
DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 7
TREŒÆ:
Poz.:

  ZARZ¥DZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

88

71

88

26  — nr 7 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

KOMUNIKATY PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

27  — z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców
do spraw ruchu zak³adu górniczego  .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

28  — z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców
do spraw ruchu zak³adu górniczego .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz.
554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117,
poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr
240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 90, poz. 758) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Ener-
gomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3, z 2003 r.
Nr 4, poz. 16 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 25) w za³¹czniku do
zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

26

ZARZ¥DZENIE Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 1 lipca 2005 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

1) skreœla siê u¿yte w § 1 w ust. 3 wyrazy “Regulaminu”;

2) po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:

“§ 1a. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole urzêdów górni-
czych i urzêdu specjalistycznego:

1) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gliwicach —
GLI;

2) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Katowicach —
KAT;

3) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Kielcach — KIE;

4) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Krakowie —
KRA;

5) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Kroœnie — KRO;

6) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Lublinie — LUB;

7) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Poznaniu — POZ;
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8) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Rybniku — RYB;

9) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Tychach — TYC;

10) Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Warszawie —
WAR;

11) Okrêgowy Urz¹d Górniczy we Wroc³awiu —
WRO;

12) Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych Urz¹-
dzeñ Energomechanicznych — UGB.”;

3) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

“1) pracownicy inspekcyjno-techniczni, do których
zalicza siê pracowników posiadaj¹cych wy¿sze
wykszta³cenie ró¿nych specjalnoœci niezbêdnych
do wykonywania zadañ organów nadzoru górni-
czego, którzy przeprowadzaj¹ kontrole proble-
mowe oraz inspekcje albo badania kontrolne,
a tak¿e wykonuj¹ inne czynnoœci w zwi¹zku z nad-
zorem i kontrol¹ nad ruchem zak³adu górnicze-
go;

2) pracownicy merytoryczni, do których zalicza siê
pracowników posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³-
cenie ró¿nych specjalnoœci, wykonuj¹cych czyn-
noœci inne ni¿ wymienione w pkt 1, 3 lub 4,
w tym pracowników wykonuj¹cych obs³ugê
prawn¹;”,

b) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

“3. Osobami kierownictwa urzêdu górniczego oraz
urzêdu specjalistycznego s¹: dyrektor urzêdu oraz
jego zastêpcy.”;

4) w § 8:

a) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

“e) budowy i likwidacji zak³adu górniczego, w tym
rekultywacji gruntów i zagospodarowania tere-
nów po dzia³alnoœci górniczej;”,

b) po pkt 4 dodaje siê pkt 4a i 4b w brzmieniu:

“4a) nadzór i kontrolê nad bezzbiornikowym maga-
zynowaniem substancji oraz sk³adowaniem od-
padów w górotworze, w tym w podziemnych
wyrobiskach górniczych;

4b) nadzór i kontrolê nad jednostkami organizacyj-
nymi trudni¹cymi siê szkoleniem pracowników
zak³adu górniczego, w zakresie posiadania od-
powiedniej kadry oraz niezbêdnych œrodków
umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe przeszkolenie pracow-
ników w zakresie znajomoœci przepisów regulu-
j¹cych bezpieczne wykonywanie pracy w zak³a-
dzie górniczym;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6) nadzór nad projektowaniem, budow¹, utrzyma-
niem, remontem i rozbiórk¹ obiektów budowla-

nych zak³adu górniczego, jako organy administra-
cji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budow-
lanego w dziedzinie górnictwa;”;

5) w § 9:

a) w ust. 1:

—pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) przeprowadzanie, wed³ug ustalonych zasad,
kontroli problemowych oraz inspekcji w: za-
k³adach górniczych, podmiotach zawodowo
trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoœci ra-
townictwa górniczego, zak³adach prowadz¹-
cych okreœlone roboty podziemne z zastoso-
waniem techniki górniczej, zak³adach wyko-
nuj¹cych roboty geologiczne, zak³adach pro-
wadz¹cych bezzbiornikowe magazynowanie
substancji oraz sk³adowanie odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych, oraz jednostkach organizacyjnych
trudni¹cych siê szkoleniem pracowników za-
k³adu górniczego;”,

—uchyla siê pkt 2,

—pkt 6a otrzymuje brzmienie:

“6a) wykonywanie, w ramach inspekcji, o których
mowa w pkt 1, wstêpnych czynnoœci zwi¹-
zanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów
wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych
do stosowania w zak³adach górniczych, in-
nych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych
na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby
wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoœci;”,

—u¿yty w pkt 12, w pkt 19 we wprowadzeniu do
wyliczenia oraz w pkt 20 wyraz “udzielanie” za-
stêpuje siê wyrazem “wydawanie”,

—pkt 13 otrzymuje brzmienie:

“13) wydawanie pozwoleñ na budowê, monta¿,
remont, rozbiórkê i u¿ytkowanie obiektów
budowlanych zak³adu górniczego, przeprowa-
dzanie obowi¹zkowych kontroli obiektów
budowlanych zak³adu górniczego w czasie
budowy i po jej zakoñczeniu, prowadzenie
rejestru wniosków o pozwoleniu na budowê
i decyzji o pozwoleniu na budowê;”,

—uchyla siê pkt 15,

—w pkt 19:

— — w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

“pozwoleñ, w trybie okreœlonym ustaw¹
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku
cywilnego, na nabywanie lub przechowy-
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wanie materia³ów wybuchowych przezna-
czonych do u¿ytku cywilnego dla przedsiê-
biorców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w zakresie:”,

— — po lit. a dodaje siê lit. aa w brzmieniu:

“aa) zgody na zbycie materia³ów wybucho-
wych przeznaczonych do u¿ytku cywil-
nego przedsiêbiorcy posiadaj¹cemu po-
zwolenie lub koncesjê na wytwarzanie
tych materia³ów lub obrót tymi mate-
ria³ami przez przedsiêbiorcê posiadaj¹-
cego pozwolenie, o którym mowa w lit.
a, uznaj¹cego za zbêdne posiadane ma-
teria³y wybuchowe przeznaczone do
u¿ytku cywilnego,”,

—pkt 22 otrzymuje brzmienie:

“22) stwierdzanie posiadania przez przedsiêbior-
ców lub jednostki organizacyjne trudni¹ce siê
szkoleniem pracowników zak³adu górnicze-
go odpowiedniej kadry oraz niezbêdnych œrod-
ków umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe przeszkole-
nie pracowników;”,

—po pkt 22 dodaje siê pkt 22a w brzmieniu:

“22a) zatwierdzanie programów przeszkolenia
pracowników w zakresie znajomoœci prze-
pisów reguluj¹cych bezpieczne wykonywa-
nie pracy w zak³adzie górniczym na stano-
wiskach w ruchu zak³adu górniczego, in-
nych ni¿ stanowiska kierownictwa i dozoru
ruchu, które mog¹ zajmowaæ osoby
o szczególnych kwalifikacjach zawodowych
i warunkach zdrowotnych;”,

—pkt 23 otrzymuje brzmienie:

“23) zakazywanie, na czas nieprzekraczaj¹cy
dwóch lat, wykonywania okreœlonych czyn-
noœci w ruchu zak³adu górniczego osobom
kierownictwa i dozoru ruchu zak³adu górni-
czego oraz mierniczym górniczym i geologom
górniczym, albo wykonywania okreœlonych
czynnoœci osobom kierownictwa oraz specja-
listom wykonuj¹cym czynnoœci w zakresie
ratownictwa górniczego, zatrudnionym w
podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wy-
konywaniem czynnoœci w zakresie ratownic-
twa górniczego, w razie stwierdzenia naru-
szenia przez te osoby dyscypliny i porz¹dku
pracy, a zw³aszcza obowi¹zków okreœlonych
ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze i wydanymi na jej pod-
stawie przepisami;”,

—po pkt 26a dodaje siê pkt 26b w brzmieniu:

“26b) kontrolê wykonywania przez przedsiêbior-
ców obowi¹zków dotycz¹cych ochrony œro-
dowiska, okreœlonych w przepisach prawa

ochrony œrodowiska oraz w decyzjach usta-
laj¹cych warunki u¿ytkowania œrodowiska
w zwi¹zku z ruchem zak³adów górniczych;”,

b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

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

3) zwi¹zkami zawodowymi, w tym ze spo³eczn¹
inspekcj¹ pracy, i organizacjami pracodawców.”;

6) u¿yte w tytule rozdzia³u 3 i w tytule rozdzia³u 5 wyra-
zy “Zasady organizacji wewnêtrznej i tryb pracy” za-
stêpuje siê wyrazami “Organizacja wewnêtrzna”;

7) w § 11 w ust. 3:

a) uchyla siê pkt 3,

b) pkt 4—6 otrzymuj¹ brzmienie:

“4) wydawanie decyzji, postanowieñ, opinii, poleceñ
i wytycznych w sprawach objêtych zakresem
dzia³ania urzêdu górniczego;

5) nadzorowanie prawid³owego i terminowego wy-
konywania obowi¹zków przez pracowników urzê-
du górniczego, przestrzegania przez nich przepi-
sów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks postêpowania administracyjnego, porz¹d-
ku i dyscypliny pracy oraz ochrony informacji
niejawnych i ochrony danych osobowych;

6) przeprowadzanie kontroli problemowych oraz
inspekcji w zak³adach górniczych;”,

c) po pkt 6 dodaje siê pkt 6a—6c w brzmieniu:

“6a) pe³nienie dy¿urów pogotowia technicznego;

6b) pe³nienie funkcji administratora danych osobo-
wych przetwarzanych w urzêdzie górniczym;

6c) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dostêpem do
informacji publicznej, w tym redagowanie albo
wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego za
redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej
urzêdu górniczego;”,

d) po pkt 9b dodaje siê pkt 9c w brzmieniu:

“9c) wydawanie, w trybie okreœlonym w przepisach
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, pracow-
nikom inspekcyjno-technicznym upowa¿nieñ do
przeprowadzania kontroli problemowych;”,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

“10) za³atwianie spraw osobowych, w szczególno-
œci:

a) ustalanie zakresów czynnoœci pracowników
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urzêdu górniczego, uwzglêdniaj¹cych ich obo-
wi¹zki, odpowiedzialnoœæ, uprawnienia i upo-
wa¿nienia, dokonywanie oceny ich pracy oraz
informowanie ich o wynikach tej oceny,

b) dokonywanie czynnoœci w odniesieniu do pra-
cowników urzêdu górniczego w sprawach
nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunku pra-
cy, wynagrodzeñ, awansowania, przyznawa-
nia odznaczeñ pañstwowych, stopni górni-
czych i innych wyró¿nieñ, stosowania œrod-
ków odpowiedzialnoœci s³u¿bowej,

c) dokonywanie czynnoœci w sprawie wysoko-
œci nagród dla pracowników urzêdu górnicze-
go,

d) dokonywanie czynnoœci w sprawie wniosków
pracowników urzêdu górniczego o udzielanie
zezwoleñ na dodatkowe zatrudnienie oraz
przyjmowanie zg³oszeñ o wykonywaniu przez
nich dodatkowych zajêæ poza stosunkiem pra-
cy,

e) udzielanie pracownikom urzêdu górniczego
zwolnieñ z pracy na czas niezbêdny dla za³a-
twienia wa¿nych spraw osobistych oraz pro-
wadzenie ewidencji tych zwolnieñ;”;

