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ZARZ¥DZENIE Nr 18 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

Na podstawie art. 108 ust. 6 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 nastêpu-
je:

§ 1. Okrêgowym urzêdom górniczym oraz Urzêdowi
Górniczemu do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych nadaje siê regulamin organizacyjny, stanowi¹cy
za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 2 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regu-
laminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górni-
czych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹-
dzeñ Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3,
z póŸn. zm.2)).

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 listopada
2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRÊGOWYCH URZÊDÓW GÓRNICZYCH ORAZ URZÊDU GÓRNICZEGO
DO BADAÑ KONTROLNYCH URZ¥DZEÑ ENERGOMECHANICZNYCH

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.

2) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r. Nr 4,
poz. 16, z 2004 r. Nr 5, poz. 25 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 26.

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 18 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. (poz. 72)

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Regulamin organizacyjny okrêgowych urzêdów
górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych

Urz¹dzeñ Energomechanicznych, zwany dalej „Regulami-
nem”, okreœla organizacjê i zasady dzia³ania okrêgowych
urzêdów górniczych, zwanych dalej „OUG”, oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych, zwanego dalej „UGBKUE”.
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2. OUG oraz UGBKUE, zwane dalej „urzêdami górni-
czymi”, dzia³aj¹ na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze;

2) rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie usta-
lenia siedzib i w³aœciwoœci miejscowej okrêgowych urzê-
dów górniczych oraz zniesienia Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Wa³brzychu (Dz. U. Nr 96, poz. 863,
z póŸn. zm.3));

3) rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie usta-
lenia siedziby i w³aœciwoœci Urzêdu Górniczego do Ba-
dañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
(Dz. U. Nr 96, poz. 864 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 734);

4) wewnêtrznych aktów prawnych wydanych przez Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

3. Dyrektor OUG we Wroc³awiu wykonuje swoje za-
dania przy pomocy:

1) biura we Wroc³awiu,

2) biura w Wa³brzychu

— w zakresie w³aœciwoœci miejscowej okreœlonej w § 1
pkt 12 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie usta-
lenia siedzib i w³aœciwoœci miejscowej okrêgowych urzê-
dów górniczych oraz zniesienia Okrêgowego Urzêdu Gór-
niczego w Wa³brzychu.

§ 2. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole literowe urzêdów
górniczych:

1) OUG w Gliwicach — GLI;

2) OUG w Katowicach — KAT;

3) OUG w Kielcach — KIE;

4) OUG w Krakowie — KRA;

5) OUG w Kroœnie — KRO;

6) OUG w Lublinie — LUB;

7) OUG w Poznaniu — POZ;

8) OUG w Rybniku — RYB;

9) OUG w Warszawie — WAR;

10) OUG we Wroc³awiu — WRO;

11) UGBKUE — UGB.

§ 3. 1. W strukturze organizacyjnej urzêdów górniczych
s¹ zatrudnieni:

1) pracownicy inspekcyjno-techniczni, do których zalicza
siê pracowników posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³ce-

nie ró¿nych specjalnoœci niezbêdnych do wykonywa-
nia zadañ organów nadzoru górniczego, którzy prze-
prowadzaj¹ kontrole problemowe oraz inspekcje albo
badania kontrolne oraz kontrole, a tak¿e wykonuj¹ inne
czynnoœci w zwi¹zku z nadzorem i kontrol¹ nad ru-
chem zak³adu górniczego;

2) pracownicy merytoryczni, do których zalicza siê pra-
cowników posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie ró¿-
nych specjalnoœci, wykonuj¹cych czynnoœci inne ni¿
wymienione w pkt 1, 3 lub 4, w tym pracowników
wykonuj¹cych obs³ugê prawn¹;

3) pracownicy administracyjni, wykonuj¹cy czynnoœci
administracyjno-biurowe niezbêdne dla funkcjonowa-
nia urzêdów górniczych, w tym obs³ugê archiwum oraz
logistyczn¹;

4) pracownicy obs³ugi wykonuj¹cy obs³ugê transportow¹,
techniczn¹ oraz czynnoœci w zakresie utrzymania
w nale¿ytym stanie pomieszczeñ urzêdów górniczych.

2. Dyrektorzy urzêdów górniczych oraz ich zastêpcy
s¹ pracownikami inspekcyjno-technicznymi.

3. Osobami kierownictwa urzêdu górniczego s¹: dy-
rektor urzêdu oraz jego zastêpca (zastêpcy).

§ 4. Ilekroæ w przepisach Regulaminu jest mowa o „zda-
rzeniu”, nale¿y przez to rozumieæ gro¿¹ce niebezpieczeñ-
stwo lub wypadek zaistnia³y w zak³adzie górniczym, o któ-
rych mowa w art. 114 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze.

Rozdzia³ 2

Okrêgowe urzêdy górnicze

§ 5. OUG, w granicach ich w³aœciwoœci rzeczowej
i miejscowej, wykonuj¹ zadania okreœlone w przepisach
okreœlaj¹cych kompetencje organów nadzoru górniczego,
a w szczególnoœci:

1) nadzór i kontrolê nad ruchem zak³adów górniczych
w zakresie:

a) bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa
po¿arowego,

b) ratownictwa górniczego,

c) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydoby-
wania,

d) ochrony œrodowiska, w tym zapobiegania szkodom,

e) budowy i likwidacji zak³adu górniczego, w tym re-
kultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po
dzia³alnoœci górniczej;

2) nadzór i kontrolê nad podmiotami zawodowo trudni¹-
cymi siê wykonywaniem czynnoœci ratownictwa gór-
niczego, w zakresie przestrzegania przez te podmioty
przepisów wydanych na podstawie art. 78 ust. 3 usta-

3) Zmiany wymienionego rozporz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 172, poz. 1411, z 2005 r. Nr 69, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 630.
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wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze;

3) nadzór i kontrolê nad prowadzeniem okreœlonych ro-
bót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;

4) nadzór i kontrolê nad wykonywaniem robót geologicz-
nych;

5) nadzór i kontrolê nad bezzbiornikowym magazynowa-
niem substancji oraz sk³adowaniem odpadów w góro-
tworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych;

6) nadzór i kontrolê nad jednostkami organizacyjnymi trud-
ni¹cymi siê szkoleniem pracowników zak³adu górnicze-
go, w odniesieniu do posiadania odpowiedniej kadry oraz
niezbêdnych œrodków umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe prze-
szkolenie pracowników w zakresie znajomoœci przepi-
sów reguluj¹cych bezpieczne wykonywanie pracy
w zak³adzie górniczym;

7) nadzór i kontrolê dzia³alnoœci s³u¿by mierniczo-geolo-
gicznej w zakresie pomiarów i innych czynnoœci,
wykonywanych na potrzeby zak³adu górniczego;

8) nadzór nad budow¹, utrzymaniem, remontem i roz-
biórk¹ obiektów budowlanych zak³adu górniczego, jako
organy administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa;

9) kontrolê przestrzegania obowi¹zków okreœlonych w
art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczo-
nych do u¿ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007,
z póŸn. zm.4));

10) prawn¹ kontrolê metrologiczn¹ na zasadach okreœlo-
nych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z póŸn.
zm.5));

11) funkcjê podmiotu reprezentuj¹cego Skarb Pañstwa
w sprawach okreœlonych w art. 96 i art. 152 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

§ 6. Przy wykonywaniu zadañ okreœlonych w § 5 OUG
s¹ obowi¹zane do wspó³dzia³ania z:

1) terenowymi organami administracji rz¹dowej oraz or-
ganami jednostek samorz¹du terytorialnego;

2) innymi jednostkami kontroli, w szczególnoœci z Pañ-
stwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Urzêdem Dozoru Technicz-
nego, Inspekcj¹ Ochrony Œrodowiska, Pañstwow¹
Inspekcj¹ Sanitarn¹, Policj¹, Pañstwow¹ Stra¿¹ Po-
¿arn¹, organami administracji miar oraz organami
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego;

3) zwi¹zkami zawodowymi, spo³eczn¹ inspekcj¹ pracy
oraz organizacjami pracodawców.

§ 7. OUG s¹ obowi¹zane do:

1) sporz¹dzania sprawozdañ wed³ug ustalonych zasad;

2) prowadzenia statystyki i odpowiednich ewidencji
w zakresie niezbêdnym do realizacji na³o¿onych zadañ;

3) opracowywania planów pracy i sprawozdañ z ich re-
alizacji;

4) organizacji i prowadzenia szkoleñ pracowników OUG;

5) pe³nienia dy¿urów pogotowia technicznego;

6) prowadzenia spraw kancelaryjnych, finansowo-ksiêgo-
wych oraz archiwum zak³adowego;

7) u¿ytkowania systemu komputerowego oraz administro-
wania tym systemem w zakresie ustalonym przez
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

8) za³atwiania innych spraw poleconych przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub Wiceprezesów Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego.

§ 8. 1. Dzia³alnoœci¹ OUG kieruje dyrektor OUG przy
pomocy zastêpcy (zastêpców) dyrektora OUG.

