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ZARZ¥DZENIE Nr 15 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie trybu przeprowadzania kontroli oraz inspekcji przez pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9, art. 108 ust. 1
i art. 117a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
z póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Zarz¹dzenie okreœla tryb przeprowadzania przez
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „WUG”:
1) kontroli dzia³alnoœci:
a) okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych,
b) komórek WUG, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego
za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia
6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62,
poz. 710), zwanych dalej „komórkami WUG”,
2) inspekcji w zak³adach górniczych,
3) kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych, innych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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.

— w ramach wykonywania zadañ Prezesa WUG, zwanego dalej „Prezesem”.
§ 2. 1. Pracownik WUG przeprowadzaj¹cy kontrole
oraz inspekcje, o których mowa w § 1, podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli z urzêdu lub na wniosek, je¿eli
zakres przedmiotowy kontroli dotyczy:
1) jego lub osoby pozostaj¹cej z nim w takim stosunku
prawnym, ¿e wynik kontroli mo¿e mieæ wp³yw na jego
prawa lub obowi¹zki;
2) jego ma³¿onka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby pozostaj¹cej z nim w faktycznym po¿yciu;
4) osoby zwi¹zanej z nim z tytu³u przysposobienia, opieki
lub kurateli.
2. Powody wy³¹czenia kontroluj¹cego od udzia³u
w kontroli trwaj¹ tak¿e po ustaniu ma³¿eñstwa, faktycznego po¿ycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. 1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG, przeprowadzaj¹cy kontrole oraz inspekcje, o których mowa
w § 1, s¹ obowi¹zani prowadziæ „Kartê pracy pracownika
inspekcyjno-technicznego”.
2. Wzór „Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicznego” stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.
§ 4. 1. Kontrole okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek WUG,
zwanych dalej „kontrolowan¹ jednostk¹”, maj¹ na celu
sprawdzenie poprawnoœci ich dzia³ania, prawid³owoœci sto-
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sowania instrumentów nadzoru i kontroli, w³aœciwego wykonywania zadañ oraz nale¿ytego egzekwowania obowi¹zków od podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ regulowan¹
w szczególnoœci przepisami:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze;
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.2));
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,
z póŸn. zm.3));
4) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach
(Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póŸn. zm.4));
5) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póŸn. zm.5));
6) ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póŸn. zm.6));
7) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póŸn. zm.7));
8) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoœci
elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556).
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ prowadzone w formie:
1) kontroli kompleksowej, która jest przeprowadzana okresowo i dotyczy ca³okszta³tu dzia³alnoœci kontrolowanej jednostki w okresie pomiêdzy kolejnymi kontrolami;
2) kontroli problemowej, która ma na celu skontrolowanie wybranych zagadnieñ z zakresu dzia³ania kontrolowanej jednostki;
3) kontroli sprawdzaj¹cej, która ma na celu sprawdzenie
wykonania poleceñ i wniosków pokontrolnych lub
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz.
880 i Nr 191, poz. 1373.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz.
1286 i Nr 191, poz. 1374.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r.
Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.

6)

7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz.
2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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 i Nr 192, poz. 1381.

Poz. 54
sprawdzenie zasadnoœci zastrze¿eñ dyrektora albo naczelnika kontrolowanej jednostki do ustaleñ zawartych
w protokole kontroli kompleksowej lub problemowej;

