę w strukturze zatrudnienia odgrywa 

liczba osób wykonujących obowiązki kierownictwa 

i dozoru zakładu górniczego. W naszej ocenie ilość tych 

pracowników nadal jest niewystarczająca. Obowiązki 

kierownika ruchu pełni zaledwie 838 osób. Do tej liczby 

trzeba jednak podejść ostrożnie, gdyż znane są nam przy-

padki, gdy jeden kierownik ruchu wykonywał swe prace 

w kilku kopalniach. Statystycznie można powiedzieć, że 

na 3,5 zakładu przypada jedna osoba pełniąca tę funkcję. 

Największy niedobór osób o najwyższych kwalifi kacjach 

w dozorze jest w woj. mazowieckim i podkarpackim. Tam 

na jednego kierownika ruchu statystycznie przypada 

odpowiednio 11 i 5,5 kopalni.

Efektem tej sytuacji jest w większości „okazjonalna” 

obecność kierownika ruchu na terenie zakładu, ograniczona 

do kilku, kilkunastu wizyt w roku.

• W jakich regionach kraju sytuacja jest najlepsza?

Do obszarów, w których problem ten nie występuje, 

możemy zaliczyć teren Górnego i Dolnego Śląska, tra-

dycyjnie związany z górnictwem, gdzie można znaleźć 

wykwalifi kowaną kadrę.

Ogółem oszacowano, że w ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny pospolite zatrudnionych jest 

około 15 tys. pracowników. 

• Brak wystarczającej liczby osób dozoru może być 

przyczyną wypadków przy pracy. Jak pod tym 

względem wyglądał miniony rok?

W 2007 roku było 37 wypadków, w tym 5 śmiertelnych. 

Zanotowano też dwa przypadki związane z utonięciem na 

terenie kopalni. Przyczyny to przebywanie pracowników w 

miejscach niedozwolonych, wykonywanie robót niezgod-

nie z instrukcjami i bez należytej ostrożności, tolerowanie 

niebezpiecznych metod pracy, brak kontroli ze strony osób 

dozoru ruchu – jak wspomniałem bardzo często ich nie 

ma, lub są na danym zakładzie tylko chwilowo.

• Jaki sprzęt wykorzystują dziś polskie kopalnie 

kruszyw?

Odkrywkowe zakłady górnicze charakteryzują się zróż-

nicowanymi technologiami urabiania, transportu i prze-

róbki. W większości wydobywają kopaliny mechanicznie 

za pomocą koparek jednonaczyniowych: hydraulicznych 

i linowych, lub ładowarek. Maszynami pomocniczymi prze-

ważnie są spycharki, a w nielicznych przypadkach zgarniar-

ki. Rzadziej wykorzystywane są koparki wielonaczyniowe, 

kołowo-frezowe, czy urządzenia zgarniające kopalinę spod 

lustra wody. W większości zakładów urobek ładowany jest 

bezpośrednio na środki transportowe odbiorców lub też 

gromadzony w tymczasowych zasobnikach.

• Maszyny są coraz bardziej nowoczesne.

Tak, chociaż w wielu kopalniach, zwłaszcza tych 

najmniejszych, wyposażenie zakładów jest przestarzałe 

i skromne – sprowadza się nierzadko do jednej maszyny, 

wykorzystywanej niejednokrotnie – poza robotami górni-

czymi – do zupełnie innych celów. 

W kopalniach dużych, z powodu wzrostu popytu na 

kruszywa, poziom unowocześnienia i mechanizacji jest co-

raz wyższy. Ostatnimi laty zauważa się tu wzrost popularno-

ści mobilnych zakładów przeróbczych lokowanych wprost 

na wyrobisku, co ogranicza koszty transportu do zakładów 

stacjonarnych, często bardzo energochłonnych.

Nieco odmienną specyfi ką charakteryzują się kopal-

nie eksploatujące złoże spod lustra wody urządzeniami 

pływającymi. Tu najczęściej używa się pogłębiarek jedno-

naczyniowych – chwytakowych oraz wielonaczyniowych. 

„
Można stwier-
dzić, że 75% 
czynnych za-
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Coraz większe zastosowanie znajdują również koparki 

ssąco-refulujące.

• Ostatnim punktem „Raportu…” jest rozdział poświę-

cony nielegalnej eksploatacji.

Ostatnie sześć lat obrazuje, iż zjawisko nielegalnego wy-

dobycia utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym 

od 2005 roku obserwuje 

się niewielki systematycz-

ny spadek rejestrowanych 

spraw. W roku 2007 odno-

towano 119 przypadków 

bezprawnego wydobywa-

nia kopalin pospolitych. 

Trzeba tu podkreślić, że 

kontrola i nadzór nad nie-

legalną eksploatacją, przy 

obecnym stanie prawnym, 

nie stanowi podstawowej 

działalności organów nad-

zoru górniczego. Rozpozna-

jemy problem, by pisemnie 

poinformować o nim organ 

koncesyjny – zazwyczaj starostę. On, na mocy Prawa geolo-

gicznego i górniczego, wszczyna postępowanie związane z 

wyjaśnieniem sprawy i z ewentualnym nałożeniem sankcji 

za nielegalny pobór kopaliny.

• Czy można wyeliminować ten proceder?

Podejrzewam, że całkowicie wyeliminować się 

go nie da. Natomiast by ograniczyć konieczna jest 

współpraca starosty, marszałka województwa i nadzoru 

górniczego oraz prokuratury czy policji. 

• Jak WUG walczy z nielegalną eksploatacją?

Tak jak powiedziałem wykonujemy to, co wynika z 

przepisów – piszemy zawiadomienia, informujemy odpo-

wiednie organy. Nie mamy jednak wpływu na to, co się z 

naszymi wnioskami dzieje dalej, 

a więc na to, ile zgłoszeń zostało 

sprawdzonych przez właściwe 

służby. 

Informacje o nielegalnej eks-

ploatacji pozyskujemy z obser-

wacji, z monitoringu. O „dzikich 

kopalniach” powiadamiają nas też 

osoby, którym naruszane są ich 

działki, jak również przedsiębiorcy 

wydobywający kopaliny w pobli-

żu nielegalnych zakładów. 

W projekcie nowego Prawa 

geologicznego i górniczego 

pojawiają się pewne zmiany, 

które pozwoliłyby skuteczniej 

reagować na nielegalną eksploatację, ale dopiero po 

uchwaleniu ustawy i okresie praktycznego stosowania 

jej zasad można będzie określić skuteczność nowych 

rozwiązań.

        Rozmawiał: Przemysław Płonka
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