2. Do obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora OUG nale¿¹
w szczególnoœci:

1) organizowanie pracy w OUG stosownie do potrzeb
i wykonywanych zadañ;

2) wytyczanie kierunków pracy OUG w zakresie rozpo-
znawania problematyki wchodz¹cej w zakres dzia³a-
nia OUG, w tym ustalanie kierunków kontroli proble-
mowych oraz inspekcji;

3) wydawanie decyzji, postanowieñ, opinii, poleceñ i wy-
tycznych w sprawach objêtych zakresem dzia³ania
OUG;

4) nadzorowanie prawid³owego i terminowego wykony-
wania obowi¹zków przez pracowników OUG, prze-
strzegania przez nich przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z póŸn. zm.6)), porz¹dku i dyscypliny pracy oraz ochro-
ny informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;

5) przeprowadzanie kontroli problemowych oraz inspek-
cji w zak³adach górniczych;

6) pe³nienie dy¿urów pogotowia technicznego;

7) pe³nienie funkcji administratora danych osobowych
przetwarzanych w OUG;

4) 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.

5) 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.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
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8) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dostêpem do infor-
macji publicznej, w tym redagowanie albo wyznacza-
nie pracownika odpowiedzialnego za redagowanie Biu-
letynu Informacji Publicznej OUG;

9) udzielanie zezwoleñ na udostêpnianie informacji staty-
stycznych i innych materia³ów s³u¿bowych o charak-
terze jawnym;

10) uzgadnianie dzia³alnoœci OUG z dzia³alnoœci¹ innych jed-
nostek w sprawach wymagaj¹cych wzajemnej wspó³-
pracy;

11) reprezentowanie urzêdu górniczego w sprawach objê-
tych zakresem dzia³ania OUG;

12) udzielanie pracownikom, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 i 2, pe³nomocnictw do reprezentowania Skarbu
Pañstwa w sprawach okreœlonych w art. 96 i art. 152
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze;

13) udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upo-
wa¿nieñ do wydawania w imieniu dyrektora OUG de-
cyzji na podstawie art. 113 ust. 1 i 2 oraz art. 115
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze;

14) udzielanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upo-
wa¿nieñ do nak³adania grzywien w drodze mandatu
karnego, przewidzianych w rozporz¹dzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 paŸdziernika 2002 r. w spra-
wie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowi-
skach inspekcyjno-technicznych w okrêgowych urzê-
dach górniczych oraz specjalistycznych urzêdach gór-
niczych uprawnieñ do nak³adania grzywien w drodze
mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1421);

15) wydawanie, w trybie okreœlonym w przepisach o swo-
bodzie dzia³alnoœci gospodarczej, pracownikom inspek-
cyjno-technicznym upowa¿nieñ do przeprowadzania
kontroli problemowych;

16) wykonywanie zadañ dyrektora generalnego urzêdu
obejmuj¹cych czynnoœci z zakresu prawa pracy wo-
bec osób zatrudnionych w OUG, w tym:

a) organizowanie i prowadzenie naboru kandydatów do
korpusu s³u¿by cywilnej w OUG,

b) prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników
OUG,

c) sporz¹dzanie opisów stanowisk pracy w OUG,

d) ustalanie zakresów czynnoœci pracowników OUG,
uwzglêdniaj¹cych ich obowi¹zki, odpowiedzialnoœæ,
uprawnienia i upowa¿nienia, dokonywanie oceny ich
pracy oraz informowanie ich o wynikach tej oceny,

e) wnioskowanie w odniesieniu do pracowników OUG
w sprawach nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosun-
ku pracy, wynagrodzeñ, awansowania, przyznawa-
nia odznaczeñ pañstwowych, stopni górniczych i in-
nych wyró¿nieñ oraz stosowania œrodków odpowie-
dzialnoœci s³u¿bowej,

f) wnioskowanie w sprawie wysokoœci nagród dla pra-
cowników OUG,

g) rozpatrywanie wniosków zatrudnionych w OUG
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej o udzielenie pisem-
nej zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz przyjmo-
wanie zg³oszeñ o wykonywaniu przez nich dodatko-
wych zajêæ poza stosunkiem pracy, a tak¿e rozpa-
trywanie wniosków zatrudnionych w OUG urzêdni-
ków s³u¿by cywilnej o udzielenie pisemnej zgody na
podejmowanie zajêæ zarobkowych,

h) udzielanie pracownikom OUG urlopów oraz zwolnieñ
z pracy na czas niezbêdny dla za³atwienia wa¿nych
spraw osobistych i prowadzenie ewidencji tych zwol-
nieñ,

i) dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz
badanie efektywnoœci szkoleñ;

17) wykonywanie innych zadañ z zakresu s³u¿by cywilnej
powierzonych oddzielnie przez Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego;

18) przyjmowanie skarg i wniosków oraz za³atwianie spraw
wynikaj¹cych ze skarg i wniosków w sposób okreœlony
w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postêpowania administracyjnego oraz w roz-
porz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

19) dzia³anie w imieniu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego wynikaj¹ce z udzielonego pe³nomocnictwa.

3. Obowi¹zki i uprawnienia zastêpcy (zastêpców) dy-
rektora OUG ustala dyrektor OUG.

§ 9. Pracownicy inspekcyjno-techniczni, w oparciu
o ustalenia planu pracy OUG oraz podzia³ zakresów czyn-
noœci dokonany przez dyrektora OUG, w szczególnoœci:

1) przeprowadzaj¹ kontrole problemowe oraz inspekcje
wed³ug ustalonych zasad, a tak¿e przygotowuj¹
projekty decyzji lub wydaj¹ decyzje z upowa¿nienia
dyrektora OUG;

2) dokonuj¹ analizy zagro¿eñ, metod ich zwalczania oraz
stosowanej profilaktyki;

3) dokonuj¹ analizy planów ruchu zak³adów górniczych
i dodatków do tych planów;

4) przeprowadzaj¹ oglêdziny miejsc zdarzeñ — wed³ug
ustalonych zasad;

5) dokonuj¹ analizy przyczyn zdarzeñ;

6) sprawuj¹ nadzór nad akcjami ratowniczymi w zak³a-
dach górniczych, w razie zaistnienia zdarzenia w za-
k³adzie górniczym;

7) pe³ni¹ dy¿ury pogotowia technicznego;

8) reprezentuj¹ Skarb Pañstwa, na podstawie pe³nomoc-
nictwa udzielonego przez dyrektora OUG, w sprawach

Poz. 72
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okreœlonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

9) uczestnicz¹ w czynnoœciach zwi¹zanych z przekazy-
waniem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwido-
wanego zak³adu górniczego do archiwum dokumenta-
cji mierniczo-geologicznej;

10) przeprowadzaj¹ czynnoœci dotycz¹ce ochrony œrodo-
wiska wynikaj¹ce z ruchu zak³adu górniczego;

11) wykonuj¹ inne czynnoœci polecone przez dyrektora OUG
lub jego zastêpców.

§ 10. Do zakresu dzia³ania zatrudnionych w OUG rad-
ców prawnych oraz prawników nieposiadaj¹cych upraw-
nieñ do wykonywania zawodu radcy prawnego, w oparciu
o podzia³ zakresów czynnoœci dokonany przez dyrektora
OUG, nale¿¹ czynnoœci okreœlone w ustawie z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059, z póŸn. zm.7)) oraz zadania zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ prawn¹ OUG, a w szczególnoœci:

1) udzielanie opinii i porad prawnych;

2) opiniowanie pod wzglêdem prawnym projektów decy-
zji, projektów postanowieñ oraz projektów innych
aktów wydawanych przez dyrektora OUG;

3) przygotowywanie stanowiska OUG w sprawie odwo-
³añ od decyzji oraz za¿aleñ na postanowienia wydawa-
ne przez dyrektora OUG;

4) uczestniczenie z upowa¿nienia dyrektora OUG w ba-
daniach powypadkowych;

5) uczestniczenie w opracowywaniu orzeczeñ na podsta-
wie wyników badañ powypadkowych;

6) reprezentowanie OUG, na podstawie pe³nomocnictwa
udzielonego przez dyrektora OUG lub Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, przed s¹dami, urzêdami i insty-
tucjami;

7) reprezentowanie Skarbu Pañstwa, na podstawie pe³-
nomocnictwa udzielonego przez dyrektora OUG,
w sprawach okreœlonych w art. 96 i art. 152 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

8) wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z kierowaniem
wniosków o ukaranie obwinionych, w odniesieniu do
wykroczeñ okreœlonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze, do s¹dów rejonowych
— wydzia³ów grodzkich;

9) wykonywanie innych czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹
prawn¹ OUG poleconych przez dyrektora OUG.