8) w § 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1) przeprowadzaj¹ kontrole problemowe oraz inspek-
cje wed³ug ustalonych zasad oraz przygotowuj¹
projekty decyzji lub wydaj¹ decyzje z upowa¿nie-
nia dyrektora urzêdu górniczego;”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

“§ 14. Dyrektor urzêdu górniczego wyznacza pracow-
nika wykonuj¹cego obowi¹zki administratora
systemu komputerowego funkcjonuj¹cego
w urzêdzie górniczym oraz pracownika pe³ni¹-
cego w tym urzêdzie funkcjê administratora bez-
pieczeñstwa informacji.”;

10) w § 15:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) opiniowanie pod wzglêdem prawnym projektów
decyzji, projektów postanowieñ oraz projektów
innych aktów wydawanych przez dyrektora urzê-
du górniczego;”,

b) uchyla siê pkt 5;

11) w § 16:

a) pkt 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

“2) bie¿¹cej ewidencji ksiêgowej dochodów bud¿e-
towych;

3) bie¿¹cych rozliczeñ akredytywy bud¿etowej
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ klasyfikacj¹ bud¿etow¹
oraz prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie
z zasadami rachunkowoœci ustalonymi w Wy¿szym

Urzêdzie Górniczym;”,

b) po pkt 4 dodaje siê pkt 4a i 4b w brzmieniu:

“4a) spraw zwi¹zanych z planowaniem i dokonywa-
niem wydatków publicznych dotycz¹cych us³ug,
dostaw lub robót budowlanych, zgodnie z usta-
w¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó-
wieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póŸn.
zm.1 )), Regulaminem udzielania zamówieñ pu-
blicznych w urzêdach górniczych, stanowi¹cym
za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ pu-
blicznych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG
z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 4, poz. 11), oraz
zarz¹dzeniem nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie
dokonywania w urzêdach górniczych planowa-
nych wydatków publicznych nieobjêtych przepi-
sami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG
Nr 4, poz. 10 i Nr 5, poz. 18);

4b) inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych, zgod-
nie z Instrukcj¹ Inwentaryzacyjn¹, stanowi¹c¹
za³¹cznik do decyzji nr 17 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wprowadzenia w urzêdach górni-
czych Instrukcji Inwentaryzacyjnej (Dz. Urz.
WUG Nr 3, poz. 14);”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6) ewidencji czasu pracy pracowników urzêdu gór-
niczego;”;

12) § 18 i § 19 otrzymuj¹ brzmienie:

“§ 18. Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych jest specjalistycznym
urzêdem górniczym o w³aœciwoœci miejscowej
obejmuj¹cej obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
zapewniaj¹cym:

1) wykonywanie zadañ dyrektora tego urzêdu,
który jako organ nadzoru górniczego pierw-
szej instancji jest w³aœciwy w sprawach nad-
zoru i kontroli nad wykonywaniem, utrzymy-
waniem i prowadzeniem ruchu nastêpuj¹cych
urz¹dzeñ energomechanicznych w podziem-
nych zak³adach górniczych, które s¹ wymie-
nione w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia, o którym
mowa w § 1 ust. 2 pkt 3:

a) górniczych wyci¹gów szybowych w szy-
bach i szybikach,

b) wewnêtrznych instalacji i sieci elektroener-
getycznych wysokiego i œredniego napiê-
cia, zasilaj¹cych podstawowe obiekty i urz¹-
dzenia na powierzchni,

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.
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c) centrali i dyspozytorni wraz z systemami
³¹cznoœci, bezpieczeñstwa i alarmowania
oraz magistralnych sieci telekomunikacyj-
nych,

d) urz¹dzeñ i uk³adów g³ównego odwadnia-
nia wraz z rozdzielniami zasilaj¹cymi,

e) stacji wentylatorów g³ównych,

f) stacji odmetanowania wraz z sieci¹ ruro-
ci¹gów w szybach,

g) g³ównych stacji sprê¿arek powietrza zain-
stalowanych na powierzchni wraz z sieci¹
ruroci¹gów w szybach,

h) g³ównych sk³adów paliw, olejów i œrodków
smarnych oraz sta³ych komór nape³niania
paliwem œrodków transportowych,

zwanych dalej “urz¹dzeniami energomecha-
nicznymi”;

2) wykonywanie przez dyrektora tego urzêdu,
jako organu pierwszej instancji, zadañ z za-
kresu administracji architektoniczno-budow-
lanej i nadzoru budowlanego w odniesieniu do
nastêpuj¹cych obiektów budowlanych pod-
ziemnych zak³adów górniczych, które s¹
wymienione w § 3 ust. 1 rozporz¹dzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3:

a) budynków maszyn wyci¹gowych,

b) szybowych wie¿ wyci¹gowych,

c) obiektów stacji wentylatorów g³ównych,

d) budynków g³ównych stacji sprê¿arek po-
wietrza wraz z ruroci¹gami,

e) budynków stacji odmetanowania wraz
z ruroci¹gami,

f) wolno stoj¹cych budynków centrali tele-
fonicznych i dyspozytorni wraz z magistral-
nymi sieciami telekomunikacyjnymi,

g) budynków stacji elektroenergetycznych
oraz g³ównych urz¹dzeñ i sieci rozdziel-
czych wysokiego i œredniego napiêcia,

h) urz¹dzeñ i instalacji g³ównego odwadnia-
nia,

zwanych dalej “obiektami budowlanymi”.

