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The current condition and future of
the “Wieliczka” Salt Mine

The article focuses on matters related to the operation of the “Wieliczka” Salt Mine,
outlining its activity in 2021 as well as the plans for the years to come. It describes the
securing and accessibility activities carried out by the company. In terms of tourism,
this is being reintroduced after the pandemic restrictions. It also contains a concise syn-
thesis of the implemented protective measures aimed to limit the natural hazards and
to ensure the safety of persons who remain in the underground excavations through pro-
environmental measures. The article also presents the activities of the mine for the sub-
sequent years of its functioning.
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1. INTRODUCTION

“Wieliczka” Salt Mine is one of the most precious
monuments of Polish culture. It is well known in Eu-
rope as well as globally, but primarily it is the heritage
of the Polish nation. This article presents the key ac-
tivities of the “Wieliczka” Salt Mine in 2021, as well
as its priorities for the upcoming years. It briefly dis-
cusses its meaning, activities in the areas of security
and accessibility, plans and intentions.

For over seven centuries, as many as 2391 chambers
and over 245 kilometres of pavements have been excavat-
ed under Wieliczka mine. Twenty-six mine shafts (Fig. 1)
and 180 interlevel shafts have been constructed, lead-
ing the way from the surface area deep into the ground.
For centuries, rock salt mining has been carried out by
hand. Later, tunnelling was carried out with the use of,
among others, gunpowd-er, while in the 20th century, salt
was mined wet. In the search for good quality salt deep
underground, miners descended as low as 327 metres.

Fig. 1. Bird’s eye view of M. Daniłowicza shaft (phot. R. Stachurski)
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2. THE NEED TO PROTECT THE MONUMENT

For a significant amount of time, the salt in Wieliczka
was so precious that it was referred to as white gold.
The income generated thanks to the sale of salt com-
prised 1/3rd of the royal treasury, financing economic
development, the construction of castles, fortresses
and universities. Production continued to grow until
the late 1970s, when it reached 260,000 Mg [1].

The low quality of the salt and the depletion of its
deposits on the one hand, and on the other, the need
to protect the underground led its exploitation to
cease to be the key activity of the “Wieliczka” Salt
Mine in the 1990s. The need to protect the under-
ground layers at “Wieliczka” was recognised as early
as in the 1970s, due to their exceptional value. The
efforts to protect the monument were crowned with
the introduction of the “Wieliczka” Salt Mine on the
UNESCO list in 1978, ranking among the first 12 ob-
jects on an international scale.

The Crystal Salt Chambers are located over 80 m
below ground level – they are one of the greatest un-
derground phenomena in Wieliczka, with salt crystals
that are unique on an international scale, as it is the
only mine where crystals formed in the Miocene have
been discovered. Another important feature includes
the underground microclimate characterised by high
chlorine, sodium, magnesium and calcium ionisation,
bacteriological purity of the air, and the absence
of viruses and fungi. These advantages allow it to be
used as an underground spa for treating the diseases
of the upper and lower respiratory tract. The under-

ground levels in the “Wieliczka” Salt Mine are also
used as a venue for hosting numerous events and hap-
penings, often of an international scale. In 2007, the
Warsaw chamber hosted the participants of the Energy
Summit, which was attended by the Presidents of Azer-
baijan, Georgia, Lithuania, Ukraine and the envoy of the
President of Kazakhstan at the invitation of the Presi-
dent of the Republic of Poland, Lech Kaczyński. The
mine is also used as a venue for hosting New Year’s
Concerts, New Year’s Eve Parties, galas opening or
closing the Tour de Pologne, prom parties, dance tour-
naments and professional boxing galas. It is also worth
mentioning that the salty interiors of the underground
levels in “Wieliczka” are used by the AGH University
of Science and Technology for organising Miner’s
Balls and Jubilees of the AGH Alumni Association.

3. TOURISM IN THE CURRENT SITUATION

Currently, tourists are only admitted to a small frac-
tion of the entire mine: approximately 2� of the un-
derground excavations. The first visitors appeared in
the Wieliczka underground as early as in the 15th centu-
ry and it is probable that Nicolaus Copernicus was one
of them. Mass tourism only began to develop in the
20th century and 45 million tourists have visited the mine
since 1945. The number of tourists in the post-war
period continued to grow in a steady manner, while
the decreases in the number of visitors were mainly
related to the repairs of the shafts (the mine was then
being closed for tourists) or economic crises (Fig. 2).

Fig. 2. The number of tourists in the “Wieliczka” Salt Mine between the years 1945–2021
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The dynamics of growth in visits by foreigners has
been particularly noticeable since the beginning of
the present century, when the number of internation-
al tourists visiting the mine exceeded the number of
domestic tourists each year.

2019 was the record-breaking year in the history
of the “Wieliczka” Mine, when a total number of
1,861,843 visitors walked along the salt trails. In spite
of the COVID-19 pandemic or the periodic travel re-
strictions, the mine hosted 441,100 visitors in 2020
(it was closed to the public for 140 days of the year)
and 693,600 visitors in 2021 (it was closed for

77 days). Foreign visitors dominated in 2019 (64�)
but the closure of the borders and the spread of
the pandemic caused the percentage of foreign visi-
tors to drop to 45� in 2020 and to 31� in 2021
(Fig. 3). Over 123,200 persons used the Graduation
Tower in 2021 [2].