4) kontroli doraŸnej, która jest przeprowadzana w zwi¹zku z bie¿¹cymi potrzebami WUG, a w szczególnoœci
w celu rozpoznania skarg i wniosków kierowanych do
Prezesa, sprawdzenia merytorycznych i metodycznych
zagadnieñ zwi¹zanych z przeprowadzaniem kontroli
problemowych, inspekcji, badañ kontrolnych lub kontroli przez pracowników kontrolowanych jednostek
w zak³adach górniczych oraz po wypadkach lub innych
niebezpiecznych zdarzeniach.
Rozdzia³ 2
Kontrole przeprowadzane przez Samodzielny Wydzia³
do spraw Kontroli WUG
§ 5. 1. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli WUG
organizuje i przeprowadza na polecenie Prezesa kontrole
kompleksowe, problemowe, sprawdzaj¹ce i doraŸne, zwane dalej w niniejszym rozdziale „kontrolami”, w kontrolowanych jednostkach.
2. Kontrole dotycz¹ w szczególnoœci:
1) prawid³owoœci wykonywania zadañ okreœlonych
w obowi¹zuj¹cych aktach normatywnych oraz poleceniach Prezesa;
2) wykonania wniosków i ustaleñ podjêtych na naradach
dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek WUG;
3) rozpatrywania i sposobu za³atwiania kierowanych do
Prezesa skarg i wniosków.
3. Kontrole kompleksowe i problemowe okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych
mog¹ byæ przeprowadzane przez Samodzielny Wydzia³ do
spraw Kontroli WUG przy wspó³uczestnictwie komórek
WUG, które wykonuj¹ wyznaczone im zadania kontrolne.
§ 6. 1. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli WUG
opracowuje roczny plan kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzaj¹cych komórek WUG, okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzaj¹cego rok, dla
którego opracowywany jest plan.
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje siê:
1) kontrolowan¹ jednostkê;
2) rodzaj kontroli;
3) termin przeprowadzenia kontroli;
4) zakres tematyczny kontroli;
5) w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 — komórki
WUG wspó³uczestnicz¹ce w kontroli.
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3. Plan, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes.
§ 7. Dla przeprowadzenia kontroli Samodzielny Wydzia³
do Spraw Kontroli WUG przygotowuje:
1) program kontroli, przedstawiany Prezesowi do zatwierdzenia;
2) upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, przedstawiane Prezesowi lub w³aœciwemu Wiceprezesowi
WUG, zwanemu dalej „Wiceprezesem”, do podpisu.
§ 8. 1. Z kontroli kompleksowej lub problemowej Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli WUG sporz¹dza protokó³ w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, a nastêpnie omawia jej wyniki z dyrektorem albo naczelnikiem kontrolowanej jednostki.
2. Komórki WUG wspó³uczestnicz¹ce w kontroli sporz¹dzaj¹ protoko³y w zakresie wyznaczonych im zadañ kontrolnych i bior¹ udzia³ w omówieniu wyników kontroli
z dyrektorem albo naczelnikiem kontrolowanej jednostki.
3. Dyrektor albo naczelnik kontrolowanej jednostki
mo¿e po omówieniu wyników kontroli:
1) podpisaæ ka¿dy z egzemplarzy protoko³u;
2) odmówiæ podpisania protoko³u i przedstawiæ Prezesowi, za poœrednictwem Wiceprezesa, w terminie 7 dni
od dnia omówienia protoko³u pisemne wyjaœnienie odmowy podpisania protoko³u.
4. Odmowa podpisania protoko³u przez dyrektora albo
naczelnika kontrolowanej jednostki nie stanowi przeszkody w podpisaniu protoko³u przez Samodzielny Wydzia³ do
spraw Kontroli WUG oraz komórki WUG wspó³uczestnicz¹ce w kontroli, a nastêpnie sporz¹dzenia wyst¹pienia
pokontrolnego.
5. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli WUG sporz¹dza projekt wyst¹pienia pokontrolnego, zawieraj¹cego
ocenê kontrolowanej jednostki oraz zalecenia pokontrolne
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, i przekazuje
go Wiceprezesowi, w terminie 21 dni od dnia:
1) zakoñczenia kontroli w kontrolowanej jednostce,
2) przekazania do Samodzielnego Wydzia³u do spraw Kontroli WUG przez komórki WUG wspó³uczestnicz¹ce
w kontroli czêœci projektu wyst¹pienia pokontrolnego
dotycz¹cych wyznaczonych tym komórkom zadañ kontrolnych, po zakoñczeniu kontroli, o której mowa
w § 5 ust. 3
— a nastêpnie Prezesowi.
6. Projekt wyst¹pienia pokontrolnego wymaga uzgodnienia z komórkami WUG wspó³uczestnicz¹cymi w kontroli.
7. W przypadku:

Poz. 54

1) komórek WUG, nad którymi bezpoœredni nadzór merytoryczny sprawuje Dyrektor Generalny WUG, projekt
wyst¹pienia pokontrolnego jest przedk³adany Dyrektorowi Generalnemu WUG w terminie 14 dni od dnia
zakoñczenia kontroli, a nastêpnie Prezesowi;
2) komórek WUG, nad którymi bezpoœredni nadzór merytoryczny sprawuje Prezes, projekt wyst¹pienia pokontrolnego jest przedk³adany bezpoœrednio Prezesowi.
8. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio do poleceñ Prezesa, kierowanych do dyrektorów lub naczelników
kontrolowanych jednostek w zwi¹zku z nieprawid³owoœciami stwierdzonymi w tych jednostkach.
9. Wyniki kontroli kompleksowej i problemowej mog¹
byæ omawiane na naradzie dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz
komórek WUG.
§ 9. Z kontroli sprawdzaj¹cej sporz¹dza siê sprawozdanie z odpowiednimi wnioskami, przedk³adane Wiceprezesowi, a nastêpnie Prezesowi. Przepisy § 8 ust. 7 stosuje
siê odpowiednio.
§ 10. Z kontroli doraŸnej sporz¹dza siê sprawozdanie
przedk³adane Wiceprezesowi, a nastêpnie Prezesowi. Przepisy § 8 ust. 7 stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ 3
Kontrole przeprowadzane przez komórki WUG
§ 11. 1. Komórki WUG, ka¿da w swoim zakresie dzia³ania, na polecenie Prezesa s¹ obowi¹zane do przeprowadzania kontroli:
1) problemowych — przeprowadzanych w oparciu o roczny harmonogram kontroli;
2) doraŸnych — wed³ug ustaleñ Prezesa, Wiceprezesa lub
dyrektora komórki WUG.
2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, s¹ przeprowadzane w szczególnoœci poprzez:
1) udzia³ pracowników inspekcyjno-technicznych WUG
w kontrolach problemowych, inspekcjach, badaniach kontrolnych lub kontrolach przeprowadzanych przez pracowników okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych w zak³adach górniczych;
2) sprawdzanie w zak³adach górniczych prawid³owoœci
dzia³ania okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych;
3) badanie akt i dokumentów w siedzibie kontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego.
3. Zakres przedmiotowy i termin kontroli problemowej
okreœla program kontroli zatwierdzony przez dyrektora
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komórki WUG przeprowadzaj¹cej kontrolê, zwanej dalej
w niniejszym rozdziale „kontroluj¹cym”.
§ 12. 1. Z kontroli problemowej kontroluj¹cy sporz¹dza protokó³, zwany dalej w niniejszym rozdziale „protoko³em”, w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, a nastêpnie przedk³ada go w celu podpisania dyrektorowi skontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, a w razie jego nieobecnoœci osobie upowa¿nionej.
2. Dyrektor skontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, a w razie
jego nieobecnoœci osoba upowa¿niona, mo¿e:
1) podpisaæ protokó³;
2) zg³osiæ umotywowane zastrze¿enia do treœci protoko³u przed jego podpisaniem;
3) odmówiæ podpisania protoko³u i w terminie 7 dni od
dnia przedstawienia protoko³u do podpisania przedstawiæ Prezesowi, za poœrednictwem Wiceprezesa, pisemne wyjaœnienie odmowy podpisania protoko³u.
3. Zastrze¿enia do treœci protoko³u s¹ wyjaœniane
w ramach tej samej kontroli, a w przypadku ich uwzglêdnienia kontroluj¹cy dokonuje odpowiedniej zmiany treœci protoko³u.
4. Odmowa podpisania protoko³u przez osoby wymienione w ust. 2 nie stanowi przeszkody w podpisaniu protoko³u przez pracownika kontroluj¹cego lub kieruj¹cego zespo³em pracowników kontroluj¹cego.
5. Po jednym egzemplarzu protoko³u otrzymuj¹:
1) dyrektor skontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego;
2) dyrektor kontroluj¹cego — wraz z projektem oceny,
sporz¹dzonym przez pracownika kontroluj¹cego.
6. Dyrektor kontroluj¹cego przedk³ada w terminie
14 dni od dnia podpisania protoko³u Wiceprezesowi, a nastêpnie Prezesowi, ocenê kontrolowanej jednostki oraz
w uzasadnionych przypadkach projekt poleceñ, które bêd¹
skierowane do dyrektora kontrolowanej jednostki.
nia.