§ 11. Do zakresu dzia³ania pracowników administra-
cyjnych, w oparciu o podzia³ zakresów czynnoœci dokona-
ny przez dyrektora OUG, nale¿¹ czynnoœci zwi¹zane z pro-
wadzeniem:

1) kancelarii i archiwum zak³adowego;

2) bie¿¹cej ewidencji ksiêgowej dochodów bud¿etowych;

3) bie¿¹cych rozliczeñ akredytywy bud¿etowej, zgodnie
z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ bud¿etow¹, oraz prowa-
dzenie gospodarki kasowej, zgodnie z przepisami
decyzji nr 25 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r. w sprawie prowadze-
nia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy¿-
szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 17,
poz. 91 i Nr 18, poz. 96);

4) spraw administracyjno-gospodarczych i transporto-
wych;

5) spraw zwi¹zanych z planowaniem i dokonywaniem
wydatków publicznych dotycz¹cych us³ug, dostaw lub
robót budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zarz¹dzeniem nr 16
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 11 paŸ-
dziernika 2007 r. w sprawie udzielania zamówieñ pu-
blicznych przez urzêdy górnicze (Dz. Urz. WUG Nr 17,
poz. 66) oraz zarz¹dzeniem nr 17 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie dokonywania przez urzêdy górnicze wydat-
ków publicznych nieobjêtych przepisami o zamówie-
niach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 67);

6) inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych, zgodnie
z Instrukcj¹ Inwentaryzacyjn¹, stanowi¹c¹ za³¹cznik
do decyzji nr 17 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia
w urzêdach górniczych Instrukcji Inwentaryzacyjnej
(Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 14);

7) spraw ewidencyjno-statystycznych;

8) innych czynnoœci poleconych przez dyrektora OUG.

§ 12. Dyrektor OUG wyznacza pracownika wykonuj¹-
cego obowi¹zki administratora systemu komputerowego
funkcjonuj¹cego w OUG oraz pracownika pe³ni¹cego
w OUG funkcjê administratora bezpieczeñstwa informacji.

§ 13. 1. Przy dyrektorze OUG dzia³a komisja egzami-
nacyjna dla przeprowadzania egzaminów osób ubiegaj¹cych
siê o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru
ruchu zak³adu górniczego.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r.
Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r.
Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz.
1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.
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2. Przy dyrektorze OUG mog¹ dzia³aæ komisje egzami-
nacyjne dla przeprowadzania egzaminów osób ubiegaj¹cych
siê o stwierdzenie kwalifikacji na stanowiskach wymaga-
j¹cych szczególnych kwalifikacji zawodowych i warunków
zdrowotnych.

3. Zasady pracy komisji, o których mowa w ust. 1 i 2,
okreœlaj¹ przepisy wydane na podstawie art. 68 ust. 2 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górni-
cze.

Rozdzia³ 3

Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energo-
mechanicznych

§ 14. UGBKUE jest specjalistycznym urzêdem górni-
czym, zapewniaj¹cym wykonywanie zadañ okreœlonych
w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia
siedziby i w³aœciwoœci Urzêdu Górniczego do Badañ Kon-
trolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych.

§ 15. Do UGBKUE stosuje siê odpowiednio przepisy
§ 6—8 i § 10—12.

§ 16. Pracownicy inspekcyjno-techniczni, w oparciu
o podzia³ zakresów czynnoœci dokonany przez dyrektora
UGBKUE, w szczególnoœci:

1) przeprowadzaj¹, wed³ug ustalonych zasad, badania
kontrolne urz¹dzeñ energomechanicznych oraz kontrole
obiektów budowlanych, objêtych w³aœciwoœci¹
UGBKUE;

2) sporz¹dzaj¹ protoko³y badañ kontrolnych i kontroli oraz
przygotowuj¹ projekty decyzji lub wydaj¹ decyzje
z upowa¿nienia dyrektora UGBKUE;

3) przeprowadzaj¹ czynnoœci zwi¹zane z wydawaniem
pozwoleñ na budowê, monta¿, remont, rozbiórkê i u¿yt-
kowanie obiektów budowlanych, wymienionych w § 3
ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
ustalenia siedziby i w³aœciwoœci Urzêdu Górniczego do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych,
przeprowadzaj¹ obowi¹zkowe kontrole tych obiektów
budowlanych w czasie budowy i po jej zakoñczeniu oraz
prowadz¹ rejestr wniosków o pozwolenie na budowê
i decyzji o pozwoleniu na budowê;

4) przeprowadzaj¹ oglêdziny miejsc zdarzeñ — wed³ug
ustalonych zasad;

5) dokonuj¹ analizy przyczyn zdarzeñ;

6) pe³ni¹ dy¿ury pogotowia technicznego;

7) wykonuj¹ inne czynnoœci polecone przez dyrektora
UGBKUE lub jego zastêpców.

Rozdzia³ 4

Dy¿ury pogotowia technicznego w urzêdach górniczych

§ 17. 1. W urzêdach górniczych, poza godzinami pracy
urzêdu, w tym w dniach wolnych od pracy, dy¿ury pogoto-
wia technicznego pe³ni¹:

1) dyrektor albo zastêpca dyrektora urzêdu górniczego;

2) pozostali pracownicy inspekcyjno-techniczni na podsta-
wie miesiêcznych planów dy¿urów pogotowia tech-
nicznego, zatwierdzonych przez dyrektora urzêdu gór-
niczego.

2. Miesiêczny plan dy¿urów pogotowia technicznego
okreœla osoby pe³ni¹ce dy¿ur, czas dy¿uru oraz numery te-
lefonów tych osób.

3. Miesiêczny plan dy¿urów pogotowia technicznego
przesy³a siê na 3 dni przed rozpoczêciem kolejnego miesi¹-
ca do Departamentu Warunków Pracy Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz do nadzorowanych i kontrolowanych za-
k³adów górniczych.

§ 18. Pe³ni¹cy dy¿ur pogotowia technicznego dyrektor
urzêdu górniczego albo jego zastêpca ustala tok postêpo-
wania i podejmuje odpowiednie decyzje po otrzymaniu
informacji o zaistnia³ym zdarzeniu w zak³adzie górniczym.
Dyrektor urzêdu górniczego albo jego zastêpca zawiada-
mia dyspozytora Wy¿szego Urzêdu Górniczego o zdarzeniu
i podjêtych ustaleniach.

§ 19. W godzinach pracy urzêdu górniczego zg³oszenia
o zdarzeniach przyjmuje wyznaczony pracownik urzêdu
górniczego, który obowi¹zany jest niezw³ocznie powiado-
miæ dyrektora urzêdu górniczego albo jego zastêpcê.
Dyrektor urzêdu górniczego albo jego zastêpca zawiada-
mia dyspozytora Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 20. 1. W urzêdzie górniczym znajduj¹ siê:

1) miesiêczny plan dy¿urów pogotowia technicznego;

2) ksi¹¿ki wypadków i niebezpiecznych zdarzeñ;

3) druki telefonogramów;

4) wykaz adresów i numerów telefonów pracowników
urzêdu górniczego;

5) wykaz numerów telefonów przedsiêbiorców nadzoro-
wanych i kontrolowanych zak³adów górniczych oraz
w³aœciwych jednostek organizacyjnych: prokuratury,
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, stacji ratownic-
twa górniczego i pogotowia ratunkowego.

2. Wzór druku:

1) wstêpnej informacji telefonicznej o wypadku stanowi
za³¹cznik nr 1 do Regulaminu;
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2) telefonogramu o wypadku stanowi za³¹cznik nr 2 do
Regulaminu;

3) telefonogramu o po¿arze stanowi za³¹cznik nr 3 do
Regulaminu;

4) telefonogramu o zawale lub t¹pniêciu stanowi za³¹cz-
nik nr 4 do Regulaminu;

5) telefonogramu o wdarciu siê wody lub kurzawki sta-
nowi za³¹cznik nr 5 do Regulaminu;

6) telefonogramu o wyrzucie gazów lub ska³ stanowi
za³¹cznik nr 6 do Regulaminu;

7) telefonogramu o awarii stanowi za³¹cznik nr 7 do
Regulaminu;

8) telefonogramu o zatrzymaniu robót stanowi za³¹cznik
nr 8 do Regulaminu.

§ 21. Pracownik pe³ni¹cy dy¿ur pogotowia technicz-
nego posiada miesiêczny plan dy¿urów pogotowia technicz-
nego, druki telefonogramów oraz wykaz numerów telefo-
nów dyrektora urzêdu górniczego i jego zastêpców, dyspo-
zytora Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz nadzorowanych
i kontrolowanych zak³adów górniczych.
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Za³¹czniki do regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzê-
dów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych
Urz¹dzeñ Energomechanicznych

Za³¹cznik nr 1
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Za³¹cznik nr 2
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Za³¹cznik nr 3
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Za³¹cznik nr 4
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Za³¹cznik nr 5
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Za³¹cznik nr 6
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Za³¹cznik nr 7
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Za³¹cznik nr 8

Poz. 72



Dziennik Urzêdowy Nr 18
Wy¿szego Urzêdu Górniczego – 224 –

73

ZARZ¥DZENIE Nr 19 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 listopada 2007 r.

w sprawie trybu przeprowadzania kontroli problemowych i inspekcji przez pracowników okrêgowych urzêdów
górniczych oraz badañ kontrolnych i kontroli przez pracowników Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ

Energomechanicznych

Na podstawie art. 107 ust. 1 i art. 108 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Zarz¹dzenie okreœla tryb:

1) przeprowadzania kontroli problemowych i inspekcji
przez pracowników inspekcyjno-technicznych okrêgo-
wych urzêdów górniczych, zwanych dalej „OUG”,

2) przeprowadzania badañ kontrolnych i kontroli przez
pracowników inspekcyjno-technicznych Urzêdu Górni-
czego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych, zwanego dalej „UGBKUE”,

3) ustalania stanu faktycznego i przyczyn wypadków
w zak³adach górniczych,

4) ustalania okolicznoœci zgonu naturalnego w zak³adach
górniczych,

5) ustalania stanu faktycznego i przyczyn zagro¿eñ

— w ramach wykonywania zadañ organów nadzoru gór-
niczego.