203,490 persons visited the Wieliczka underground
in the period between January–April 2022 [3]. These
good initial months of 2022 allow us to be optimistic
about the 2022 tourist season, regardless of the war
playing out beyond the country’s eastern border
which affects foreign tourist travel to Poland.

Fig. 3. The change in the structure of tourist traffic between the years 2019–2021

Fig. 4. Tourists in St Kinga’s chapel (phot. R. Stachurski)

4. SAFEGUARDING AND ACCESSIBILITY

For centuries, Wieliczka’s main task was to supply
salt throughout Europe while its current mission
is to protect its legacy. Intensive mining operations

are underway in many areas of the mine to protect
it against destruction. Another key area in mod-
ern mine operations is accessibility and involves fa-
cilitating access to the tourist section of the mine
(Fig. 4).
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When securing the mine, miners carry out a num-
ber of works which include securing excavations,
modernising shafts, counteracting the threat of flood-
ing and cave-ins, maintaining the operation of the
mine, revitalising post-mining areas, repairing dam-
age, liquidating redundant installations, buildings,
machines, developing projects, documentation and
analyses. The tasks carried out focused on the activi-
ties specified below.

4.1. Modernisation of mining shafts

Mining shafts are a priority and during the final
months of 2021, a number of retrofitting works were
carried out in and around the vertical excavations.

The retrofitting of the main fan station in the “Wil-
son” shaft allowed to establish a modern facility
(Fig. 5) improving the safety of the mine and its occu-
pants. The works carried out resulted in the installa-
tion of modern fans, meeting the requirements of
stringent environmental standards in terms of per-
missible noise levels. A new switchgear was addition-
ally introduced, the servicing of the fan station was
automated, and a control system for safety parame-
ters was installed. The use of energy-efficient equip-
ment has resulted in a one-third reduction in power
consumption and a reduction in its operating costs [4].
This task was carried out with the financial support of
the National Fund for Environmental Protection and
Water Management in Warsaw.

Fig. 5. “Wilson” shaft after retrofitting (phot. R. Stachurski)

In 2021, repair works were carried out in respect
to repairing the lining between levels IIn-VIII in
St Kinga’s shaft (used for transporting personnel and
materials for mining works), including the repair of
the housing and the sub-roof on level VI, and the re-
inforcement between levels V and VIII was replaced.

The renovation of the upper section (down to a depth
of 30 m) of the wooden casing of the “Daniłowicz”
Shaft has started in the last quarter of the year (Fig. 1).
It includes the replacement of wooden lining ele-
ments damaged by biological corrosion in order to
improve the safety of the shaft and its functionality.
The works are also going to include waterproofing of
the shaft and construction of a new water drainage

system outside the housing. During the period when
these works are being carried out, tourists are admit-
ted to the mine using the 19th century Ignacy Pa-
derewski shaft and leave using the Regis shaft, which
was explored in the times of king Casimir the Great.
The excellent preparation of the mine for such a com-
plex topic is worth noting, as the rebuilding of these
two shafts in recent years has made it possible. Dur-
ing the previous renovation of the “Daniłowicz” Shaft
carried out between 1987 and 1989, the mine did not
have the infrastructure to accommodate tourist traf-
fic and the tourist route had to be closed for two
years. The underground level of the “Geramb” shaft,
connecting level III with IV, was also rebuilt (Fig. 6).
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4.2. Securing chambers

In 2021, mining works were carried out in 11 cham-
bers, covering anchoring, erecting mining supports,
carrying out the necessary rock mass stripping and re-
moving excess spoil. The works were conducted,
among others, in the “Kuchnia” chamber (lower part
of the excavation), the “Margielnik” chamber, as well
as in the complex of the “Geramb” chambers and the
“Freitag” chamber.

A fragment of the northern aisle in St Kinga’s
chapel was also secured, with the sidewall reinforced
with anchors made of stainless steel. Similarly to the
remaining chambers, they are inserted into the rock

mass, however using technology developed specifical-
ly for this site. The activities carried out in this area
require particular precision and care due to the na-
ture of the chapel and the positioning of the unique
reliefs and salt sculptures. The work was carried out
under the direction of scientists from the AGH Uni-
versity of Science and Technology, under the supervi-
sion of an art conservator and the conservation offic-
er responsible for the Krakow saltworks. The traces
of these works have been perfectly masked by the
sculpting artists working in the mine.

The other important task also includes the protec-
tion of the protection of the area of the Crystal Cham-
bers, which are unique on the international scale (Fig. 7).

Fig. 6. Works carried out in “Geramb” shaft (phot. R. Stachurski)

Fig. 7. The crystals in the caves are unique on an international scale (phot. R. Stachurski)
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These included the removal of spoil (waste rock) and
securing the roof with walls of salt crumb in areas not
covered by crystals. This is a multi-year task which is
going to continue in order to ensure maximum pro-
tection for the Chambers. Due to the nature of the site
and the climatic conditions, the work may only be car-
ried out seasonally (from November to April).

The chambers that will be used as storage areas for
the material excavated during mining works have also
been secured with rockbolt supports. This has been
done as they must be completely secure before, for
instance, the scrapers that transport the excavated
material can start working inside. The miners “posi-
tioned” (by filling out the cavities) 6,500 m3 ore, i.e.,
waste rock from other reconstructions.