§ 19. 1. Urz¹d specjalistyczny, realizuj¹c zadania
okreœlone w § 18 pkt 1, w szczególnoœci:

1) opracowuje i wykonuje, wed³ug ustalo-
nych zasad, plany badañ kontrolnych
urz¹dzeñ energomechanicznych;

2) nakazuje usuniêcie nieprawid³owoœci po-
wsta³ych wskutek naruszenia przepisów
o ruchu zak³adu górniczego, zw³aszcza

je¿eli stwarzaj¹ one zagro¿enie dla bez-
pieczeñstwa zak³adu górniczego, jego
pracowników, bezpieczeñstwa po-
wszechnego lub œrodowiska;

3) wstrzymuje w ca³oœci lub w czêœci ruch
zak³adu górniczego lub jego urz¹dzeñ
oraz nakazuje podjêcie niezbêdnych œrod-
ków zapobiegawczych, w razie stwier-
dzenia bezpoœredniego zagro¿enia dla
zak³adu górniczego, jego pracowników,
bezpieczeñstwa powszechnego lub œro-
dowiska;

4) zakazuje, na czas nieprzekraczaj¹cy
dwóch lat, wykonywania okreœlonych
czynnoœci w ruchu zak³adu górniczego
osobom kierownictwa i dozoru ruchu za-
k³adu górniczego oraz mierniczym górni-
czym i geologom górniczym, albo wyko-
nywania okreœlonych czynnoœci osobom
kierownictwa oraz specjalistom wykonu-
j¹cym czynnoœci w zakresie ratownictwa
górniczego, zatrudnionym w podmiotach
zawodowo trudni¹cych siê wykonywa-
niem czynnoœci w zakresie ratownictwa
górniczego, w razie stwierdzenia naru-
szenia przez te osoby dyscypliny i porz¹d-
ku pracy, a zw³aszcza obowi¹zków okre-
œlonych ustaw¹ z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze i wyda-
nymi na jej podstawie przepisami;

5) w oparciu o wyniki odbiorczych badañ
kontrolnych urz¹dzeñ energomechanicz-
nych wydaje zezwolenia na oddanie ich
do ruchu w podziemnym zak³adzie górni-
czym;

6) przeprowadza doraŸne badania kontrol-
ne w celu sprawdzenia w szczególnoœci
wykonania uprzednio wydanych decyzji;

7) przeprowadza badania w celu ustalenia
stanu faktycznego oraz przyczyn zagro-
¿enia i wypadków w zak³adach górni-
czych, wed³ug ustalonych zasad;

8) przeprowadza badania prawid³owoœci
stosowanych lub przewidzianych przez
przedsiêbiorcê do stosowania rozwi¹zañ
technicznych oraz ¿¹da sprawdzenia pra-
wid³owoœci tych rozwi¹zañ;

9) wykonuje, w ramach badañ kontrolnych,
o których mowa w pkt 1, wstêpne czyn-
noœci zwi¹zane ze sprawowaniem kon-
troli wyrobów wprowadzonych do obro-
tu, przeznaczonych do stosowania w
zak³adach górniczych, innych ni¿ okre-
œlone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lute-
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go 1994 r. — Prawo geologiczne i górni-
cze, w zakresie spe³niania przez te wy-
roby wymagañ dotycz¹cych oceny zgod-
noœci;

10) sprawuje nadzór nad akcjami ratowniczy-
mi w zak³adach górniczych w razie gro-
¿¹cego niebezpieczeñstwa lub zaistnie-
nia wypadku w zak³adzie górniczym;

11) kieruje wnioski do przedsiêbiorców o za-
stosowanie œrodków oddzia³ywania wy-
chowawczego, o których mowa w art.
41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. —
Kodeks wykroczeñ;

12) sporz¹dza oraz kieruje wnioski o ukara-
nie obwinionych, w odniesieniu do wy-
kroczeñ okreœlonych w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, do s¹dów rejonowych — wy-
dzia³ów grodzkich;

13) nak³ada, poprzez pracowników inspekcyj-
no-technicznych, upowa¿nionych na pod-
stawie rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie nadania pracownikom zatrud-
nionym na stanowiskach inspekcyjno-
technicznych w okrêgowych urzêdach
górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dach górniczych uprawnieñ do nak³ada-
nia grzywien w drodze mandatu karne-
go, grzywny w drodze mandatu karnego
za wykroczenia okreœlone w tym rozpo-
rz¹dzeniu;

14) kontroluje stosowane jednostki miar
i przyrz¹dy pomiarowe, w zakresie ich
legalizacji oraz spe³niania wymagañ me-
trologicznych;

15) kontroluje wykonywanie przez przedsiê-
biorców obowi¹zków dotycz¹cych
ochrony œrodowiska, okreœlonych w prze-
pisach prawa ochrony œrodowiska oraz
w decyzjach ustalaj¹cych warunki u¿yt-
kowania œrodowiska w zwi¹zku z ruchem
zak³adów górniczych.

