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OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie og³oszenia treœci Porozumienia zawartego pomiêdzy Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego a G³ównym
Inspektorem Pracy w sprawie zasad wspó³dzia³ania organów nadzoru górniczego z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy

Og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
treœæ Porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2007 r.
pomiêdzy Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego a G³ów-

nym Inspektorem Pracy w sprawie zasad wspó³dzia³ania
organów nadzoru górniczego z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 23 lipca 2007 r. (poz. 33)

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 lipca 2007 r.
pomiêdzy

PREZESEM WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

a

G£ÓWNYM INSPEKTOREM PRACY

w sprawie zasad wspó³dzia³ania
organów nadzoru górniczego z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy

G³ówny Inspektor Pracy i Prezes Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, maj¹c na wzglêdzie w³aœciw¹ realizacjê zadañ
ustawowych w zakresie zapewnienia przestrzegania prze-
pisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, ustalaj¹, co
nastêpuje:

§ 1.

1. Organy Pañstwowej Inspekcji Pracy i organy nadzo-
ru górniczego wspó³dzia³aj¹ w sprawach nadzoru i kontroli
nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w:
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1) zak³adach górniczych;

2) zak³adach wykonuj¹cych roboty geologiczne;

3) zak³adach prowadz¹cych sk³adowanie odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, z wyj¹tkiem sk³adowania odpadów w odkryw-
kowych wyrobiskach górniczych;

4) zak³adach prowadz¹cych bezzbiornikowe magazyno-
wanie substancji w górotworze, w tym w podziem-
nych wyrobiskach górniczych, z wyj¹tkiem takiej dzia-
³alnoœci prowadzonej w odkrywkowych wyrobiskach
górniczych;

5) zak³adach prowadz¹cych okreœlone roboty podziemne
z zastosowaniem techniki górniczej, objête przepisami
wydanymi na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)).

2. Organy wymienione w ust. 1 wspó³dzia³aj¹ równie¿
w sprawach kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,
o której mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087, z póŸn. zm.2)), w zakresie spe³niania przez te wyro-
by zasadniczych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa
i higieny pracy.

§ 2.

1. Nadzór i kontrola Pañstwowej Inspekcji Pracy nad
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy odbywa siê w formach
i w zakresie okreœlonym w przepisach prawa pracy, w tym
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn. zm.3)) i ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r. o Pañstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr
89, poz. 589).

2. Nadzór i kontrola organów nadzoru górniczego nad
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy odbywa siê w formach
i w zakresie okreœlonym w przepisach ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

§ 3.

Wspó³dzia³anie odbywa siê na szczeblu:

1) centralnym — pomiêdzy G³ównym Inspektorem Pracy
a Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) terenowym — pomiêdzy okrêgowymi inspektorami
pracy a dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych
oraz specjalistycznych urzêdów górniczych.

§ 4.

Wspó³dzia³anie obejmuje w szczególnoœci:

1) podnoszenie kwalifikacji pracowników Pañstwowej
Inspekcji Pracy i pracowników urzêdów górniczych;

2) wymianê doœwiadczeñ w zakresie bezpieczeñstwa
urz¹dzeñ technicznych;

3) wspieranie inicjatyw dotycz¹cych poprawy bezpieczeñ-
stwa i warunków pracy w zak³adach górniczych oraz
zak³adach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2—5,
w tym poprzez:

a) promowanie systemowego zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem pracy,

b) wspólne organizowanie spotkañ i konferencji z udzia-
³em przedstawicieli terenowych organów administra-
cji rz¹dowej oraz organów jednostek samorz¹du te-
rytorialnego, a tak¿e pracodawców i przedstawicie-
li zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w sektorze
górniczym,

c) rozpowszechnianie nowych rozwi¹zañ technicznych
i technologii;

4) wymianê informacji podczas opiniowania projektów
aktów normatywnych oraz interpretacji przepisów i
norm zwi¹zanych z zakresem wspó³dzia³ania;

5) ustalanie okolicznoœci i przyczyn wypadków zaistnia-
³ych w zak³adach górniczych oraz zak³adach wymie-
nionych w § 1 ust. 1 pkt 2—5;

6) organizowanie, nie rzadziej ni¿ raz w roku, spotkañ
w celu omówienia spraw zwi¹zanych z przedmiotem
wspó³dzia³ania.