4.3. Reconstruction of drifts

In 2021, mining works were carried out on 32 drifts,
the total reconstruction covered 2,472 m of adits. The
works included the dismantling of damaged mine

roof supports, the erection of new roof supports, ad-
justing roofs and sidewalls, and the replacement of
railways. The excavations were rebuilt in sections
which required such works. The reconstructions in-
cluded, among others, the adjacent longwalls of the
Crystal Chambers, which is a particularly valuable ex-
cavation due to its numerous geological exposures
(inanimate nature sites). Carrying out works in the
area of these sites required reaching an agreement
with the Wieliczka City Council. The longitudinal
“Geramb”, “Hauer”, “Layer”, transverse “King Sax-
on”, “August” and access roads to the water seeps in
the western area of the mine on levels V and VI were
also reconstructed.

Due to its historic nature (almost the entire mine is
included in the register of historical monuments) the
miners take care of every detail of the rebuilt excava-
tion. Chambers and roadways are protected in a man-
ner allowing their original character to be preserved to
the greatest possible extent. Examples of such excava-
tion sites include the “Wiszyn” drift, and the “Albre-
cht”, “Alexander” and “Lillienbach” corridors (Fig. 8).

4.4. Filling and injections

The scope of mining backfilling and injection works
aimed to stabilise the rock mass in selected areas of the
mine or to protect it against the inflow of extra-bed
water. Hydraulic backfilling covered 77 excavation sites,
where 34,000 m3 of sand was deposited. Injection works
(aiming essentially to reduce water hazards) covered
6,912 m3 of cavities. Due to the saline nature of the spac-

es to be filled, both backfill and injectors are produced
using full-saturated brine from technological process-
es as well as from the concentration of mine seepage.

4.5. Modernisation, analysis and research

The electrical installations were partly modernised
and new LED lighting was installed in St Kinga’s

Fig. 8. Reconstruction of the “Lillienbach” corridor (phot. R. Stachurski)
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Chapel (Fig. 9). It is the next stage of replacing
the lighting at the mine for energy-efficient lighting.
The mine also plans to construct a photovoltaic farm.
An electric car was also purchased for the Security
Department.

In 2021, the mine carried out a number of projects
and analyses related to securing and protecting the
underground area. These works included, among
others, a geo-mechanical analysis of the central area
(between the “Kinga” and “Regis” shafts), special-
ised studies of the inter-level shafts and inspections of
the condition of the tall chambers. The studies car-

ried out are going to serve as the basis for carrying out
the works in the subsequent years, as well as for the
preparation of the document titled: The Final Techni-
cal Form of the “Wieliczka” Salt Mine.

As part of its investment in occupational safety, the
mine maintains the condition of the excavations and
also introduces modern equipment. New mine atmo-
sphere condition meters were purchased in 2021 – re-
placing the worn-out methanometers and oxygen
meters. As a result, employees carrying out their
tasks in underground excavations have gained an ad-
ditional modern element of safety inspection.

Fig. 9. The bas-relief “Miracle at Cana” with new LED lighting (phot. T. Kordula)

A new 3D scanner was purchased in order to facil-
itate the measurement works which allows for the
precise inventorying of excavations and, after, com-
puter processing of the files, they can be used for: in-
ventorying, analyses, deformation studies, modelling
and designing mining works aimed, among other
things, at securing historic excavations.

5. PLANS

FOR THE NEAR AND DISTANT FUTURE

In relation to Wieliczka mine, 2022 and the up-
coming years are going to bring the implementation
of mining works under the Programme of complete liq-
uidation of the non-historic part of the “Wieliczka”
mining plant as part of the liquidation of the mine
part and maintenance, protection and rescue of the his-
toric part of the “Wieliczka” Salt Mine for the years
2021–2027, financed by the Ministry of State Assets.
The project is also going to involve the need to obtain

support from other sources, including the National
Fund for Environmental Protection and Water Man-
agement, which is going to allow a wider range of ac-
tivities to be carried out. This is especially important
in the current economic climate, when the cost of im-
plementing projects continues to significantly in-
crease due to high inflation.

 The works planned for implementation in 2022
include five projects aimed at protecting the under-
ground levels and the mine sites against water haz-
ards, co-financed by the National Fund for Environ-
mental Protection and Water Management. One of
the works involves the reconstruction of spill access
roads and the securing of the “Freitag” and “Seeling”
chambers. This task is aimed at protecting the ground
surface against phenomena that may cause discontin-
uous deformation, degradation of the rock mass and
disturbance of the existing hydrographic network,
protection against water inflow into the mine excava-
tions. The works aimed to secure are going to cover
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a total of 13 headings on levels V and VI, with a total
length of 3,403 m, as well as the two historic “Freitag”
and “Seeling” chambers, located next to each other
on level II “Kazanów”. In accordance with the plan,
the works in the area should be completed in 2027.

A similar goal is pursued by another funded
project, which is to secure the six adjacent “Geramb”
chambers, as well as the “Geramb” drift and the “Fre-
derick August” chamber. All of the excavations are
situated in the lower level II of the mine. The works
on the excavations have been continuing since 2015
and should be completed in 2022.

As part of the works carried out, the roof and stub
walls were secured with anchor bolts, inter-chamber
pillars were reinforced, chest lining was erected, re-
dundant excavated material lying on the floor slab
was removed and the upper parts of the chambers
were filled with injection materials. In order to trans-
port the materials required for the safety works, the
“Geramb” longwall was also rebuilt – including
the reconstruction of the masonry lining previously
situated there, which contributed to maintaining the
historic character of the excavation. The “Frederick
August” chamber was filled with injection grouts.