2. Urz¹d specjalistyczny, realizuj¹c zadania
okreœlone w § 18 pkt 2, w szczególnoœci:

1) sprawuje nadzór nad projektowaniem,
budow¹, utrzymaniem, remontem i roz-
biórk¹ obiektów budowlanych;

2) wydaje pozwolenia na budowê, monta¿,
remont, rozbiórkê i u¿ytkowanie obiek-
tów budowlanych, przeprowadza obo-
wi¹zkowe kontrole obiektów budowla-
nych w czasie budowy i po jej zakoñcze-
niu, prowadzi rejestr wniosków o pozwo-

leniu na budowê i decyzji o pozwoleniu
na budowê;

3) opracowuje i wykonuje, wed³ug ustalo-
nych zasad, plany kontroli obiektów bu-
dowlanych;

4) nakazuje usuniêcie nieprawid³owoœci po-
wsta³ych wskutek naruszenia przepisów
o ruchu zak³adu górniczego, zw³aszcza
je¿eli stwarzaj¹ one zagro¿enie dla bez-
pieczeñstwa zak³adu górniczego, jego
pracowników, bezpieczeñstwa po-
wszechnego lub œrodowiska;

5) wstrzymuje w ca³oœci lub w czêœci ruch
zak³adu górniczego lub jego urz¹dzeñ
oraz nakazuje podjêcie niezbêdnych œrod-
ków zapobiegawczych, w razie stwier-
dzenia bezpoœredniego zagro¿enia dla
zak³adu górniczego, jego pracowników,
bezpieczeñstwa powszechnego lub œro-
dowiska;

6) zakazuje, na czas nieprzekraczaj¹cy
dwóch lat, wykonywania okreœlonych
czynnoœci w ruchu zak³adu górniczego
osobom kierownictwa i dozoru ruchu za-
k³adu górniczego, w razie stwierdzenia
naruszenia przez te osoby dyscypliny
i porz¹dku pracy, a zw³aszcza obowi¹z-
ków okreœlonych ustaw¹ z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
i wydanymi na jej podstawie przepisami;

7) przeprowadza doraŸne kontrole w szcze-
gólnoœci podczas prowadzenia robót bu-
dowlanych, a tak¿e w celu sprawdzenia
wykonania uprzednio wydanych decyzji;

8) przeprowadza badania w celu ustalenia
stanu faktycznego oraz przyczyn zagro-
¿enia i wypadków w zak³adach górni-
czych, wed³ug ustalonych zasad;

9) przeprowadza badania prawid³owoœci
stosowanych lub przewidzianych przez
przedsiêbiorcê do stosowania rozwi¹zañ
technicznych oraz ¿¹da sprawdzenia pra-
wid³owoœci tych rozwi¹zañ;

10) kieruje wnioski do przedsiêbiorców o za-
stosowanie œrodków oddzia³ywania wy-
chowawczego, o których mowa w art.
41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. —
Kodeks wykroczeñ;

11) sporz¹dza oraz kieruje wnioski o ukara-
nie obwinionych, w odniesieniu do wy-
kroczeñ okreœlonych w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, do s¹dów rejonowych — wy-
dzia³ów grodzkich;
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12) nak³ada, poprzez pracowników inspekcyj-
no-technicznych, upowa¿nionych na pod-
stawie rozporz¹dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 paŸdziernika 2002 r.
w sprawie nadania pracownikom zatrud-
nionym na stanowiskach inspekcyjno-
technicznych w okrêgowych urzêdach
górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dach górniczych uprawnieñ do nak³ada-
nia grzywien w drodze mandatu karne-
go, grzywny w drodze mandatu karnego
za wykroczenia okreœlone w tym rozpo-
rz¹dzeniu;

13) kontroluje wykonywanie przez przedsiê-
biorców obowi¹zków dotycz¹cych
ochrony œrodowiska, okreœlonych w prze-
pisach prawa ochrony œrodowiska oraz
w decyzjach ustalaj¹cych warunki u¿yt-
kowania œrodowiska w zwi¹zku z ruchem
zak³adów górniczych.”;

13) po § 19 dodaje siê § 19a w brzmieniu:

“§ 19a. Urz¹d specjalistyczny realizuje obowi¹zki okre-
œlone w § 10.”;

14) § 20 otrzymuje brzmienie:

“§ 20. W zakresie dotycz¹cym organizacji wewnêtrz-
nej urzêdu specjalistycznego stosuje siê przepi-
sy niniejszego rozdzia³u oraz odpowiednio prze-
pisy § 11, § 12 i § 14—16.”;

15) w § 21:

a) pkt 1—3 otrzymuj¹ brzmienie:

“1) przeprowadzaj¹, wed³ug ustalonych zasad, ba-
dania kontrolne urz¹dzeñ energomechanicznych
oraz kontrole obiektów budowlanych;

2) sporz¹dzaj¹ protoko³y badañ kontrolnych i kon-
troli oraz wydaj¹ decyzje (zarz¹dzenia pokontrol-
ne);

3) przeprowadzaj¹ czynnoœci zwi¹zane z wydawa-
niem pozwoleñ na budowê, monta¿, remont, roz-
biórkê i u¿ytkowanie obiektów budowlanych,
przeprowadzaj¹ obowi¹zkowe kontrole obiektów
budowlanych w czasie budowy i po jej zakoñ-
czeniu oraz prowadz¹ rejestr wniosków o pozwo-
leniu na budowê i decyzji o pozwoleniu na budo-
wê;”;

16) uchyla siê § 22;

17) rozdzia³y 6 i 7 otrzymuj¹ brzmienie:

“Rozdzia³ 6

Przeprowadzanie kontroli problemowych oraz inspek-
cji przez okrêgowe urzêdy górnicze

§ 23. 1. Przez kontrolê problemow¹ w zak³adzie gór-
niczym uwa¿a siê ogó³ czynnoœci wykona-

nych, w ramach nadzoru i kontroli nad ru-
chem zak³adu górniczego, w ustalonym prze-
dziale czasu przez pracownika lub grupê pra-
cowników inspekcyjno-technicznych urzêdu
górniczego, zakoñczonych sporz¹dzeniem
protoko³u z kontroli problemowej oraz,
w razie koniecznoœci, wydaniem decyzji (za-
rz¹dzenia pokontrolnego).