§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o „urzêdzie gór-
niczym” — nale¿y przez to rozumieæ OUG i UGBKUE.

§ 3. 1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni urzêdu gór-
niczego s¹ obowi¹zani prowadziæ „Kartê pracy pracowni-
ka inspekcyjno-technicznego”.

2. Wzór „Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicz-
nego” stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.

Rozdzia³ 2

Przeprowadzanie kontroli problemowych oraz inspekcji
przez pracowników OUG

§ 4. 1. Przez kontrolê problemow¹ w zak³adzie górni-
czym uwa¿a siê ogó³ czynnoœci wykonanych, w ramach
nadzoru i kontroli nad ruchem zak³adu górniczego, w usta-
lonym przedziale czasu przez pracownika lub grupê pra-
cowników inspekcyjno-technicznych OUG, zakoñczonych
sporz¹dzeniem protoko³u z kontroli problemowej oraz,
w razie koniecznoœci, wydaniem decyzji.

2. Celem kontroli problemowej jest rozpoznanie w za-
k³adzie górniczym zagadnienia okreœlonego w planie pracy
OUG lub zaistnia³ych zdarzeñ.

§ 5. 1. Przez inspekcjê w zak³adzie górniczym uwa¿a
siê ogó³ czynnoœci wykonanych, w ramach nadzoru i kon-
troli nad ruchem zak³adu górniczego, w ustalonym prze-
dziale czasu przez pracownika lub grupê pracowników
inspekcyjno-technicznych OUG, zakoñczonych sporz¹dze-
niem protoko³u z inspekcji oraz, w razie koniecznoœci, wy-
daniem decyzji.

2. Celem inspekcji jest rozpoznanie zagro¿eñ i stanu
technicznego zak³adu górniczego, a tak¿e sprawdzenie
zgodnoœci prowadzenia ruchu zak³adu górniczego z planem
ruchu lub projektem technicznym, projektem prac geolo-
gicznych, dokumentem bezpieczeñstwa, zasadami techni-
ki górniczej, z warunkami okreœlonymi w koncesji na wy-
dobywanie kopalin ze z³ó¿, z przepisami oraz decyzjami
organów nadzoru górniczego i decyzjami ustalaj¹cymi
warunki u¿ytkowania œrodowiska w zwi¹zku z ruchem
zak³adów górniczych.

3. Przedmiotem inspekcji s¹ w szczególnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora OUG wydanej po poprzed-
niej inspekcji;

2) sprawdzenie dokumentacji odpowiednio do przedmio-
tu inspekcji zak³adu górniczego, w zakresie zgodnoœci
zawartych w nich ustaleñ z przepisami prawa geolo-
gicznego i górniczego oraz innymi przepisami, jak rów-
nie¿ zgodnoœci prowadzenia ruchu zak³adu górniczego
z t¹ dokumentacj¹;

3) roboty budowlane zwi¹zane z budow¹, monta¿em, re-

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.
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montem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych zak³adu gór-
niczego;

4) utrzymanie stanu technicznego obiektów budowlanych
zak³adu górniczego;

5) stan techniczny wyrobisk górniczych, obiektów, ma-
szyn, urz¹dzeñ i instalacji;

6) dostosowanie technologii prowadzonych robót do wa-
runków geologiczno-górniczych i rozpoznanych zagro-
¿eñ charakterystycznych dla danego zak³adu górnicze-
go;

7) stopieñ rozpoznania oraz sposób zwalczania zagro¿eñ
naturalnych wystêpuj¹cych w ruchu zak³adu górnicze-
go;

8) dzia³alnoœæ osób kierownictwa i dozoru ruchu, w tym
posiadane kwalifikacje, obsada stanowisk, zgodnoœæ
faktycznie wykonywanych zadañ z zakresem czynno-
œci;

9) podejmowane w zak³adzie górniczym dzia³ania dla za-
pewnienia bezpieczeñstwa wykonywanych robót;

10) prawid³owoœæ wykonywania odpowiednich pomiarów;

11) dzia³alnoœæ zespo³ów do spraw rozpoznawania i zwal-
czania zagro¿eñ;

12) prawid³owoœæ i racjonalnoœæ gospodarki z³o¿ami kopa-
lin w procesie ich wydobywania;

13) warunki œrodowiska pracy, organizacja pierwszej po-
mocy, ratownictwa górniczego oraz szkolenia pracow-
ników zak³adów górniczych;

14) prawid³owoœæ dzia³ania s³u¿by mierniczo-geologicznej
w zakresie pomiarów i innych czynnoœci wykonywa-
nych na potrzeby zak³adu górniczego;

15) ochrona œrodowiska zwi¹zana z ruchem zak³adu górni-
czego;

16) dzia³alnoœæ szkoleniowa jednostek organizacyjnych trud-
ni¹cych siê szkoleniem pracowników zak³adu górnicze-
go oraz dzia³alnoœæ s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy w zak³adzie górniczym.

§ 6. 1. Kontrole problemowe oraz inspekcje przepro-
wadza siê zgodnie z planem pracy OUG, a w uzasadnio-
nych przypadkach tak¿e na polecenie dyrektora OUG.

2. Kontrole problemowe przeprowadza siê na podsta-
wie programu kontroli zatwierdzonego przez dyrektora
OUG.

§ 7. 1. Kontrole problemowe oraz inspekcje mog¹ byæ
przeprowadzane w czasie jednego lub wiêkszej liczby dni
pracy.

2. Ze wzglêdu na miejsce przeprowadzania kontrole
problemowe oraz inspekcje dzieli siê na podziemne i po-
wierzchniowe.

3. Do kontroli problemowych podziemnych oraz inspek-
cji podziemnych zalicza siê czynnoœci inspekcyjno-technicz-
ne wykonywane w zwi¹zku z kontrol¹ podziemnych wyro-
bisk zak³adów górniczych.

4. Do kontroli problemowych powierzchniowych oraz
inspekcji powierzchniowych zalicza siê czynnoœci inspek-
cyjno-techniczne wykonywane w zwi¹zku z kontrol¹
powierzchni zak³adów górniczych.

5. W przypadku wykonywania w ramach kontroli
problemowych oraz inspekcji czynnoœci inspekcyjno-tech-
nicznych wymienionych w ust. 3 i 4, ca³oœæ kontroli pro-
blemowej oraz inspekcji zalicza siê do kontroli problemo-
wych podziemnych oraz inspekcji podziemnych.

6. Dyrektor OUG mo¿e uznaæ jako inspekcjê:

1) czynnoœci zwi¹zane z nadzorem nad akcjami ratowni-
czymi lub z usuwaniem awarii;

2) udokumentowane odpowiednimi protoko³ami czynno-
œci zwi¹zane z ustalaniem stanu faktycznego
i przyczyn zdarzeñ;

3) przeprowadzenie wizji lokalnej na z³o¿u przed wyda-
niem opinii do projektu zagospodarowania z³o¿a, opinii
do dodatku do tego projektu albo uzgodnieniem konce-
sji;

4) przeprowadzenie wizji lokalnej, w wyniku której ujaw-
niono prowadzenie dzia³alnoœci regulowanej przepisa-
mi prawa geologicznego i górniczego bez wymaganej
koncesji.

7. W przypadkach okreœlonych w ust. 6 inspekcje zali-
cza siê jako podziemne lub powierzchniowe, w zale¿noœci
od miejsca wykonywania czynnoœci.

§ 8. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy przeprowadzania
inspekcji:

1) inspekcje doraŸne;

2) inspekcje sprawdzaj¹ce.

2. Inspekcje doraŸne maj¹ charakter prewencyjny lub
interwencyjny i s¹ przeprowadzane w celu zapobiegania
zdarzeniom lub w celu pilnego zbadania stanu faktyczne-
go, w zwi¹zku z zaistnieniem zdarzenia.

3. Inspekcje sprawdzaj¹ce s¹ przeprowadzane w celu
sprawdzenia wykonania wydanych wczeœniej decyzji lub
sprawdzenia zasadnoœci zastrze¿eñ przedsiêbiorcy wobec
stwierdzeñ dokonanych w czasie przeprowadzonej wcze-
œniej kontroli problemowej albo inspekcji.

4. W celach ewidencji statystycznej ka¿d¹ inspekcjê
przeprowadzon¹ w formie okreœlonej w ust. 1 uwa¿a siê
za inspekcjê jednostkow¹.
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§ 9. Ka¿d¹ kontrolê problemow¹ oraz inspekcjê poprze-
dza siê zapoznaniem siê z odpowiedni¹ dokumentacj¹ za-
k³adu górniczego w zakresie wynikaj¹cym z przedmiotu
kontroli problemowej oraz inspekcji.