§ 5.

1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego przekazuje
G³ównemu Inspektorowi Pracy:

1) wieloletni¹ strategiê dzia³ania urzêdów górniczych,
roczny plan pracy oraz roczne sprawozdania z dzia³al-
noœci urzêdów górniczych;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr
190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
125 i Nr 82, poz. 556.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz.
1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr
11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz.
1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135,
poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252
i Nr 240, poz. 2047, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615
oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426 i Nr 89, poz. 589.

Poz. 33
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2) na wniosek G³ównego Inspektora Pracy — opinie oraz
interpretacje, o których mowa w § 4 pkt 4;

3) roczne sprawozdanie z kontroli wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu.

2. G³ówny Inspektor Pracy przekazuje Prezesowi Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego:

1) roczny program dzia³ania oraz sprawozdanie z jego re-
alizacji;

2) na wniosek Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego —
opinie oraz interpretacje, o których mowa w § 4 pkt 4;

3) roczne sprawozdanie z kontroli wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu.

§ 6.

Okrêgowi inspektorzy pracy oraz dyrektorzy okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów gór-
niczych wyznaczaj¹ swoich przedstawicieli odpowiedzial-
nych za koordynacjê wspó³dzia³ania.

§ 7.

1. Inspektorzy pracy wydaj¹ decyzje w sprawach do-
tycz¹cych naruszenia w zak³adach górniczych albo zak³a-
dach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2—5 przepisów
i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy, okreœlonych w usta-
wie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, bêd¹ uzgadniane
z dyrektorami w³aœciwych okrêgowych urzêdów górniczych
lub specjalistycznych urzêdów górniczych, stosownie do
art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze.

3. W razie stwierdzenia naruszenia w zak³adach górni-
czych przepisów i zasad bezpieczeñstwa i higieny pracy,
stwarzaj¹cego bezpoœrednie zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia
pracowników, inspektorzy pracy wydaj¹ decyzje nakazu-
j¹ce wstrzymanie okreœlonych prac, informuj¹c o tym nie-
zw³ocznie dyrektorów w³aœciwych okrêgowych urzêdów
górniczych lub specjalistycznych urzêdów górniczych.

4. Inspektorzy pracy informuj¹ dyrektorów w³aœciwych
okrêgowych urzêdów górniczych lub specjalistycznych urzê-
dów górniczych o sprawach dotycz¹cych naruszenia prze-
pisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze albo aktów wykonawczych do tej ustawy.

5. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
specjalistycznych urzêdów górniczych powiadamiaj¹ w³a-

œciwych okrêgowych inspektorów pracy o sposobie wyko-
rzystania informacji, o której mowa w ust. 4.

6. Dyrektorzy w³aœciwych okrêgowych urzêdów gór-
niczych lub specjalistycznych urzêdów górniczych informuj¹
w³aœciwych okrêgowych inspektorów pracy o sprawach
dotycz¹cych naruszenia przepisów ustawy z dnia 26 czerw-
ca 1974 r. — Kodeks pracy albo aktów wykonawczych do
tej ustawy.

7. Okrêgowi inspektorzy pracy powiadamiaj¹ w³aœci-
wych dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych oraz
specjalistycznych urzêdów górniczych o sposobie wykorzy-
stania informacji, o której mowa w ust. 6.

§ 8.

Na wniosek okrêgowego inspektora pracy przedstawi-
ciele w³aœciwego urzêdu górniczego udzielaj¹ pomocy pod-
czas kontroli spe³niania minimalnych wymagañ dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie u¿ytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy w zak³adzie górni-
czym albo zak³adzie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2—5.

§ 9.

