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Szanowny Panie Prezesie

W dniu 21 listopada 2006 r. o godzinie 16.30 w Kopalni Węgla Kamiennego
„Halemba" w Rudzie Śląskiej doszło do wypadku zbiorowego, w którym zginęły
23 osoby.

Decyzją Nr 28 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 21 listopada
2006 r. została powołana Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia
i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Halemba".

Z okoliczności sprawy wynika, iż wypadek zbiorowy miał miejsce
w rejonie likwidowanej ściany 1 w pokładzie 506 na poziomie 1030 m, a więc
w miejscu w którym uprzednio w dniu 22 lutego 2006 r. nastąpiło silne tąpnięcie
i wypadek zbiorowy. Konsekwencją wypadku, który miał miejsce w dniu 22
lutego 2006 r. był zaś istotny wzrost zagrożenia pożarowego. W związku z tym
decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach dalsza
eksploatacja ściany 1 została wstrzymana. Następnie w dniu 18 listopada 2006 r.
po stwierdzeniu braku zagrożenia pożarowego przystąpiono do demontażu
urządzeń znajdujących się w rejonie likwidowanej ściany. W trakcie tego
demontażu wydarzył się wymieniony na wstępie wypadek zbiorowy.

Powołana przez Pana Prezesa Komisja ma za zadanie dokonanie analizy
przyczyn i okoliczności wypadku zbiorowego, do którego doszło w dniu 21
listopada 2006 r. Równocześnie w prasie pojawiają się informacje oparte na



relacjach górników (por. „Rzeczpospolita" z dnia 28 listopada 2006 r.,
„Przywiesić czujnik trochę dalej", s. A5) o łamaniu przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pracy w kopalni, w szczególności poprzez fałszowanie wskazań
czujników metanu. Wszelkie tego typu relacje wymagają dogłębnego wyjaśnienia
nie tylko ze względu na rozmiary wypadku zbiorowego, do którego doszło
w kopalni „Halemba, lecz także i z tego powodu,żeby zminimalizować możliwość
wystąpienia podobnej tragedii w przyszłości.

Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest prawem
konstytucyjnym (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). Uzasadnia to dostatecznie
legitymację Rzecznika Praw Obywatelskich, aby stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r.,
Nr 14, poz. 147) zwrócić się do Pana Prezesa o przedstawienie przebiegu
i dotychczasowych wyników prac mających na celu ustalenie przyczyn wypadku
zbiorowego w kopalni „Halemba". Będę również wdzięczny za przedstawienie
w tym trybie ogólnej informacji o stanie bezpieczeństwa pracy w polskich
kopalniach węgla kamiennego.

Łączę wyrazy szacunku
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