§ 10. 1. W zale¿noœci od potrzeb kontrole problemowe
oraz inspekcje mog¹ byæ przeprowadzane jednoosobowo
albo grupowo.

2. Sk³ad osobowy i liczebnoœæ grupy kontrolnej oraz
grupy inspekcyjnej ustala dyrektor OUG, wyznaczaj¹c jed-
noczeœnie kierownika grupy. Cz³onkowie grupy kontrolnej
oraz grupy inspekcyjnej przeprowadzaj¹ kontrolê proble-
mow¹ oraz inspekcjê samodzielnie, ka¿dy w swoim zakre-
sie dzia³ania.

3. W przypadku uzasadnionej potrzeby, zw³aszcza
w celu wymiany doœwiadczeñ w zakresie prowadzenia nad-
zoru i kontroli oraz zaznajomienia siê ze specyfik¹ ró¿nych
zak³adów górniczych, przeprowadza siê inspekcje wymien-
ne, w których wspó³uczestnicz¹ pracownicy innych OUG.

4. W prowadzonej w OUG ewidencji kontroli proble-
mowych oraz inspekcji przeprowadzonych przez pracow-
ników inspekcyjno-technicznych okreœla siê w szczególno-
œci:

1) formê inspekcji oraz okreœlony w § 7 ust. 2—7 rodzaj
kontroli problemowej albo inspekcji;

2) liczbê pracowników inspekcyjno-technicznych bior¹-
cych udzia³ w kontroli problemowej albo inspekcji;

3) liczbê przepracowanych dni kontrolnych albo inspek-
cyjnych;

4) wyniki kontroli problemowych albo inspekcji z iloœcio-
wym okreœleniem:

a) zatrzymanych robót,

b) zatrzymanych maszyn i urz¹dzeñ,

c) innych wydanych decyzji.

§ 11. 1. O terminie planowanej kontroli problemowej
oraz terminie i formie planowanej inspekcji zawiadamia siê
z niezbêdnym wyprzedzeniem, wynikaj¹cym z celu kontro-
li problemowej albo inspekcji oraz uzasadnionym wzglêda-
mi organizacyjno-technicznymi, przedsiêbiorcê, kierowni-
ka ruchu zak³adu górniczego, jego zastêpcê lub kierownika
dzia³u ruchu, który wyznacza osobê towarzysz¹c¹ prowa-
dz¹cemu kontrolê problemow¹ albo inspekcjê.

2. O zakresie i miejscu (rejonie) wykonywania kontroli
problemowej albo inspekcji powiadamia siê osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, po przybyciu osoby (grupy) przepro-
wadzaj¹cej kontrolê problemow¹ albo inspekcjê do zak³a-
du górniczego.

§ 12. 1. W trakcie kontroli problemowej oraz inspekcji
osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê problemow¹ albo inspek-

cjê wykonuje w razie potrzeby niezbêdne pomiary i próby,
wzglêdnie zaleca wykonanie ich w swojej obecnoœci.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e wyrób stosowany
w zak³adzie górniczym, inny ni¿ okreœlony w przepisach
wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, nie spe³-
nia wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoœci, dyrektor OUG
przekazuje Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ce-
lem wszczêcia postêpowania w ramach zatwierdzonej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego procedury kontroli
wyrobów, dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê wyrobu oraz
informacje o zagro¿eniach, jakie mo¿e spowodowaæ
wyrób, wraz z okreœleniem tych zagro¿eñ.

§ 13. 1. Protokó³ z kontroli problemowej sporz¹dza siê
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do zarz¹dze-
nia.

2. Protokó³ z inspekcji sporz¹dza siê wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia.

3. W protokole okreœla siê szczegó³owo przedmiot kon-
troli problemowej oraz inspekcji, czas trwania, przebyt¹
trasê, stwierdzone nieprawid³owoœci z powo³aniem naru-
szonych przepisów i skontrolowanej dokumentacji zak³adu
górniczego oraz wyniki wykonanych pomiarów i prób.

4. Obowi¹zek okreœlenia w protokole przebytej trasy
nie dotyczy kontroli problemowych oraz inspekcji przepro-
wadzanych w odkrywkowych zak³adach górniczych wy-
dobywaj¹cych kopaliny pospolite w warunkach okreœlonych
w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze.

5. Protokó³ z kontroli problemowej oraz protokó³
z inspekcji podpisuj¹: osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê pro-
blemow¹ albo inspekcjê, osoba bior¹ca udzia³ w kontroli
problemowej albo inspekcji ze strony zak³adu górniczego,
a tak¿e kierownik grupy kontrolnej albo kierownik grupy
inspekcyjnej oraz kierownik ruchu zak³adu górniczego lub
osoba przez niego upowa¿niona.

§ 14. 1. Dzia³aj¹c z upowa¿nienia dyrektora OUG, oso-
ba przeprowadzaj¹ca kontrolê problemow¹ albo inspekcjê
mo¿e wydaæ decyzjê na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1
lub 2 albo art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze.

2. W protokole z kontroli problemowej oraz protokole
z inspekcji zamieszcza siê informacjê o wydaniu albo
niewydaniu decyzji wymienionej w ust. 1 przez osobê prze-
prowadzaj¹c¹ kontrolê problemow¹ albo inspekcjê lub
informacjê o przewidywanym wydaniu decyzji przez
dyrektora OUG.

§ 15. 1. Protoko³y z kontroli problemowej oraz proto-
ko³y z inspekcji, a tak¿e decyzje dyrektora OUG wydane
w oparciu o te protoko³y dorêcza siê przedsiêbiorcy, kie-
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rownikowi ruchu zak³adu górniczego lub osobom przez nich
upowa¿nionym.

2. Odbiór protoko³u oraz decyzji dyrektora OUG po-
twierdza osoba otrzymuj¹ca protokó³ oraz decyzjê.

§ 16. 1. Wyniki kontroli problemowej osoba kierownic-
twa OUG lub osoba prowadz¹ca kontrolê problemow¹
omawia z osobami kierownictwa zak³adu górniczego.

2. Z przeprowadzonej kontroli problemowej dokonywa-
ny jest wpis w ksi¹¿ce kontroli prowadzonej w zak³adzie
górniczym w trybie okreœlonym w przepisach o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej.

§ 17. Wnioski z kontroli problemowych oraz inspekcji,
których realizacja wykracza poza zakres dzia³ania danego
OUG, s¹ przekazywane w³aœciwej komórce organizacyjnej
Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz zainteresowanym jed-
nostkom organizacyjnym.

§ 18. Przepisy § 4—17 stosuje siê odpowiednio do
kontroli problemowych oraz inspekcji przeprowadzanych
w: podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem
czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego, zak³adach
prowadz¹cych okreœlone roboty podziemne z zastosowa-
niem techniki górniczej, zak³adach wykonuj¹cych roboty
geologiczne, zak³adach prowadz¹cych bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz sk³adowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górni-
czych, oraz jednostkach organizacyjnych trudni¹cych siê
szkoleniem pracowników zak³adu górniczego.

Rozdzia³ 3

Przeprowadzanie badañ kontrolnych urz¹dzeñ energome-
chanicznych oraz kontroli obiektów budowlanych przez

pracowników UGBKUE

§ 19. 1. Przez badanie kontrolne urz¹dzeñ energome-
chanicznych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i w³aœci-
woœci Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 864 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 734), zwanych dalej „urz¹dzeniami energo-
mechanicznymi”, uwa¿a siê ogó³ czynnoœci dotycz¹cych
tych urz¹dzeñ, wykonanych w ustalonym przedziale czasu
przez pracownika lub grupê pracowników inspekcyjno-tech-
nicznych UGBKUE, zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko-
³u z badania kontrolnego oraz, w razie koniecznoœci, wyda-
niem decyzji na podstawie przepisów prawa geologicznego
i górniczego.

2. Celem badania kontrolnego urz¹dzeñ energomecha-
nicznych, zwanego dalej „badaniem kontrolnym”, jest roz-
poznanie zagro¿eñ i zgodnoœci stanu technicznego urz¹dzeñ
energomechanicznych z warunkami okreœlonymi w doku-

mentacji podstawowej, dodatkowej lub kartach zmian, prze-
pisami, dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹, dokumentem
bezpieczeñstwa oraz decyzjami dyrektora UGBKUE.

3. Przedmiotem badania kontrolnego s¹ w szczególnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora UGBKUE wydanej po
poprzednim badaniu kontrolnym;

2) dokumentacja techniczna oraz dokumentacja prowa-
dzenia ruchu badanych urz¹dzeñ energomechanicz-
nych;

3) stan techniczny badanych urz¹dzeñ energomechanicz-
nych;

4) warunki œrodowiska pracy.

4. Badania kontrolne przeprowadza siê zgodnie z:

1) planem pracy UGBKUE;

2) planem badañ kontrolnych ustalonym przez dyrektora
UGBKUE;

3) procedurami badañ kontrolnych zatwierdzonymi przez
dyrektora UGBKUE.