7. Wzór protoko³u stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dze-

Poz. 54

3) skutecznoœci egzekwowania wykonania wydanych
decyzji i postanowieñ;
4) prowadzenia badañ stanów faktycznych, przyczyn zdarzeñ, w tym tak¿e realizacji wniosków i zaleceñ po
zdarzeniach.
§ 14. Prezes lub Wiceprezes mo¿e poleciæ przeprowadzenie ponownej kontroli dzia³alnoœci okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, je¿eli
wyniki i ocena kontroli nie s¹ zadowalaj¹ce.
Rozdzia³ 4
Inspekcja w zak³adach górniczych
§ 15. 1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG przeprowadzaj¹ inspekcje w zak³adach górniczych w ramach
kontroli problemowych lub doraŸnych, w szczególnoœci
w zakresie:
1) kontroli prawid³owoœci rozpoznawania zagro¿eñ wystêpuj¹cych w ruchu zak³adów górniczych oraz podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do wypracowania skutecznych œrodków przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom i ich
zwalczania;
2) wykonywania zadañ z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych;
4) oceny szkód wyrz¹dzonych ruchem zak³adu górniczego na terenie górniczym i w obiektach budowlanych
oraz podjêcia œrodków zaradczych;
5) badania prawid³owoœci stosowanych lub przewidzianych
przez przedsiêbiorcê do stosowania rozwi¹zañ technicznych;
6) zapewnienia realizacji wymogów bezpieczeñstwa powszechnego i ochrony œrodowiska;
7) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydobywania;
8) realizacji nadzoru i kontroli nad dzia³alnoœci¹ s³u¿b mierniczo-geologicznych zak³adów górniczych;
9) rozpatrzenia odwo³añ od decyzji i za¿aleñ na postanowienia dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych;

§ 13. Komórki WUG prowadz¹ bie¿¹c¹ ewidencjê
stwierdzonych nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, dotycz¹cych w szczególnoœci:

10) udzielania zezwoleñ na odstêpstwa od okreœlonych
wymagañ przewidzianych w przepisach wydanych na
podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

1) sposobu, zakresu i wyników przeprowadzonych kontroli problemowych, inspekcji, badañ kontrolnych lub
kontroli;

11) rozpatrzenia wniosków o dopuszczenie wyrobów do
stosowania w zak³adach górniczych, w zakresie okreœlonym przepisami wydanymi na podstawie art. 111
ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

2) trafnoœci wydanych decyzji i postanowieñ;
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12) opiniowania zasadnoœci wniosków przedsiêbiorców
o dofinansowanie ze œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej projektów
zadañ proekologicznych w górnictwie.

Poz. 54

3) dyrektor inspekcjonuj¹cego.
4. Wzór protoko³u z przebiegu inspekcji stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia.

2. O terminie planowanej inspekcji, przed jej rozpoczêciem, dyrektor lub pracownik komórki WUG przeprowadzaj¹cej inspekcjê, zwanej dalej w niniejszym rozdziale „inspekcjonuj¹cym”, zawiadamia dyrektora w³aœciwego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu
górniczego.

5. Je¿eli inspekcja by³a przeprowadzana w ramach
kontroli problemowej, protokó³ z przebiegu inspekcji stanowi za³¹cznik do protoko³u tej kontroli.

§ 16. 1. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji
nieprawid³owoœci, które wymagaj¹ wydania przez w³aœciwy organ nadzoru górniczego decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, pracownik inspekcjonuj¹cego niezw³ocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora w³aœciwego okrêgowego
urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego.

1) podmiotach prowadz¹cych bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz sk³adowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

2. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia ludzi, bezpieczeñstwa ruchu zak³adu górniczego, bezpieczeñstwa powszechnego lub zagro¿enia dla œrodowiska, pracownik inspekcjonuj¹cego zaleca kierownikowi ruchu zak³adu górniczego lub
wyznaczonej przez niego osobie wstrzymanie ruchu zak³adu górniczego w ca³oœci lub w czêœci, do czasu usuniêcia
zagro¿enia. Zalecenie to powinno zostaæ odnotowane
w odpowiednim dokumencie w zak³adzie górniczym i potwierdzone przez kierownika ruchu zak³adu górniczego lub
wyznaczon¹ przez niego osobê.
3. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji nieprawid³owoœci, które wymagaj¹ podjêcia czynnoœci przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoœci albo ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej, pracownik inspekcjonuj¹cego niezw³ocznie powiadamia o tym
fakcie dyrektora inspekcjonuj¹cego.
§ 17. 1. Po dokonanej inspekcji w zak³adzie górniczym
pracownik inspekcjonuj¹cego sporz¹dza protokó³ z jej przebiegu w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
2. Protokó³ z przebiegu inspekcji podpisuje pracownik
inspekcjonuj¹cego oraz osoba bior¹ca udzia³ w inspekcji ze
strony zak³adu górniczego, a nastêpnie dorêcza siê go do
podpisu kierownikowi ruchu zak³adu górniczego albo osobie przez niego upowa¿nionej.
3. Po jednym egzemplarzu protoko³u z przebiegu inspekcji otrzymuj¹:
1) dyrektor w³aœciwego okrêgowego urzêdu górniczego
lub specjalistycznego urzêdu górniczego;
2) kierownik ruchu zak³adu górniczego albo osoba przez
niego upowa¿niona;