The mine has recently received confirmation of the
environmental effect of the task of protecting the
“Margielnik” and “Wojtarowice-Liszki” chambers.
The co-financed mining works in the “Margielnik”
chamber included securing the chamber with com-
posite anchors with a length of up to 10 m (the total
length of the installed anchors exceeds 60,000 m),
construction of timber towers, timber support shor-
ing of varying design, injection works, reinforcement
of a free-standing pillar and protection of the ceiling
in the area of this pillar and its stub (by means of a net
affixed with anchors). The pillar was reinforced with
the use of steel tie-beams wrapped around it and by
constructing a full-wood box crib. The “Wojtarowice-
-Liszki” chamber was secured with backfill, fed from
the surface through a backfill pit drilled in the Górny
Rynek area. The project has been ongoing since 2012.

Securing five “Baum” chambers at level II higher
and II lower has been carried out since 2016. They
are situated in the buffer zone of the Crystal Cham-
bers reserve. The works aim to strengthen the roof by
adding new cribs (the extension of existing pillars),
constructing new cribs limiting the width of unsup-
ported ceilings, constructing anchor bolting, remov-

ing excavated material from the bottom of the cham-
bers, as well as equipping the “Schwind” shaft with
a hoisting device for transporting materials from level III
to lower level II. These measures are going to serve as
protection of the excavations as well as the Crystal
Chambers. The works are also going to impact the pro-
tection of the ground surface above this area – in par-
ticular in the area of the surface-affecting subsidence
to the Schmidt chamber which occurred in the 1960s.

The final key project related to protecting the mine
against water is the decommissioning of excavations
in the area of the “Colloredo-Kloski” crosscut. The
work consists in filling the excavations with injectants
aiming to seal the area (in this case the central area)
against the inflow of water. Injections with a total vol-
ume of 6,500 m3 are planned for 2022. Backfilling of
selected gaps with sand (to stabilise the adjacent exca-
vations) will be carried out in the central and eastern
sections of the mine. The plan for this year is to fill the
gaps with sand with a total volume of 29,000 m3.

The challenge for the years to come is to develop
a target technical model of the mine, defining the
technical shape in which it will operate in the future,
once the bulk of the safety work has been completed.

The important tasks to be carried out in the years
to come are aimed to introduce new technologies
(material, energy-saving, photovoltaic, as well as those
related to the liquidation of excavations), so as not
only to develop protective activities, but also to safely
conduct the traffic of tourists.
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Stan obecny i przyszłość Kopalni Soli „Wieliczka”

Artykuł przybliża zagadnienia związane z funkcjonowaniem Kopalni Soli „Wieliczka”,
omawiając działalność w 2021 r. i plany na kolejne lata. Opisano działania przed-
siębiorstwa związane z zabezpieczaniem i udostępnianiem kopalni. W zakresie ruchu
turystycznego trwa jego odbudowa po ograniczeniach pandemicznych. W zarysie przed-
stawiono zadania zabezpieczające służące ograniczaniu zagrożeń naturalnych i zapew-
nieniu bezpieczeństwa ludzi przebywających w wyrobiskach podziemnych oraz działa-
nia proekologiczne. Omówiono również działania kopalni planowane na kolejne lata
jej funkcjonowania.

Słowa kluczowe: zabezpieczania i udostępnianie, Groty Kryształowe, górnicze szyby,
model docelowy
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1. WPROWADZENIE

Kopalnia Soli „Wieliczka” jest jednym z najcenniej-
szych zabytków polskiej kultury, miejscem szeroko zna-
nym w Europie i na innych kontynentach, ale przede
wszystkim dziedzictwem narodu polskiego. W artykule
prezentujemy najważniejsze działania podejmowane
w kopalni w roku 2021, a także priorytety na kolejne lata.
Krótko omawiamy jej znaczenie, działania w zakresie
zabezpieczania i udostępniania, plany i zamierzenia.

Przez ponad siedem wieków wydrążono pod Wie-
liczką aż 2391 komór i ponad 245 km chodników.
Z powierzchni w głąb ziemi poprowadzono 26 szybów
górniczych (rys. 1) i 180 szybików międzypoziomo-
wych. Wydobycie soli kamiennej przez stulecia pro-
wadzone było metodami ręcznymi. Później (m.in. do
drążenia chodników) używano prochu strzelniczego,
a w XX w. urabiano sól na mokro. Poszukując dobrej
jakości soli, górnicy dotarli z wydobyciem na 327 m
w głąb ziemi.

Rys. 1. Szyb M. Daniłowicza z lotu ptaka (fot. R. Stachurski)
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2. KONIECZNOŚĆ OCHRONY ZABYTKU

Wielicka sól przez wieki była tak cenna, że nazywa-
no ją białym złotem. Dochody z jej sprzedaży stanowi-
ły 1/3 wpływów do królewskiego skarbca, które były
przeznaczane na rozwój gospodarczy, budowę zam-
ków, twierdz obronnych czy uniwersytetów. Produk-
cja rosła aż do końca lat 70. ubiegłego wieku, gdy
osiągnęła 260 tys. Mg [1].