§ 20. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy przeprowadza-
nia badañ kontrolnych:

1) badania kontrolne roczne;

2) badania kontrolne okresowe;

3) badania kontrolne odbiorcze;

4) badania kontrolne doraŸne.

2. Badania kontrolne roczne obejmuj¹:

1) górnicze wyci¹gi szybowe z jazd¹ ludzi wraz z wypo-
sa¿eniem szybów i szybików;

2) centrale i dyspozytornie wraz z systemami ³¹cznoœci,
bezpieczeñstwa i alarmowania oraz magistralne sieci
telekomunikacyjne.

3. Badania kontrolne okresowe s¹ przeprowadzane co
dwa lata i obejmuj¹:

1) górnicze wyci¹gi szybowe bez jazdy ludzi wraz z wy-
posa¿eniem szybów i szybików;

2) wewnêtrzne instalacje i sieci elektroenergetyczne
wysokiego i œredniego napiêcia, zasilaj¹ce podstawo-
we obiekty i urz¹dzenia na powierzchni;

3) stacje wentylatorów g³ównych.

4. Badania kontrolne odbiorcze s¹ przeprowadzane
przed wydaniem zezwolenia na oddanie urz¹dzeñ energo-
mechanicznych do ruchu.

5. Badania kontrolne doraŸne s¹ przeprowadzane
w szczególnoœci w przypadku potrzeby sprawdzenia reali-
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zacji decyzji (zarz¹dzeñ pokontrolnych) o szczególnym zna-
czeniu dla bezpieczeñstwa, a tak¿e na polecenie Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub dyrektora UGBKUE.

6. Przebieg i wyniki badania kontrolnego dokumentuje
siê w formie protoko³u, sporz¹dzanego wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

7. W przypadku badania kontrolnego urz¹dzeñ energo-
mechanicznych, niewymienionych w § 2 ust. 1 rozporz¹-
dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i w³aœci-
woœci Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych, sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹
dokumentuj¹c¹ przebieg i wyniki badania kontrolnego.

§ 21. 1. Przez kontrolê obiektu budowlanego, wymie-
nionego w § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia siedziby i w³aœciwoœci Urzêdu Górni-
czego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicz-
nych, zwanego dalej w niniejszym rozdziale „obiektem bu-
dowlanym”, uwa¿a siê ogó³ czynnoœci dotycz¹cych tego
obiektu, wykonanych w ustalonym przedziale czasu przez
pracownika lub grupê pracowników inspekcyjno-technicz-
nych UGBKUE, zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u
z kontroli oraz, w razie koniecznoœci, wydaniem decyzji na
podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego albo
przepisów prawa budowlanego.

2. Celem kontroli obiektu budowlanego, zwanej dalej
„kontrol¹”, jest rozpoznanie zagro¿eñ w zakresie prowa-
dzenia robót budowlanych oraz utrzymania obiektów bu-
dowlanych w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz
prawa geologicznego i górniczego.

3. Przedmiotem kontroli s¹ w szczególnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora UGBKUE wydanej po po-
przedniej kontroli;

2) dokumentacja budowlana dotycz¹ca kontrolowanego
obiektu budowlanego;

3) stan techniczny kontrolowanych obiektów budowla-
nych;

4) warunki œrodowiska pracy;

5) roboty budowlane zwi¹zane z kontrolowanym obiek-
tem budowlanym.

4. Kontrole przeprowadza siê zgodnie z:

1) planem pracy UGBKUE;

2) planem kontroli ustalonym przez dyrektora UGBKUE;

3) procedurami kontroli zatwierdzonymi przez dyrektora
UGBKUE.

§ 22. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy przeprowadza-
nia kontroli:

1) kontrole okresowe;

2) kontrole doraŸne.

2. Kontrole okresowe s¹ przeprowadzane w zakresie
utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z planem pra-
cy UGBKUE.

3. Kontrolne doraŸne s¹ przeprowadzane w szczegól-
noœci w trakcie prowadzenia robót budowlanych, po za-
koñczeniu budowy obiektu budowlanego, w przypadku po-
trzeby sprawdzenia realizacji decyzji (zarz¹dzeñ pokontrol-
nych) o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeñstwa, a tak-
¿e na polecenie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub
dyrektora UGBKUE.

4. Protokó³ z kontroli sporz¹dza siê wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia.

§ 23. Do przeprowadzania przez pracowników
UGBKUE badañ kontrolnych oraz kontroli stosuje siê odpo-
wiednio przepisy § 7, § 9—12, § 13 ust. 5 oraz § 15.

Rozdzia³ 4

Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn wypadków
w zak³adach górniczych

§ 24. 1. W celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn
wypadku zaistnia³ego w zak³adzie górniczym, z zastrze¿e-
niem ust. 2, dyrektor w³aœciwego OUG przeprowadza ba-
dania powypadkowe, niezw³ocznie po otrzymaniu zawia-
domienia o wypadku.

2. W odniesieniu do wypadków zwi¹zanych z ruchem
urz¹dzeñ energomechanicznych oraz wypadków w obiek-
tach budowlanych, wymienionych w § 3 ust. 1 rozporz¹-
dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedziby i w³aœci-
woœci Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych, w³aœciwym w sprawach ustalenia
stanu faktycznego i przyczyn wypadku zaistnia³ego w za-
k³adzie górniczym jest dyrektor UGBKUE.

§ 25. Badania powypadkowe maj¹ na celu ustalenie
przyczyn wypadku poprzez wszechstronne wyjaœnienie jego
okolicznoœci drog¹ zebrania potrzebnych informacji i do-
wodów, ustalenia naruszonych przepisów oraz osób odpo-
wiedzialnych za ich naruszenie, a tak¿e dla zapobie¿enia
zaistnieniu podobnych wypadków w przysz³oœci.

§ 26. 1. Badania powypadkowe przeprowadza siê
w razie wypadków:

1) œmiertelnych;

2) zbiorowych;

3) w wyniku których nast¹pi³o ciê¿kie uszkodzenie cia³a,
a w szczególnoœci:

a) utrata koñczyny,
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b) uszkodzenie krêgos³upa,

c) uszkodzenie miednicy,

d) uraz czaszki lub inne ciê¿kie obra¿enia g³owy,

e) uszkodzenie lub utrata ga³ki ocznej,

f) oparzenia II stopnia obejmuj¹ce ponad 30 % po-
wierzchni cia³a lub oparzenia III stopnia obejmuj¹ce
ponad 10 % powierzchni cia³a;

4) zaistnia³ych pod wp³ywem: zawa³u, t¹pniêcia, zapale-
nia lub wybuchu metanu albo py³u wêglowego, wyrzu-
tów gazów lub ska³, erupcji p³ynu z³o¿owego, wdarcia
siê wody lub kurzawki, utraty statecznoœci skarp, ka-
tastrofy budowlanej oraz po¿arów pod ziemi¹ i na po-
wierzchni — niezale¿nie od rodzaju i stopnia uszkodze-
nia cia³a;

5) powsta³ych w zwi¹zku z:

a) robotami strza³owymi i u¿yciem œrodków strza³o-
wych,

b) pora¿eniem pr¹dem elektrycznym i poparzeniem
³ukiem elektrycznym,

c) przebywaniem w atmosferze nienadaj¹cej siê do
oddychania,

d) wybuchem zbiorników lub urz¹dzeñ pod ciœnieniem,

e) prac¹ w aparacie ratowniczym.

2. Wypadki inne ni¿ okreœlone w ust. 1 podlegaj¹ bada-
niom wed³ug uznania dyrektora urzêdu górniczego.

§ 27. W razie zaistnienia wypadków okreœlonych
w § 26 ust. 1, które nie zosta³y niezw³ocznie zg³oszone do
urzêdu górniczego, wskutek póŸniejszej zmiany ich kwalifi-
kacji, dopuszcza siê — zamiast przeprowadzania wszyst-
kich czynnoœci zwi¹zanych z badaniem powypadkowym —
wykorzystywanie materia³ów zebranych na podstawie prze-
pisów w sprawie ustalania okolicznoœci i przyczyn wypad-
ków przy pracy.

§ 28. 1. Badania powypadkowe, z zastrze¿eniem
ust. 2 i 3, przeprowadza dyrektor urzêdu górniczego.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor urzêdu gór-
niczego mo¿e upowa¿niæ swojego zastêpcê lub pracowni-
ka inspekcyjno-technicznego do przeprowadzenia badañ
wypadku œmiertelnego lub zbiorowego. Upowa¿niony pra-
cownik inspekcyjno-techniczny urzêdu górniczego mo¿e
przeprowadziæ badania przy wspó³udziale radcy prawnego
lub prawnika nieposiadaj¹cego uprawnieñ do wykonywa-
nia zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w tym urzê-
dzie.

3. W razie zaistnienia innych wypadków ni¿ okreœlone
w ust. 2 dyrektor urzêdu górniczego mo¿e upowa¿niæ do
przeprowadzenia badañ powypadkowych pracownika in-
spekcyjno-technicznego urzêdu górniczego.

4. Przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe kieruje ich
tokiem i ponosi odpowiedzialnoœæ za wszystkie dokonane
czynnoœci oraz ich prawid³owoœæ.

§ 29. W razie zaistnienia wypadku œmiertelnego lub
zbiorowego dyrektor urzêdu górniczego lub osoba, o której
mowa w § 28 ust. 2, s¹ obowi¹zane niezw³ocznie udaæ siê
do zak³adu górniczego, w którym mia³ miejsce ten wypa-
dek, dokonaæ odpowiedniego rozeznania, w miarê potrze-
by wydaæ niezbêdne decyzje, a w razie prowadzenia akcji
ratowniczej zapewniæ nadzór nad jej przebiegiem.

§ 30. W razie zaistnia³ych w¹tpliwoœci co do prawid³o-
woœci stosowanych przez przedsiêbiorców rozwi¹zañ tech-
nicznych, które mog³y przyczyniæ siê do wypadku, dyrek-
tor urzêdu górniczego mo¿e zarz¹dziæ wykonanie specjali-
stycznych badañ w sposób i w zakresie okreœlonym
w decyzji wydanej na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

§ 31. W razie podejrzenia, ¿e wyrób stosowany w za-
k³adzie górniczym, który móg³ przyczyniæ siê do wypadku,
inny ni¿ okreœlony w przepisach wydanych na podstawie
art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze, nie spe³nia wymagañ dotycz¹cych
oceny zgodnoœci, dyrektor urzêdu górniczego przekazuje
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, celem wszczê-
cia postêpowania w ramach zatwierdzonej przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego procedury kontroli wyrobów,
dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê wyrobu oraz informacje
o zagro¿eniach, jakie mo¿e spowodowaæ wyrób, wraz
z okreœleniem tych zagro¿eñ.

§ 32. Poza przeprowadzaj¹cym badania powypadko-
we udzia³ w nich mog¹ braæ inne osoby wy³¹cznie za zgod¹
przeprowadzaj¹cego te badania.

§ 33. Przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe, przed
przyst¹pieniem do dokonania poszczególnych czynnoœci,
uprzedza osoby, o których mowa w § 32, o obowi¹zku
zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zo-
sta³y ujawnione w toku badañ.

§ 34. 1. W miarê mo¿liwoœci bezpoœrednio po rozpo-
czêciu badañ powypadkowych nale¿y dokonaæ oglêdzin
miejsca wypadku i zabezpieczyæ wszelkie œlady i dowody.
W miarê potrzeb i mo¿liwoœci nale¿y zaleciæ wykonanie
dokumentacji wypadku, w szczególnoœci rysunku, zdjêcia
sytuacyjnego lub szkicu.

2. Zabezpieczenie œladów i dowodów obejmuje zabez-
pieczenie wszelkich przedmiotów i dokumentów maj¹cych
zwi¹zek przyczynowy z zaistnieniem wypadku, o ile nie
uczyni³ tego wczeœniej kierownik ruchu zak³adu górnicze-
go. Przedmioty te nale¿y opisaæ lub sfotografowaæ i w za-
le¿noœci od ich rodzaju do³¹czyæ do akt sprawy, b¹dŸ te¿
zaleciæ kierownikowi ruchu zak³adu górniczego ich zabez-
pieczenie.
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§ 35. Przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe ustala
program czynnoœci, które powinny byæ dokonane w toku
badañ. Program powinien obejmowaæ miêdzy innymi wska-
zanie okolicznoœci wymagaj¹cych zbadania i ustalenie ko-
lejnoœci przes³uchania œwiadków.

§ 36. Przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe powi-
nien bez zbêdnej zw³oki przes³uchaæ poszkodowanego
i œwiadków wypadku. Na przes³uchanie poszkodowanego
znajduj¹cego siê w szpitalu nale¿y uzyskaæ uprzednio zgo-
dê lekarza.

§ 37. 1. Z przebiegu poszczególnych czynnoœci doko-
nanych w toku badañ powypadkowych (oglêdzin, przes³u-
chania poszkodowanego i œwiadków) nale¿y spisaæ odrêb-
ne protoko³y.

2. Przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe jest obo-
wi¹zany do takiego zabezpieczenia protoko³ów, o których
mowa w ust. 1, aby dostêpu do nich nie mia³y osoby po-
stronne.

3. Protokó³, po jego odczytaniu, podpisuj¹ przes³uchiwany,
przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe oraz protokolant.

§ 38. 1. Protokó³ z oglêdzin miejsca wypadku, sporz¹-
dzony wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 6 do za-
rz¹dzenia, powinien zawieraæ:

1) dok³adne okreœlenie miejsca i czasu wypadku oraz osób
poszkodowanych;

2) imiona i nazwiska, funkcje osób bior¹cych udzia³
w oglêdzinach oraz czas przeprowadzenia oglêdzin;

3) dok³adny opis miejsca wypadku oraz informacje doty-
cz¹ce dokumentacji wypadku oraz zabezpieczonych
dowodów.

2. Do protoko³u oglêdzin miejsca wypadku nale¿y do³¹-
czyæ dokumentacjê wypadku, w szczególnoœci rysunki, szki-
ce, mapy oraz fotografie.

§ 39. 1. Protokó³ przes³uchania œwiadka lub poszkodo-
wanego, sporz¹dzony wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cz-
nik nr 7 do zarz¹dzenia, powinien zawieraæ:

1) adnotacjê o uprzedzeniu przes³uchiwanego o obowi¹z-
ku mówienia prawdy i odpowiedzialnoœci za z³o¿enie
fa³szywego zeznania;

2) adnotacjê o pouczeniu o prawie do odmowy zeznañ
oraz odpowiadania na pytania;

3) imiê, nazwisko, datê i miejsce urodzenia, imiona rodzi-
ców, miejsce zamieszkania, zawód i stanowisko,
stwierdzenie kwalifikacji z dat¹, stosunek do poszko-
dowanego oraz sta¿ pracy w górnictwie i w danym
zak³adzie górniczym;

4) seriê i numer dowodu osobistego, przez kogo wydany,
datê wydania i datê wa¿noœci;

5) dok³adn¹ treœæ zeznañ i oœwiadczeñ przes³uchiwanego
w zakresie maj¹cym istotne znaczenie dla sprawy.

2. Z przes³uchania ka¿dej osoby nale¿y sporz¹dziæ od-
rêbny protokó³.

3. Je¿eli miêdzy zeznaniami osób przes³uchiwanych
zachodz¹ sprzecznoœci, mo¿na zarz¹dziæ konfrontacje tych
osób. Z konfrontacji sporz¹dza siê odrêbne protoko³y,
w którym kolejno odnotowuje siê zeznania konfrontowa-
nych osób.

4. Protokó³, po jego odczytaniu, podpisuj¹ przes³uchi-
wany, przeprowadzaj¹cy badania powypadkowe oraz pro-
tokolant.

5. Ka¿dy protokó³ oraz inny dokument sporz¹dzony
w toku badañ powypadkowych powinien zawieraæ datê spo-
rz¹dzenia oraz w³asnorêczne czytelne podpisy osób spo-
rz¹dzaj¹cych dokumenty.

§ 40. 1. Na podstawie wyników badañ powypadko-
wych przeprowadzaj¹cy te badania opracowuje orzecze-
nie. Orzeczenie powinno byæ opracowane przy wspó³udziale
radcy prawnego lub prawnika nieposiadaj¹cego uprawnieñ
do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych
w urzêdzie.

2. Orzeczenie powinno zawieraæ:

1) oznaczenie urzêdu górniczego;

2) miejsce i datê sporz¹dzenia orzeczenia;

3) opis stanu faktycznego z ustaleniem danych dotycz¹-
cych czasu i miejsca wypadku, innych istotnych oko-
licznoœci maj¹cych miejsce przed, w czasie i po wy-
padku;

4) dane o poszkodowanym;

5) opis przebiegu akcji ratowniczej i jej ocenê;

6) ustalenie przyczyn wypadku;

7) okreœlenie naruszonych w zwi¹zku z wypadkiem prze-
pisów lub zasad techniki górniczej;

8) wskazanie osób odpowiedzialnych za naruszenie prze-
pisów;

9) wnioski zmierzaj¹ce do zapobie¿enia podobnym wypad-
kom w przysz³oœci.

3. Do orzeczenia do³¹cza siê akta badañ powypadko-
wych, które powinny zawieraæ:

1) pismo przewodnie (kartê tytu³ow¹) wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 8 do zarz¹dzenia;

2) telefonogram;

3) protokó³ z oglêdzin miejsca wypadku;

4) protoko³y przes³uchañ;
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5) statystyczn¹ kartê wypadku przy pracy;

6) informacjê o sankcjach;

7) kopie decyzji wydanych przez dyrektora urzêdu górni-
czego w zwi¹zku z zaistnia³ym wypadkiem;

8) informacjê o poszkodowanym w zakresie:

a) stwierdzonej przez lekarza przydatnoœci do pracy,

b) okresowych badañ lekarskich i psychologicznych,

c) posiadanych kwalifikacji,

d) szkoleñ wstêpnych i okresowych,

e) pracy w godzinach nadliczbowych,

f) czasu dojazdu do pracy i œrodków lokomocji;

9) opinie lekarskie;

10) dokumentacjê wypadku:

a) szkic miejsca wypadku i ewentualnie wycinek mapy,

b) ewentualne ekspertyzy maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi,

c) wyniki monitoringu zagro¿eñ maj¹cych wp³yw na
wypadek,

d) protoko³y z posiedzeñ kopalnianych zespo³ów do
spraw zagro¿eñ,

e) protoko³y sekcji zw³ok,

f) analizy próbek krwi,

g) zdjêcia fotograficzne.