2. Celem kontroli problemowej jest rozpozna-
nie problemu tematycznego okreœlonego w
planie pracy urzêdu górniczego.

§ 24. 1. Przez inspekcjê w zak³adzie górniczym uwa-
¿a siê ogó³ czynnoœci wykonanych, w ra-
mach nadzoru i kontroli nad ruchem zak³a-
du górniczego, w ustalonym przedziale cza-
su przez pracownika lub grupê pracowników
inspekcyjno-technicznych urzêdu górnicze-
go, zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u
z inspekcji oraz, w razie koniecznoœci, wy-
daniem decyzji (zarz¹dzenia poinspekcyjne-
go).

2. Celem inspekcji jest rozpoznanie zagro¿eñ
i stanu technicznego zak³adu górniczego,
a tak¿e sprawdzenie zgodnoœci prowadze-
nia ruchu zak³adu górniczego z planem ru-
chu lub projektem prac geologicznych, do-
kumentem bezpieczeñstwa, zasadami tech-
niki górniczej, z warunkami okreœlonymi
w koncesji na wydobywanie kopalin ze z³ó¿,
z przepisami oraz decyzjami organów nad-
zoru górniczego i decyzjami ustalaj¹cymi
warunki u¿ytkowania œrodowiska w zwi¹z-
ku z ruchem zak³adów górniczych.

3. Przedmiotem inspekcji s¹ w szczególnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora urzêdu gór-
niczego z poprzedniej inspekcji;

2) sprawdzenie dokumentacji odpowiednio
do przedmiotu inspekcji zak³adu górnicze-
go, w zakresie zgodnoœci zawartych
w nich ustaleñ z przepisami prawa geo-
logicznego i górniczego oraz prawa ochro-
ny œrodowiska, jak równie¿ zgodnoœci
prowadzenia ruchu zak³adu górniczego
z tymi dokumentami;

3) roboty budowlane zwi¹zane z budow¹,
monta¿em, remontem i rozbiórk¹ obiek-
tów budowlanych zak³adu górniczego;

4) stan techniczny wyrobisk górniczych,
obiektów, maszyn, urz¹dzeñ i instalacji;

5) dostosowanie technologii prowadzonych
robót do warunków geologiczno-górni-
czych i rozpoznanych zagro¿eñ charak-
terystycznych dla danego zak³adu górni-
czego;
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6) stopieñ rozpoznania oraz sposób zwal-
czania zagro¿eñ naturalnych wystêpuj¹-
cych w ruchu zak³adu górniczego;

7) dzia³alnoœæ osób kierownictwa i dozoru
ruchu, w tym posiadane kwalifikacje, ob-
sada stanowisk, zgodnoœæ faktycznie wy-
konywanych zadañ z zakresem czynno-
œci;

8) podejmowane w zak³adzie górniczym
dzia³ania dla zapewnienia bezpieczeñstwa
wykonywanych robót;

9) prawid³owoœæ wykonywania odpowied-
nich pomiarów;

10) dzia³alnoœæ zespo³ów do spraw rozpozna-
wania i zwalczania zagro¿eñ;

11) ocena gospodarki z³o¿ami kopalin w pro-
cesie ich wydobywania;

12) warunki œrodowiska pracy, organizacja
pierwszej pomocy, ratownictwa górni-
czego oraz szkolenia pracowników zak³a-
dów górniczych.

§ 25. 1. Kontrole problemowe przeprowadza siê
zgodnie z planem pracy urzêdu górniczego
i programami zatwierdzonymi przez dyrek-
tora tego urzêdu.

2. Inspekcje przeprowadza siê zgodnie z pla-
nem inspekcji i rejonizacj¹, ustalonymi przez
dyrektora urzêdu górniczego.

3. Przeprowadzone kontrole problemowe oraz
inspekcje ujmuje siê w miesiêcznych kartach
pracy pracowników inspekcyjno-technicz-
nych, sporz¹dzonych wed³ug wzoru stano-
wi¹cego za³¹cznik nr 1 do Regulaminu.

§ 26. 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 powierzchniowe.

3. Do kontroli problemowych podziemnych
oraz inspekcji podziemnych zalicza siê czyn-
noœci inspekcyjno-techniczne wykonywane
w zwi¹zku z kontrol¹ podziemnych wyro-
bisk zak³adów górniczych.

4. Do kontroli problemowych powierzchnio-
wych oraz inspekcji powierzchniowych zali-
cza siê czynnoœci inspekcyjno-techniczne
wykonywane w zwi¹zku z kontrol¹ po-
wierzchni zak³adów górniczych.

5. W przypadku wykonywania w ramach kon-
troli problemowych oraz inspekcji czynno-
œci inspekcyjno-technicznych wymienionych

w ust. 3 i 4, ca³oœæ kontroli problemowej
oraz inspekcji zalicza siê do kontroli proble-
mowych podziemnych oraz inspekcji pod-
ziemnych.