Z jednej strony sól niskiej jakości i wyczerpywanie się
złoża, a z drugiej konieczność ochrony podziemi sprawiły,
że eksploatacja w latach 90. ubiegłego stulecia przestała
być najważniejszym zadaniem Wieliczki. Konieczność
ochrony wielickich podziemi, ze względu na ich unikato-
wą wartość, dostrzeżono już w latach 70. ubiegłego stu-
lecia. Starania o ochronę zabytku uwieńczone zostały
wpisem Kopalni Soli „Wieliczka” na listę UNESCO
w 1978 r., wśród pierwszych 12 obiektów z całego świata.

Ponad 80 m pod ziemią znajdują się Groty Kryszta-
łowe – jeden z największych fenomenów podziemnej
Wieliczki z unikatowymi w skali świata kryształami
soli. Tylko w tej kopalni odkryto kryształy powstałe
w mioceńskim złożu soli (rys. 7). Istotne są też właści-
wości podziemnego mikroklimatu, który charaktery-
zuje się wysoką jonizacją chloru, sodu, magnezu i wapnia,
czystością powietrza pod względem bakteriologicz-
nym, brakiem wirusów i grzybów. Dzięki tym zaletom
w podziemnym uzdrowisku leczy się choroby górnych
i dolnych dróg oddechowych. Wielickie podziemia są
miejscem organizacji wielu imprez i wydarzeń, często
o wymiarze międzynarodowym. W 2007 roku w ko-

morze „Warszawa” gościli uczestnicy szczytu energe-
tycznego, w którym na zaproszenie prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego wzięli udział prezydenci Azer-
bejdżanu, Gruzji, Litwy, Ukrainy oraz wysłannik pre-
zydenta Kazachstanu. Kopalnia to miejsce, w którym
odbywają się koncerty noworoczne, bale sylwestrowe,
gale rozpoczynające lub wieńczące Tour de Pologne,
studniówki, turnieje taneczne i gale boksu zawodowe-
go. Należy też wspomnieć, że w solnych wnętrzach
podziemnej Wieliczki organizowane są przez Akade-
mię Górniczo-Hutniczą bale górnika i jubileusze Sto-
warzyszenia Wychowanków AGH.

3. RUCH TURYSTYCZNY

W OBECNEJ SYTUACJI

Współcześnie turyści zwiedzają niewielki obszar
całej kopalni: około 2� podziemnych wyrobisk. Pierwsi
zwiedzający pojawili się w wielickich podziemiach już
w XV w. Był wśród nich najprawdopodobniej także
Mikołaj Kopernik. Turystyka masowa zaczęła rozwi-
jać się dopiero w wieku XX. Od 1945 r. wielicką ko-
palnię zwiedziło 45 mln turystów. Liczba turystów
w okresie powojennym systematycznie rosła, a spadki
liczby gości związane były głównie z remontami szy-
bów (zamknięcie kopalni dla turystów) czy kryzysami
gospodarczymi (rys. 2). Dynamika wzrostu wizyt ob-
cokrajowców zauważalna jest szczególnie od począt-
ku obecnego stulecia, gdy liczba zagranicznych tury-
stów co roku była wyższa od liczby gości z Polski.

Rys. 2. Liczba turystów w Kopalni Soli „Wieliczka” na przestrzeni lat 1945–2021
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Rekordowy w historii wielickiej kopalni był rok
2019, w którym solnymi szlakami wędrowało 1 861 843
zwiedzających. Mimo pandemii COVID-19 i okreso-
wo ograniczeń podróżowania kopalnię w 2020 r. od-
wiedziło 441 100 osób (przez 140 dni w roku kopal-
nia była zamknięta dla zwiedzających), a w 2021 r. –
693 600 osób (zamknięcie przez 77 dni). W 2019 r.
dominowali obcokrajowcy (64�), ale zamknięcie gra-
nic i rozprzestrzeniająca się pandemia sprawiły, że już

w 2020 r. udział procentowy gości z zagranicy wyniósł
tylko 45�, a w 2021 r. – 31� (rys. 3). Z tężni solanko-
wej skorzystało w 2021 r. ponad 123,2 tys. osób [2].

W okresie styczeń–kwiecień 2022 r. wielickie pod-
ziemia zwiedziło już 203 490 osób [3]. Te dobre pierw-
sze miesiące 2022 r. pozwalają optymistycznie patrzeć
na sezon turystyczny 2022 mimo wojny za wschodnią
granicą kraju, która wpływa na ograniczenie zagra-
nicznych podróży turystycznych do Polski.

Rys. 3. Zmiana struktury ruchu turystycznego w latach 2019–2021

4. ZABEZPIECZANIE I UDOSTĘPNIANIE

Przez stulecia głównym zadaniem Wieliczki było
dostarczanie soli dla całej Europy. Dziś jest nim za-
bezpieczanie. W wielu rejonach kopalni trwają inten-

sywne roboty górnicze, tak aby ochronić kopalnię
przed zniszczeniem. Drugim ważnym obszarem jest
natomiast udostępnianie. Wiąże się ono z zapewnia-
niem możliwości zwiedzania turystycznej części ko-
palni (rys. 4).

Rys. 4. Turyści w kaplicy św. Kingi (fot. R. Stachurski)
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Prowadząc zabezpieczenie, górnicy wykonują sze-
reg robót, które obejmują m.in. zabezpieczanie wyro-
bisk, modernizacje szybów, zwalczanie zagrożenia
wodnego i zawałowego, utrzymanie ruchu zakładu
górniczego, rewitalizację terenów pogórniczych, na-
prawę szkód, likwidację zbędnych instalacji, budyn-
ków, maszyn, opracowywanie projektów, dokumenta-
cji i analiz. W ramach wykonywanych zadań skupiono
się na wymienionych poniżej działaniach.