§ 18. Przepisy niniejszego rozdzia³u stosuje siê odpowiednio do przeprowadzania inspekcji w:

2) podmiotach prowadz¹cych okreœlone roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej;
3) podmiotach prowadz¹cych roboty geologiczne;
4) podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem
czynnoœci ratownictwa górniczego;
5) jednostkach organizacyjnych trudni¹cych siê szkoleniem pracowników zak³adu górniczego.
Rozdzia³ 5
Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu
§ 19. Kontrolê wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych,
innych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoœci, zwan¹ dalej
„kontrol¹ wyrobów”, przeprowadza siê zgodnie z rocznym
planem kontroli spe³niania przez wyroby zasadniczych wymagañ, na polecenie dyrektora komórki WUG.
§ 20. Kontrolê wyrobów przeprowadza siê w oparciu
o zatwierdzone przez Prezesa procedury przeprowadzania
kontroli, opracowane dla poszczególnych dyrektyw nowego podejœcia, o których mowa w art. 5 pkt 15 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci.
§ 21. Wzór upowa¿nienia do przeprowadzania kontroli
wyrobów stanowi za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.
§ 22. 1. O terminie planowanej kontroli wyrobów zawiadamia siê podmiot objêty zakresem tej kontroli; je¿eli
kontrola wyrobów bêdzie przeprowadzona w zak³adzie górniczym, o terminie planowanej kontroli wyrobów zawiadamia siê kierownika ruchu tego zak³adu górniczego.
2. Kontrolê wyrobów poprzedza siê zapoznaniem siê
z odpowiedni¹ dokumentacj¹ do³¹czon¹ do wyrobów.
3. W trakcie kontroli wyrobów przeprowadzaj¹cy kon-
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trolê wyrobów, zwany dalej „kontroluj¹cym”, wykonuje
w razie potrzeby niezbêdne pomiary i próby.
4. Z przebiegu kontroli wyrobów sporz¹dza siê protokó³ kontroli wyrobu, zwany dalej „protoko³em”, w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemplarzach.
5. W protokole okreœla siê w szczególnoœci: kontrolowany wyrób, czas trwania kontroli wyrobu, miejsce przeprowadzenia kontroli wyrobu, stwierdzone nieprawid³owoœci, ze wskazaniem naruszonych przepisów, oraz wyniki
wykonanych pomiarów i prób; protokó³ zawiera ponadto
informacje dotycz¹ce przedstawionych kontroluj¹cemu do
wgl¹du dokumentów i dokumentacji, w tym instrukcji do³¹czonych do wyrobu, a tak¿e treœci deklaracji zgodnoœci
oraz oznakowania wyrobu.
6. Protokó³ podpisuje kontroluj¹cy oraz osoba bior¹ca
udzia³ w kontroli wyrobu ze strony kontrolowanego; je¿eli
kontrola wyrobu by³a przeprowadzona w zak³adzie górniczym, protokó³ podpisuje kontroluj¹cy oraz osoba bior¹ca
udzia³ w kontroli wyrobu ze strony zak³adu górniczego.
7. Protokó³ dorêcza siê do podpisu kontrolowanemu albo
osobie przez niego upowa¿nionej; je¿eli kontrola wyrobu
by³a przeprowadzona w zak³adzie górniczym, protokó³ dorêcza siê do podpisu kierownikowi ruchu zak³adu górniczego albo osobie przez niego upowa¿nionej.

nia.

Poz. 54
8. Wzór protoko³u stanowi za³¹cznik nr 5 do zarz¹dze-

§ 23. 1. Je¿eli stwierdzono niezgodnoœæ wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, protokó³ przedstawia siê do akceptacji dyrektorowi komórki WUG i przesy³a niezw³ocznie na adres poczty elektronicznej Zespo³u do spraw Kontroli Wyrobów w Departamencie Energomechanicznym
WUG, zwanego dalej „Zespo³em do spraw Kontroli Wyrobów”, oraz przekazuje w terminie 7 dni w postaci pisemnej
do Zespo³u do spraw Kontroli Wyrobów.
2. Je¿eli nie stwierdzono niezgodnoœci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, protokó³ przedstawia siê do akceptacji dyrektorowi komórki WUG i przesy³a w terminie
14 dni na adres poczty elektronicznej Zespo³u do spraw
Kontroli Wyrobów.
§ 24. Przepisy § 16 ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio.
Rozdzia³ 6
Przepis koñcowy
§ 25. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika 2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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