6. Dyrektor urzêdu górniczego mo¿e uznaæ jako
inspekcjê:

1) czynnoœci zwi¹zane z nadzorem nad ak-
cjami ratowniczymi lub z usuwaniem
awarii;

2) udokumentowane odpowiednimi proto-
ko³ami czynnoœci zwi¹zane z ustalaniem
stanu faktycznego i przyczyn zagro¿eñ
oraz wypadków w zak³adach górniczych;

3) udzia³ w posiedzeniach komisji lub zespo-
³ów do spraw rozpoznawania i zwalcza-
nia zagro¿eñ;

4) przeprowadzenie wizji lokalnej na z³o¿u
przed wydaniem opinii do projektu zago-
spodarowania z³o¿a, opinii do dodatku do
tego projektu albo uzgodnieniem konce-
sji;

5) przeprowadzenie wizji lokalnej, w wyni-
ku której ujawniono prowadzenie dzia³al-
noœci regulowanej przepisami prawa geo-
logicznego i górniczego bez wymaganej
koncesji.

7. W przypadkach okreœlonych w ust. 6 inspek-
cje zalicza siê jako podziemne lub powierzch-
niowe, w zale¿noœci od miejsca wykonywa-
nia czynnoœci.

§ 27. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy przeprowadza-
nia inspekcji:

1) inspekcje doraŸne;

2) inspekcje sprawdzaj¹ce.

2. Inspekcje doraŸne maj¹ charakter prewen-
cyjny lub interwencyjny i s¹ przeprowadza-
ne w celu zapobiegania zagro¿eniom lub
w celu pilnego zbadania stanu faktycznego,
w zwi¹zku z wyst¹pieniem zagro¿enia w za-
k³adzie górniczym.

3. Inspekcje sprawdzaj¹ce s¹ przeprowadza-
ne w celu sprawdzenia wykonania wyda-
nych wczeœniej decyzji lub sprawdzenia za-
sadnoœci odwo³ania siê przedsiêbiorcy od
ustaleñ poprzedniej inspekcji.

4. W celach ewidencji statystycznej ka¿d¹ in-
spekcjê przeprowadzon¹ w formie okreœlo-
nej w ust. 1 uwa¿a siê za inspekcjê jednost-
kow¹.

§ 28. Ka¿d¹ kontrolê problemow¹ oraz inspekcjê po-
przedza siê zapoznaniem siê z odpowiedni¹ do-
kumentacj¹ zak³adu górniczego w zakresie wy-
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nikaj¹cym z przedmiotu kontroli problemowej
oraz inspekcji.

§ 29. 1. W zale¿noœci od potrzeb kontrole problemo-
we oraz inspekcje mog¹ byæ przeprowadza-
ne jednoosobowo albo grupowo.

2. Sk³ad osobowy i liczebnoœæ grupy kontrol-
nej oraz grupy inspekcyjnej ustala dyrektor
urzêdu górniczego, wyznaczaj¹c jednocze-
œnie kierownika grupy. Cz³onkowie grupy
kontrolnej oraz grupy inspekcyjnej przepro-
wadzaj¹ kontrolê problemow¹ oraz inspek-
cjê samodzielnie, ka¿dy w swoim zakresie
dzia³ania.

3. W przypadku uzasadnionej potrzeby, zw³asz-
cza w celu wymiany doœwiadczeñ w zakre-
sie prowadzenia nadzoru i kontroli oraz za-
znajomienia siê ze specyfik¹ ró¿nych zak³a-
dów górniczych, przeprowadza siê inspek-
cje wymienne, w których wspó³uczestnicz¹
pracownicy innych urzêdów górniczych.

4. W prowadzonej w urzêdzie górniczym ewi-
dencji kontroli problemowych oraz inspekcji
przeprowadzonych przez pracowników in-
spekcyjno-technicznych okreœla siê w szcze-
gólnoœci:

1) formê inspekcji oraz okreœlony w § 26
ust. 2—7 rodzaj kontroli problemowej
albo inspekcji;

2) liczbê pracowników inspekcyjno-tech-
nicznych bior¹cych udzia³ w kontroli pro-
blemowej albo inspekcji;

3) liczbê przepracowanych dni kontrolnych
albo inspekcyjnych;

4) wyniki kontroli problemowych albo in-
spekcji z iloœciowym okreœleniem:

a) zatrzymanych robót,

b) zatrzymanych maszyn i urz¹dzeñ,

c) innych wydanych decyzji.

§ 30. 1. O terminie planowanej kontroli problemowej
oraz terminie i formie planowanej inspekcji
zawiadamia siê z niezbêdnym wyprzedze-
niem, wynikaj¹cym z celu kontroli proble-
mowej albo inspekcji oraz uzasadnionym
wzglêdami organizacyjno-technicznymi,
przedsiêbiorcê, kierownika ruchu zak³adu
górniczego, jego zastêpcê lub kierownika
dzia³u ruchu, który wyznacza osobê towa-
rzysz¹c¹ prowadz¹cemu kontrolê problemo-
w¹ albo inspekcjê.

2. O zakresie i miejscu (rejonie) wykonywania
kontroli problemowej albo inspekcji powia-
damia siê osoby, o których mowa w ust. 1,

po przybyciu osoby (grupy) przeprowadza-
j¹cej kontrolê problemow¹ albo inspekcjê do
zak³adu górniczego.

§ 31. 1. W trakcie kontroli problemowej oraz inspek-
cji osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê proble-
mow¹ oraz inspekcjê wykonuje w razie po-
trzeby niezbêdne pomiary i próby, wzglêd-
nie zaleca wykonanie ich w swojej obecno-
œci.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e wyrób stoso-
wany w zak³adzie górniczym, inny ni¿ okre-
œlony 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 Pre-
zesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ce-
lem wszczêcia postêpowania w ramach za-
twierdzonej przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego procedury kontroli wy-
robów, dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê
wyrobu oraz informacje o zagro¿eniach, ja-
kie mo¿e spowodowaæ wyrób, wraz z okre-
œleniem tych zagro¿eñ.