4.1. Modernizacja szybów górniczych

Priorytetem są szyby górnicze. W ostatnich miesią-
cach 2021 r. w tych pionowych wyrobiskach oraz ich oto-
czeniu przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych.

W efekcie modernizacji stacji wentylatorów głów-
nych przy szybie „Wilson” powstał nowoczesny obiekt
(rys. 5), poprawiający bezpieczeństwo kopalni i osób

w niej przebywających. Zamontowano nowoczesne
wentylatory spełniające wymagania restrykcyjnych
norm środowiskowych w zakresie dopuszczalnego
poziomu hałasu. Powstała też nowa rozdzielnia elek-
tryczna, zautomatyzowano obsługę stacji wentylatorów
i zainstalowano system kontroli parametrów bezpie-
czeństwa. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń
przyniosło spadek zużycia prądu o 1/3 i obniże-
nie kosztów funkcjonowania [4]. Zadanie to zostało
wykonane przy wsparciu finansowym Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

W 2021 r. w szybie św. Kingi (służącym do jazdy
załogi i do transportu materiałów do robót górni-
czych) pomiędzy poziomami II–VIII przeprowadzo-
no naprawę obudowy i przebudowano podszybie na
poziomie VI oraz wymieniono zbrojenie między po-
ziomami V i VIII.

Rys. 5. Szyb „Wilson” po modernizacji (fot. R. Stachurski)

W ostatnim kwartale roku rozpoczął się remont
górnego odcinka (do głębokości 30 m) drewnianej
obudowy szybu „Daniłowicz” (rys. 1). Obejmuje on
wymianę zniszczonych korozją biologiczną drewnia-
nych elementów obudowy w celu poprawy bezpie-
czeństwa szybu i jego funkcjonalności. Zostanie też
wykonana hydroizolacja szybu i nowy system drena-
żu wód spoza obudowy. W okresie prowadzenia tych
robót turyści na zwiedzanie kopalni udają się dzie-
więtnastowiecznym szybem Ignacego Paderewskiego,
a wyjeżdżają szybem „Regis”, który był zgłębiony

w czasach króla Kazimierza Wielkiego. Na uwagę za-
sługuje tu doskonałe przygotowanie kopalni do tak
złożonych prac, które są możliwe dzięki prowadzo-
nym w ubiegłych latach przebudowom tych dwóch
wspomnianych szybów. Podczas poprzedniego re-
montu szybu „Daniłowicz” prowadzonego w latach
1987–1989 kopalnia nie miała infrastruktury umożli-
wiającej prowadzenie ruchu turystycznego, konieczne
było zamknięcie trasy turystycznej na dwa lata. Pod
ziemią przebudowywany był także szybik „Geramb”,
łączący poziom III z IV (rys. 6).
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4.2. Zabezpieczenie komór

W 2021 r. prowadzono roboty górnicze w 11 komo-
rach, w tym kotwienie, stawianie górniczej obudowy,
niezbędne przybierki górotworu i usuwanie zbędnego
urobku. Roboty dotyczyły m.in. komory „Kuchnia”
(niska część wyrobiska), komory „Margielnik”, a tak-
że w zespołu komór „Geramb” i komory „Freitag”.

Prowadzono również zabezpieczanie fragmentu
północnego ociosu w kaplicy św. Kingi. Ocios wzmoc-
niony został za pomocą kotew ze stali nierdzewnej.
Podobnie jak w innych komorach wprowadza się je w
górotwór, ale w technologii opracowanej specjalnie
dla tego miejsca. Czynności wymagają szczególnej
precyzji i ostrożności ze względu na charakter kaplicy
i miejsca, gdzie znajdują się niepowtarzalne płasko-

rzeźby i rzeźby solne. Roboty te prowadzone były pod
kierunkiem naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej,
pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki oraz konser-
watora zabytków krakowskich żup solnych. Ślady po
tych robotach zostały perfekcyjnie zamaskowane przez
artystów rzeźbiarzy pracujących w kopalni.

Z ważnych zadań warto wymienić też zabezpiecza-
nie rejonu Grot Kryształowych będących unikatem na
skalę światową (rys. 7). Obejmowały one m.in. usu-
nięcie urobku (skał płonnych) oraz podparcie stropu
murami z kruchów solnych w miejscach niepokrytych
kryształami. To praca na wiele lat, która będzie konty-
nuowana, aby zapewnić Grotom maksymalną ochro-
nę. Ze względu na charakter miejsca i panujące tam
warunki klimatyczne prace mogą być prowadzone se-
zonowo (od listopada do kwietnia).

Rys. 6. Prace w szybiku „Geramb” (fot. R. Stachurski)

Rys. 7. Kryształy w grotach są unikatem w skali światowej (fot. R. Stachurski)
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Zabezpieczono również obudową kotwową komo-
ry, które będą pełnić funkcje wysypek, czyli miejsc
składowania urobku powstałego podczas robót górni-
czych. Muszą one bowiem być w pełni bezpieczne, za-
nim zaczną w nich pracować m.in. zgarniacze trans-
portujące urobek. Na takich wysypkach w 2021 r.
górnicy umieścili (wypełniając pustki) 6500 m3 urob-
ku, tj. skał płonnych pochodzących z innych przebudów.