§ 41. 1. Ukoñczenie badañ powypadkowych wraz ze
sporz¹dzeniem orzeczenia powinno nast¹piæ w okresie
21 dni.

2. Przed³u¿enie terminu, o którym mowa w ust. 1, mo¿e
nast¹piæ w uzasadnionych przypadkach za zgod¹ Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

3. Dyrektor urzêdu górniczego przesy³a niezw³ocznie
orzeczenie wraz z aktami badañ powypadkowych do Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego oraz w³aœciwej jednostki proku-
ratury.

§ 42. Niezw³ocznie po ukoñczeniu badañ powypadko-
wych dyrektor urzêdu górniczego wystêpuje o ukaranie osób
odpowiedzialnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze oraz
wydaje niezbêdne decyzje wynikaj¹ce z wniosków zawar-
tych w orzeczeniu.

§ 43. Dyrektor urzêdu górniczego ustala zakres i spo-
sób zawiadamiania przez kierownika ruchu zak³adu górni-
czego o zaistnia³ych wypadkach, o których mowa w
art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze.

Rozdzia³ 5

Ustalanie okolicznoœci zgonu naturalnego w zak³adzie
górniczym

§ 44. 1. W przypadku otrzymania zawiadomienia
o zgonie naturalnym w zak³adzie górniczym dyrektor OUG
lub wyznaczony przez niego pracownik jest obowi¹zany
ustaliæ okolicznoœci, które mog³y mieæ istotne znaczenie
dla przyczyn zgonu naturalnego, a w szczególnoœci:

1) dokonaæ oglêdzin miejsca, w którym nast¹pi³ zgon na-
turalny;

2) zarz¹dziæ natychmiastowe pobranie prób powietrza
kopalnianego i dokonanie pomiaru temperatury w miej-
scu, w którym nast¹pi³ zgon naturalny oraz zarz¹dziæ
dokonanie analizy prób pobranego powietrza;

3) ustaliæ, czy przyczyn¹ zgonu naturalnego mog³y byæ
zewnêtrzne czynniki (w szczególnoœci pora¿enie pr¹-
dem elektrycznym);

4) ustaliæ:

a) czy zmar³y przechodzi³ obowi¹zkowe badania lekar-
skie,

b) w miarê mo¿liwoœci, czy zmar³y leczy³ siê z powodu
chorób, które by³y przyczyn¹ zgonu naturalnego,

c) czy zmar³y zmieni³ pracê ze wzglêdu na stan zdrowia,

d) sta¿ pracy zmar³ego w górnictwie;

5) wyst¹piæ o przeprowadzenie sekcji zw³ok we wszyst-
kich przypadkach nasuwaj¹cych w¹tpliwoœci co do
istotnej przyczyny zgonu naturalnego.

2. Po dokonaniu ustaleñ okolicznoœci zgonu naturalne-
go osoby wymienione w ust. 1 sporz¹dzaj¹ notatkê s³u¿-
bow¹ uwzglêdniaj¹c¹ wyniki tych ustaleñ i przesy³aj¹ j¹ do
Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Do notatki s³u¿bowej nale-
¿y do³¹czyæ kartê wynikow¹ badania zgonu naturalnego,
sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 9
do zarz¹dzenia, oraz akta badañ zgonu naturalnego.

3. Przy badaniu okolicznoœci, w jakich nast¹pi³ zgon
naturalny, stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce ba-
dañ powypadkowych.

§ 45. Dyrektor OUG ustala zakres i sposób zawiada-
miania przez kierownika ruchu zak³adu górniczego o zaist-
nia³ych zgonach naturalnych w zak³adzie górniczym.

Rozdzia³ 6

Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn zagro¿enia

§ 46. 1. Dyrektor OUG lub wyznaczony przez niego
pracownik powinien ustaliæ stan faktyczny, który jest albo
móg³ byæ przyczyn¹ bezpoœredniego zagro¿enia, pozostaj¹-
cy w zwi¹zku z:
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1) zawa³em lub t¹pniêciem;

2) wdarciem siê wody lub kurzawki;

3) zapaleniem lub wybuchem metanu albo py³u wêglowe-
go;

4) wyrzutem gazów i ska³;

5) po¿arem pod ziemi¹ oraz na powierzchni, w tym po¿a-
rem urz¹dzeñ odstawczych w odkrywkowych zak³a-
dach górniczych;

6) awari¹ w zak³adach górniczych: urz¹dzeñ g³ównego
odwadniania oraz urz¹dzeñ g³ównego zasilania w ener-
giê elektryczn¹;

7) awari¹ wiertnicz¹ zwi¹zan¹ z:

a) pozostawieniem w otworze wiertniczym sondy geo-
fizycznej ze Ÿród³em promieniowania radioaktywne-
go,

b) z³amaniem wie¿ (masztów) wiertniczych i urwaniem
lin wielokr¹¿kowych;

8) erupcj¹ wody, gazów i ropy;

9) katastrof¹ budowlan¹, awari¹ lub uszkodzeniem obiek-
tów budowlanych zak³adu górniczego;

10) zagro¿eniem obiektów i urz¹dzeñ wywo³anym wp³y-
wami robót górniczych;

11) u¿ywaniem œrodków strza³owych i sprzêtu strza³owe-
go.

2. W odniesieniu do stanów faktycznych, które s¹ albo
mog³y byæ przyczyn¹ bezpoœredniego zagro¿enia, pozosta-
j¹cych w zwi¹zku z ruchem urz¹dzeñ energomechanicz-
nych oraz w zwi¹zku z obiektami budowlanymi, wymienio-
nymi w § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie ustalenia siedziby i w³aœciwoœci Urzêdu Górni-
czego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicz-
nych, w³aœciwym w sprawach, o których mowa w ust. 1,
jest dyrektor UGBKUE.

3. Stany faktyczne inne ni¿ okreœlone w ust. 1 i 2 pod-
legaj¹ badaniom wed³ug uznania dyrektora urzêdu górni-
czego.

§ 47. Przy ustalaniu stanów faktycznych i przyczyn
zagro¿eñ, okreœlonych w § 46, stosuje siê odpowiednio
przepisy dotycz¹ce badañ powypadkowych.

§ 48. Dyrektor urzêdu górniczego ustala zakres i spo-
sób zawiadamiania przez kierownika ruchu zak³adu górni-

czego o zaistnia³ych zagro¿eniach, o których mowa w
art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze.

Rozdzia³ 7

Udzia³ Wy¿szego Urzêdu Górniczego w ustalaniu stanów
faktycznych i przyczyn zdarzeñ

§ 49. 1. Przed opracowaniem orzeczenia, o którym
mowa w § 40 ust. 1, dyrektor urzêdu górniczego przygo-
towuje informacjê dotycz¹c¹ stanu faktycznego i przyczyn
zdarzenia, w celu skorzystania z pomocy Wy¿szego Urzê-
du Górniczego przy przeprowadzaniu badañ powypadko-
wych i badañ innych stanów faktycznych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy badañ:

1) wszystkich wypadków œmiertelnych;

2) innych stanów faktycznych, wskazanych do konsulta-
cji przez Wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 50. 1. Dyrektor urzêdu górniczego mo¿e zwróciæ siê
do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego o udzielenie po-
mocy przy przeprowadzaniu badañ powypadkowych i ba-
dañ innych stanów faktycznych.

2. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub z jego upo-
wa¿nienia Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mo¿e
w uzasadnionych przypadkach obj¹æ bezpoœrednim nadzo-
rem przeprowadzenie badañ powypadkowych.

§ 51. Tryb przeprowadzania w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym konsultacji badañ powypadkowych i badañ in-
nych stanów faktycznych okreœlaj¹ przepisy rozdzia³u 3
Regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 12 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 46).

Rozdzia³ 8

Przepis koñcowy

§ 52. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 listopa-
da 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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Za³¹cznik nr 1

WZÓR

Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 19 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r. (poz. 73)
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Za³¹cznik nr 2

WZÓR
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Za³¹cznik nr 3

WZÓR
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Za³¹cznik nr 4

WZÓR

Poz. 73



Dziennik Urzêdowy Nr 18
Wy¿szego Urzêdu Górniczego – 237 –

Za³¹cznik nr 5

WZÓR
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Za³¹cznik nr 6

WZÓR
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Za³¹cznik nr 7

WZÓR
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Za³¹cznik nr 8

WZÓR
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Za³¹cznik nr 9

WZÓR
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