Okrêgowi inspektorzy pracy oraz dyrektorzy okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów gór-
niczych przekazuj¹ sobie informacje o stwierdzonych przy-
padkach niewykonania wydanych wczeœniej przez te orga-
ny decyzji w sprawach okreœlonych w § 1.

§ 10.

Przedstawiciele G³ównego Inspektora Pracy bior¹ udzia³
w pracach komisji powo³ywanych przez Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego do zbadania przyczyn i okolicznoœci
wypadków œmiertelnych, zbiorowych oraz katastrof i nie-
bezpiecznych zdarzeñ w zak³adach górniczych oraz zak³a-
dach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2—5.

§ 11.

Traci moc porozumienie w sprawie wspó³dzia³ania or-
ganów Pañstwowej Inspekcji Pracy z Urzêdami Górniczy-
mi zawarte w dniu 22 grudnia 1999 r. w Warszawie po-
miêdzy G³ównym Inspektorem Pracy a Prezesem Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego.

§ 12.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

G£ÓWNY INSPEKTOR PRACY
( — )

Bo¿ena BORYS-SZOPA

PREZES
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

(— )
Piotr BUCHWALD

Poz. 33
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34

OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 23 lipca 2007 r.

w sprawie og³oszenia treœci Porozumienia zawartego pomiêdzy Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego a Prezesem
Urzêdu Dozoru Technicznego w sprawie zasad wspó³dzia³ania Urzêdu Dozoru Technicznego i urzêdów górniczych

Og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
treœæ Porozumienia zawartego w dniu 12 lipca 2007 r.
pomiêdzy Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego a Pre-
zesem Urzêdu Dozoru Technicznego w sprawie zasad

wspó³dzia³ania Urzêdu Dozoru Technicznego i urzêdów gór-
niczych.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 23 lipca 2007 r. (poz. 34)

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 12 lipca 2007 r.
pomiêdzy

PREZESEM WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

a

PREZESEM URZÊDU DOZORU TECHNICZNEGO

w sprawie zasad wspó³dzia³ania
Urzêdu Dozoru Technicznego i urzêdów górniczych

Dzia³aj¹c na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póŸn.
zm.1)) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z
póŸn. zm.2)), Prezes Urzêdu Dozoru Technicznego i Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwani dalej „Stronami”, usta-
laj¹ ni¿ej okreœlony zakres wspó³pracy oraz zasady wspó³-
dzia³ania.

§ 1.

Maj¹c na wzglêdzie efektywnoœæ dzia³añ s³u¿¹cych eli-
minowaniu zagro¿eñ dla ¿ycia, zdrowia, mienia oraz œrodo-
wiska, Strony deklaruj¹ gotowoœæ do rozwijania i wzajem-
nego wspó³dzia³ania w zakresie realizacji przypisanych im
upowa¿nieñ ustawowych.

§ 2.

Wspó³dzia³anie odbywaæ siê bêdzie na szczeblu:

1) centralnym — pomiêdzy Prezesem Urzêdu Dozoru
Technicznego i Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go;

2) terenowym — pomiêdzy dyrektorami oddzia³ów Urzê-
du Dozoru Technicznego i dyrektorami okrêgowych
urzêdów górniczych oraz dyrektorem Urzêdu Górnicze-
go do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicz-
nych.

§ 3.

Wspó³dzia³anie Stron na szczeblu centralnym obejmuje
w szczególnoœci:

1) wymianê doœwiadczeñ w zakresie bezpieczeñstwa
urz¹dzeñ technicznych;

2) prowadzenie analiz w zakresie oceny bezpiecznego
funkcjonowania urz¹dzeñ technicznych w zak³adach
górniczych;

3) ocenê realizacji zasad wspó³dzia³ania i ich doskonale-
nie;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr
190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.
125 i Nr 82, poz. 556.

Poz. 34
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PREZES
URZÊDU DOZORU TECHNICZNEGO

( — )

Marek WALCZAK

PREZES
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

( — )

Piotr BUCHWALD

4) wymianê informacji przy opiniowaniu projektów i oce-
nie obowi¹zuj¹cych aktów prawnych oraz norm w dzie-
dzinach zainteresowania Stron.