4.3. Przebudowa wyrobisk chodnikowych

W 2021 r. prowadzono roboty górnicze w 32 wyro-
biskach chodnikowych, przebudowując 2472 m chod-
ników. Wykonywano demontaż uszkodzonych obu-
dów górniczych, stawianie nowych obudów, przybierki
stropów i ociosów oraz wymianę torowisk. Wyrobiska
przebudowywano na odcinkach, które wymagały ta-

kich prac. Prace objęły m.in. sąsiadującą z Grotami
Kryształowymi podłużnię „Baum”, która jest bardzo
cennym wyrobiskiem z uwagi na liczne odsłonięcia
geologiczne (znajdujące się w niej stanowiska przyro-
dy nieożywionej). Prowadzenie robót w rejonie tych
stanowisk wymagało dokonania uzgodnień z Radą
Miejską w Wieliczce. Przebudowano również podłuż-
nie „Geramb”, „Hauer”, „Layer”, poprzecznie „Król
Saski”, „August” oraz drogi dojściowe do wycieków
wód w rejonie zachodnim kopalni na poziomie V i VI.

Ze względu na zabytkowy charakter praktycznie
całej kopalni, objętej wpisem do rejestru zabytków,
górnicy dbają o każdy szczegół przebudowanego wy-
robiska. Komory i chodniki są tak zabezpieczane, aby
w jak największym stopniu zachować ich pierwotny
charakter. Przykładami takich wyrobisk są podłużnia
„Wiszyn”, poprzecznie „Albrecht”, „Aleksander”
i „Lillienbach” (rys. 8).

4.4. Podsadzanie i iniekcje

Górnicze roboty podsadzkowe i iniekcyjne miały
za zadanie stabilizację górotworu w wybranych rejo-
nach kopalni lub ochronę przed dopływem wód poza-
złożowych. Podsadzka hydrauliczna objęła 77 wyro-
bisk, w których ulokowano 34 000 m3 piasku. Roboty
iniekcyjne (służące zasadniczo ograniczaniu zagroże-
nia wodnego) objęły 6912 m3 pustek. Ze względu na
solny charakter wypełnianych przestrzeni podsadzka
i iniekty są wytwarzane na bazie solanki pełnonasyco-
nej, pochodzącej z procesów technologicznych, jak
również z zatężania wycieków kopalnianych.

4.5. Modernizacje, analizy i badania

W kaplicy św. Kingi częściowo zmodernizowano
instalacje elektryczne i zainstalowano nowe oświetle-
nie ledowe (rys. 9). Jest to kolejny etap wymiany
oświetlenia na energooszczędne. Kopalnia planuje
budowę farmy fotowoltaicznej. Zakupiono również
samochód elektryczny dla Działu Ochrony.

W 2021 r. kopalnia wykonała szereg projektów
i analiz związanych z zabezpieczeniem oraz ochroną
podziemi, a wśród nich analizę geomechaniczną rejo-
nu centralnego (pomiędzy szybami „Kinga” i „Re-
gis”), specjalistyczne badania szybików międzypozio-

Rys. 8. Przebudowa podłużni „Lillienbach” (fot. R. Stachurski)
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mowych oraz kontrole stanu komór wysokich. Opra-
cowania te będą podstawą do prowadzenia robót
w kolejnych latach oraz przygotowania dokumentu
pn. Docelowy kształt Kopalni Soli „Wieliczka” pod
względem technicznym.

W ramach inwestycji związanych z bezpieczeń-
stwem pracy kopalnia dba nie tylko o stan wyrobisk,
ale wprowadza nowoczesne urządzenia. W 2021 r. za-
kupiono nowe mierniki stanu atmosfery kopalnia-
nej – zastąpiły one wysłużone metanomierze i tleno-

mierze. Dzięki temu pracownicy wykonujący zadania
w wyrobiskach podziemnych zyskali dodatkowe no-
woczesne narzędzie do kontroli bezpieczeństwa.

Na potrzeby usprawnienia prac pomiarowych zaku-
piony został nowy skaner 3D, który pozwala precyzyj-
nie inwentaryzować wyrobiska, a po obróbce kompu-
terowej plików wykorzystywać je do inwentaryzacji,
analiz, badań deformacji, a także modelowania i pro-
jektowania robót górniczych mających na celu m.in.
zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk.

Rys. 9. Płaskorzeźba „Cud w Kanie Galilejskiej” z nowym oświetleniem ledowym (fot. T. Kordula)

5. PLANY

NA BLIŻSZĄ I DALSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Rok 2022 i kolejne będą dla wielickiej kopalni cza-
sem robót górniczych prowadzonych zgodnie z Pro-
gramem całkowitej likwidacji niezabytkowej części za-
kładu górniczego „Wieliczka” w ramach likwidacji
części kopalni oraz utrzymania, zabezpieczenia i rato-
wania zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka” na
lata 2021–2027, finansowanego przez Ministerstwo
Aktywów Państwowych. Ważne będzie również pozy-
skiwanie wsparcia z innych źródeł, m.in. Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, które pozwoli na wdrożenie szerszego zakresu
działań. Jest to istotne w obecnej sytuacji gospodar-
czej, gdy znacznie wzrastają koszty przedsięwzięć, co
wynika z wysokiej inflacji.

