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Misja 
polskich organów nadzoru górniczego 

Wykonując służbę publiczną, dążymy do 
poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia górników, optymalnego 
zagospodarowania złóż kopalin oraz 

ograniczenia uciążliwości oddziaływania 
górnictwa na ludzi i środowisko. 



Wizja 
polskich organów nadzoru górniczego 

Urzędy górnicze są postrzegane jako organizacja 
specjalistyczna i przyjazna obywatelom. 

Działamy w sposób zaplanowany, stosując 
nowoczesne narzędzia pracy. Nasi eksperci 

kontrolują i doradzają. Rozwiązujemy problemy 
polskiego górnictwa. 



STRATEGIA DZIAŁANIA URZĘDÓW 
GÓRNICZYCH W POLSCE 



Strategia 
na lata 2015-2018 

1. Zwiększanie skuteczności działalności kontrolnej nadzoru 
górniczego w celu spadku liczby wypadków w górnictwie. 

2. Dążenie do ograniczenia czynników powodujących katastrofy 
górnicze. 

3. Ograniczanie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących 
w środowisku pracy. 

4. Utrzymanie sprawności służb ratownictwa górniczego. 
5. Podniesienie skuteczności postępowań prowadzonych przez 

organy nadzoru górniczego w odniesieniu do działalności górniczej 
wykonywanej bez wymaganej koncesji. 

6. Zwiększenie efektywności nadzoru nad oddziaływaniem górnictwa 
na środowisko. 

7. Zapewnienie bezpieczeństwa przy wdrażaniu nowych technologii 
w górnictwie. 



Cel 8. 

Pogłębianie dialogu 
społecznego w górnictwie. 

 



Nowa 
strategia 

Zmiany w 
branży 

górniczej 

Potrzeby 
i oczekiwania  

Nowe 
wyzwania 
nadzoru 

górniczego 

Zmiany 
przepisów 



Strategia 
na lata 2018-2020 

1. Poprawa bezpieczeństwa i ochrona zdrowia 
górników. 

2. Ograniczenie liczby wypadków 
i niebezpiecznych zdarzeń w związku 
z wyrobami stosowanymi w górnictwie. 

3. Optymalne zagospodarowanie złóż kopalin 
oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania 
górnictwa na ludzi i środowisko. 



Cel 4. 

Stworzenie nowych ram 
działania urzędów górniczych 

w dziedzinie komunikacji 
społecznej. 

 



Zwiększenie akceptowalności społecznej dla działalności górniczej wymaga 
tworzenia platform dialogu oraz współpracy wielu grup interesu – 
przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów czy obywateli. 
Chcemy budować mechanizmy służące konstruktywnej i merytorycznej 
dyskusji na temat górnictwa. 

Będziemy wspierać działalność zespołów porozumiewawczych, a także 
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego komisji do 
opiniowania stanu bezpieczeństwa powszechnego, związanego 
z ruchem zakładu górniczego, stanu bezpieczeństwa pracy 
w górnictwie oraz stanu rozpoznania i zwalczania zagrożeń w zakładach 
górniczych.  

Będziemy korzystać z najlepszych praktyk w zakresie nadzoru górniczego, 
rozwijając w tym celu współpracę z naszymi odpowiednikami w innych 
krajach. 



ZAKRES WSPÓŁPRACY ORGANÓW 
NADZORU GÓRNICZEGO NA TERENACH 
PRZYGRANICZNYCH 



DWUSTRONNA MIĘDZYRZĄDOWA KOMISJA DO SPRAW 
WSPÓŁPRACY PRZY EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WĘGLA 

KAMIENNEGO W REJONIE WSPÓLNEJ POLSKO-CZESKIEJ 
GRANICY PAŃSTWOWEJ 



Podstawy prawne 
działania 

 

1. Porozumienie o współpracy przy wybieraniu 
złóż węgla kamiennego zalegających w 
rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy 
państwowej zawarte w dniu 2 grudnia 1984 r. 
w Warszawie. 

2. Statut Dwustronnej Międzyrządowej Komisji. 



Dwustronna Międzyrządowa Komisja (DMK)  
 

Realizuje zadania wynikające z Porozumienia, w szczególności: 

• koordynuje i decyduje w sprawach wybierania złóż węgla kamiennego w rejonie 
granicy państwowej. 

 

Podejmuje  następujące działania: 

• koordynuje eksploatację górniczą w górniczej strefie ochronnej (GSO), 

• zapewnia wymianę informacji, doświadczeń, wyników projektowania i badania 
oraz innych prac interesujących obie umawiające się strony, 

• ustanawia granice eksploatacji górniczej, 

• koordynuje działania w zakresie zabezpieczeń profilaktycznych i usuwania szkód 
górniczych, 

• rozstrzyga spory wynikające z interpretacji Porozumienia, 

• ustala inne przedsięwzięcia dla zapewnienia wykonywania Porozumienia. 

 



Skład polskiej i czeskiej części Komisji:  

POLSKA CZĘŚĆ DMK CZESKA CZĘŚĆ DMK 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. GÓRNICZO - GEOLOGICZNYCH 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. GÓRNICZO - GEOLOGICZNYCH 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. SZKÓD GÓRNICZYCH 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. SZKÓD GÓRNICZYCH 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. PRAWNYCH 

STAŁY ZESPÓŁ ROBOCZY 

ds. PRAWNYCH 



Zapisy porozumienia 

1. Umawiające się strony będą dążyć do wzajemnie korzystnej 
współpracy w zakresie prowadzenia działalności górniczej 
w rejonie granicy państwowej, na odcinku występowania 
karbonu produktywnego. 

2. Działalność nie może powodować zmian przebiegu granicy 
państwowej. W tym celu wyznacza się na mapach górniczych 
filar ochronny szerokości 50 m po każdej stronie granicy. 



Zapisy porozumienia 

3. Wyznacza się Górniczą Strefę Ochronną – na powierzchni 
pas szerokości 20 metrów po każdej stronie granicy 
państwowej. 

4. Roboty górnicze muszą być prowadzone z zachowaniem filara 
granicznego. 

5. Roboty badawcze, udostępniające, przygotowawcze 
i wybierkowe w filarze mogą być prowadzone za zgodą 
i na warunkach ustalonych przez Komisję. 



Kwestie finansowe 

1. Nakłady na usunięcie szkód górniczych i wykonanie 
zabezpieczeń profilaktycznych ponosi właściwa organizacja 
gospodarcza umawiającej się strony, która szkodę 
spowodowała lub też przewiduje się, że szkodę spowoduje. 

2. Zasady rozliczeń finansowych z tytułu usuwania szkód 
górniczych i zabezpieczeń profilaktycznych określa załącznik 
nr 2, stanowiący integralną część porozumienia. 



Warunki współpracy 

1. Jeżeli jednej z umawiających się stron uniemożliwi się 
wybranie złoża na jej terytorium z przyczyn zawinionych 
przez drugą z umawiających się stron, zagadnienie to 
będzie rozwiązane na podstawie odrębnego porozumienia. 

2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, 
z możliwością wypowiedzenia.  

3. Spory dotyczące interpretacji Porozumienia rozstrzyga 
Komisja. O ile spór nie zostanie rozstrzygnięty przez Komisję, 
będzie rozpatrywany na drodze dyplomatycznej. 



Dziękuję za uwagę 
Szczęść Boże! 