§ 4.

1. Wspó³dzia³anie Stron na szczeblu terenowym bêdzie
uzgadniane na szczeblu centralnym i prowadzone odpowied-
nio pomiêdzy dyrektorem w³aœciwego miejscowo urzêdu
górniczego, dzia³aj¹cego w porozumieniu z dyrektorem Urzê-
du Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych, i dyrektorami oddzia³ów Urzêdu Dozoru Tech-
nicznego.

2. Wspó³dzia³anie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
w szczególnoœci:

1) organizowanie, nie rzadziej ni¿ raz w roku, spotkañ
celem omówienia spraw bêd¹cych przedmiotem wspó³-
dzia³ania;

2) koordynowanie dzia³añ w dziedzinie popularyzowania
bezpiecznej pracy urz¹dzeñ technicznych oraz analizo-
wania przyczyn i skutków awarii wybranych urz¹dzeñ
technicznych;

3) d¹¿enie do harmonizacji dzia³añ w zakresie: oceny stop-
nia zagro¿enia stwarzanego przez urz¹dzenia technicz-
ne, ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków zaist-
nia³ych w zak³adach górniczych i zwi¹zanych z eksplo-
atacj¹ urz¹dzeñ technicznych oraz opracowywania
projektów specyfikacji technicznych okreœlaj¹cych
zasady i warunki bezpiecznej pracy urz¹dzeñ technicz-
nych.

3. Spotkania, o których mowa w ust. 2 pkt 1, bêd¹
organizowane przez dyrektorów okrêgowych urzêdów gór-
niczych. Do udzia³u w spotkaniu bêd¹ zapraszani dyrekto-
rzy oddzia³ów Urzêdu Dozoru Technicznego, w szczególno-
œci tych oddzia³ów, których teren dzia³ania jest objêty w³a-
œciwoœci¹ miejscow¹ okrêgowego urzêdu górniczego orga-
nizuj¹cego spotkanie.

4. Strony wyznacz¹ swoich przedstawicieli odpowie-
dzialnych za koordynacjê i wspó³dzia³anie przy realizacji
ustalonych w porozumieniu dzia³añ.

§ 5.

Dyrektorzy oddzia³ów Urzêdu Dozoru Technicznego
i dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych bêd¹ siê wza-
jemnie informowali o przypadkach stwierdzenia nieprze-
strzegania w zak³adzie górniczym przepisów dotycz¹cych
eksploatacji urz¹dzeñ technicznych, objêtych ustaw¹ z dnia
21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, stwierdzenia
niebezpiecznego ich uszkodzenia lub zaistnienia wypadku
zwi¹zanego z eksploatacj¹ tych urz¹dzeñ.

§ 6.

1. W przypadku gdy w ruchu zak³adów górniczych doj-
dzie do awarii urz¹dzeñ technicznych, wynikiem której bê-
dzie wypadek œmiertelny, ciê¿ki lub zbiorowy, dyrektor urzê-
du górniczego mo¿e zaprosiæ przedstawicieli Urzêdu Dozo-
ru Technicznego do uczestnictwa przy ustalaniu stanu fak-
tycznego i przyczyn wypadku.

2. Uczestnictwo Urzêdu Dozoru Technicznego jest
mo¿liwe tylko w przypadku, gdy Urz¹d Dozoru Technicz-
nego — jednostka notyfikowana nr 1433, nie bra³ udzia³u
w badaniach urz¹dzenia i nie zachodzi naruszenie intere-
sów stron.

§ 7.

W miarê potrzeb organizowane bêd¹ wspólne szkole-
nia pracowników Urzêdu Dozoru Technicznego i urzêdów
górniczych w zakresie problematyki bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy w górnictwie przy eksploatacji urz¹dzeñ tech-
nicznych.

§ 8.

Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech egzem-
plarzach, po dwa dla ka¿dej ze Stron.

§ 9.

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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