Wśród prowadzonych w 2022 r. prac jest pięć pro-
jektów z zakresu ochrony podziemi i terenów kopalni
przed zagrożeniem wodnym, współfinansowanych
przez NFOŚiGW. Jednym z nich jest przebudowa

dróg dojściowych do wycieków oraz zabezpieczenie
komór „Freitag” i „Seeling”. Zadanie to ma na celu
ochronę powierzchni ziemi przed zjawiskami mogą-
cymi wywołać deformacje nieciągłe, degradację góro-
tworu i zaburzenia w istniejącej sieci hydrograficznej
oraz ochronę przed dopływem wód do wyrobisk ko-
palnianych. Zabezpieczanych będzie w sumie 13 wy-
robisk chodnikowych poziomu V i VI o łącznej długo-
ści 3403 m oraz dwie zabytkowe, znajdujące się obok
siebie komory „Freitag” i „Seeling” na poziomie II
„Kazanów”. Według planu prace w tym rejonie po-
winny się zakończyć w 2027 r.

Podobny cel przyświeca kolejnemu dofinansowa-
nemu projektowi, którym jest zabezpieczenie sześciu
sąsiadujących ze sobą komór „Geramb”, a także po-
dłużni „Geramb” i komory „Fryderyk August”.
Wszystkie te wyrobiska znajdują się na poziomie II
niższym kopalni. Prace w nich trwają od 2015 r. i po-
winny zostać zakończone w 2022 r.

W ramach wykonywanych prac zabezpieczono
strop i ociosy obudową kotwową, wzmocniono filary
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międzykomorowe, wykonano obudowę kasztową,
usunięto zbędny urobek zalegający na spągu, a górne
części komór wypełniono materiałami iniekcyjnymi.
W celu transportu materiałów niezbędnych do wyko-
nania robót zabezpieczających przebudowano rów-
nież podłużnię „Geramb”, odtwarzając znajdującą
się tam wcześniej obudowę murową, co przyczyniło się
do utrzymania zabytkowego charakteru tego wyrobi-
ska. Komora „Fryderyk August” została wypełniona
zaczynami iniekcyjnymi.

Ostatnio kopalnia uzyskała potwierdzenie efektu
ekologicznego zadania związanego z zabezpiecze-
niem komór „Margielnik” i „Wojtarowice-Liszki”.
Roboty górnicze w komorze „Margielnik” objęte do-
finansowaniem polegały na zabezpieczeniu komory
kotwiami kompozytowymi o długości do 10 m (łączna
długość zabudowanych kotwi wynosi ponad 60 tys. m),
zabudowę kasztów drewnianych, drewnianych obu-
dów podporowych o zróżnicowanej konstrukcji, prace
iniekcyjne, wzmocnienie filara wolnostojącego i za-
bezpieczenie stropu w rejonie tego filara oraz jego
części ociosowej (za pomocą siatki mocowanej ko-
twiami). Filar wzmocniono, zabudowując wokół nie-
go ściągi stalowe oraz kaszty pełnodrzewne. Komorę
„Wojtarowice-Liszki” zabezpieczono z kolei pod-
sadzką, podawaną z powierzchni przez otwór pod-
sadzkowy odwiercony w rejonie Rynku Górnego.
Projekt realizowany był od 2012 r.

Od 2016 r. prowadzone jest zabezpieczenie pięciu
komór „Baum” na poziomie II wyższym oraz II niż-
szym. Znajdują się one w otulinie rezerwatu Groty
Kryształowe. Przedmiotem prac jest wzmocnienie
stropu przez dobudowę kasztów (rozszerzenie istnie-
jących filarów), zabudowę nowych kasztów ogranicza-
jących rozpiętość stropów niepodpartych, zabudowę
obudowy kotwowej, usunięcie urobku ze spągu ko-
mór, a także wyposażenie szybiku „Schwind” w urzą-
dzenie wyciągowe do transportu materiałów z pozio-
mu III na poziom II niższy. W efekcie tych działań
chronione będą nie tylko te wyrobiska, ale i cały rezer-
wat Groty Kryształowe. Prace wpłyną też na ochronę

powierzchni terenu nad tym obszarem – szczególnie
w rejonie zapadliska dopowierzchniowego do komory
„Schmidt”, które powstało w latach 60. XX w.

Ostatnim ważnym projektem związanym z ochroną
kopalni przed wodą jest projekt likwidacji wyrobisk
w rejonie poprzeczni „Colloredo-Kloski”. Prace pole-
gają na wypełnianiu wyrobisk iniektami, które mają na
celu uszczelnianie danego rejonu (w tym przypadku
centralnego) przed dopływami wód. W 2022 r. w ra-
mach prac iniekcyjnych planuje się zatłoczenie 6,5 tys. m3

mieszanin iniekcyjnych. Z kolei podsadzanie wybra-
nych pustek piaskiem (w celu stabilizacji sąsiadują-
cych wyrobisk) prowadzone będzie w rejonie central-
nym i wschodnim kopalni. Plan na bieżący rok zakłada
wypełnienie pustek piaskiem w objętości 29 tys. m3.

Wyzwaniem na najbliższe lata jest opracowanie
technicznego modelu docelowego kopalni, określają-
cego jej kształt techniczny, w którym będzie ona funk-
cjonować w przyszłości, po wykonaniu zasadniczej
części prac zabezpieczających. Ważne będzie także
wprowadzanie nowych technologii (materiałowych,
energooszczędnych, fotowoltaicznych, a także zwią-
zanych z likwidacją wyrobisk), tak aby nie tylko rozwi-
jać działalność zabezpieczającą, ale również bez-
piecznie prowadzić ruch turystyczny.
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