§ 32. 1. Protokó³ z kontroli problemowej sporz¹dza
siê wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1a do Regulaminu.

2. Protokó³ z inspekcji sporz¹dza siê wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do Re-
gulaminu.

3. W protokole okreœla siê szczegó³owo przed-
miot kontroli problemowej oraz inspekcji,
czas trwania, przebyt¹ trasê, stwierdzone
nieprawid³owoœci z powo³aniem naruszonych
przepisów i skontrolowanej dokumentacji
zak³adu górniczego oraz wyniki wykonanych
pomiarów i prób.

4. Obowi¹zek okreœlenia w protokole przeby-
tej trasy nie dotyczy kontroli problemowych
oraz inspekcji przeprowadzanych w odkryw-
kowych zak³adach górniczych wydobywa-
j¹cych 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 proto-
kó³ z inspekcji podpisuj¹: osoba przeprowa-
dzaj¹ca kontrolê problemow¹ oraz inspek-
cjê, osoba towarzysz¹ca, a tak¿e kierownik
grupy kontrolnej oraz kierownik grupy in-
spekcyjnej.

§ 33. 1. Dzia³aj¹c z upowa¿nienia dyrektora urzêdu
górniczego, osoba przeprowadzaj¹ca kontro-
lê problemow¹ oraz inspekcjê mo¿e wydaæ
decyzjê na podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1
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lub 2 albo art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze.

2. W protokole z kontroli problemowej oraz
protokole z inspekcji zamieszcza siê infor-
macjê o wydaniu albo niewydaniu decyzji
wymienionej w ust. 1 przez osobê przepro-
wadzaj¹c¹ kontrolê problemow¹ oraz inspek-
cjê lub informacjê o przewidywanym wyda-
niu decyzji przez dyrektora urzêdu górnicze-
go.

§ 34. 1. Protoko³y z kontroli problemowej oraz pro-
toko³y z inspekcji, a tak¿e decyzje dyrekto-
ra urzêdu górniczego wydane w oparciu
o te protoko³y dorêcza siê przedsiêbiorcy,
kierownikowi ruchu zak³adu górniczego lub
osobom przez nich upowa¿nionym.

2. Odbiór protoko³u oraz decyzji dyrektora urzê-
du górniczego potwierdza osoba otrzymuj¹-
ca protokó³ oraz decyzjê.

§ 35. 1. Wyniki kontroli problemowej osoba kierow-
nictwa urzêdu górniczego omawia z osoba-
mi kierownictwa zak³adu górniczego.

2. Z przeprowadzonej kontroli problemowej
dokonywany jest wpis w ksi¹¿ce kontroli
prowadzonej w zak³adzie górniczym w try-
bie okreœlonym w przepisach o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej.

§ 36. Wnioski z kontroli problemowych oraz inspek-
cji, których realizacja wykracza poza zakres
dzia³ania danego urzêdu górniczego, s¹ prze-
kazywane w³aœciwej komórce organizacyjnej
Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz zaintereso-
wanym jednostkom organizacyjnym.

§ 37. Przepisy § 23—36 stosuje siê odpowiednio do
kontroli problemowych oraz inspekcji przepro-
wadzanych w: podmiotach zawodowo trudni¹-
cych siê wykonywaniem czynnoœci ratownic-
twa górniczego, zak³adach prowadz¹cych okre-
œlone roboty podziemne z zastosowaniem tech-
niki górniczej, zak³adach wykonuj¹cych roboty
geologiczne, zak³adach prowadz¹cych bezzbior-
nikowe magazynowanie substancji oraz sk³ado-
wanie odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych, oraz jed-
nostkach organizacyjnych trudni¹cych siê szko-
leniem pracowników zak³adu górniczego.

Rozdzia³ 7

Przeprowadzanie badañ kontrolnych urz¹dzeñ
energomechanicznych oraz kontroli obiektów
budowlanych przez Urz¹d Górniczy do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

§ 38. 1. Przez badanie kontrolne urz¹dzenia energo-
mechanicznego w podziemnym zak³adzie
górniczym uwa¿a siê ogó³ czynnoœci doty-
cz¹cych tego urz¹dzenia, wykonanych,
w ramach nadzoru i kontroli nad ruchem pod-
ziemnego zak³adu górniczego, w ustalonym
przedziale czasu przez pracownika lub gru-
pê pracowników inspekcyjno-technicznych
urzêdu specjalistycznego, zakoñczonych
sporz¹dzeniem protoko³u z badania kontrol-
nego oraz, w razie koniecznoœci, wydaniem
przez dyrektora urzêdu specjalistycznego
decyzji (zarz¹dzenia pokontrolnego) na pod-
stawie przepisów prawa geologicznego
i górniczego.

2. Celem badania kontrolnego jest rozpozna-
nie zagro¿eñ i zgodnoœci stanu techniczne-
go urz¹dzeñ energomechanicznych z warun-
kami okreœlonymi w dokumentacji podsta-
wowej, dodatkowej lub kartach zmian, prze-
pisami, dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹,
dokumentem bezpieczeñstwa oraz decyzja-
mi dyrektora urzêdu specjalistycznego.

3. Przedmiotem badania kontrolnego s¹ w szcze-
gólnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora urzêdu spe-
cjalistycznego z poprzedniego badania
kontrolnego;

2) dokumentacja podstawowa, dodatkowa
lub karty zmian oraz dokumentacja tech-
niczno-ruchowa badanego urz¹dzenia
energomechanicznego;

3) stan techniczny badanych urz¹dzeñ ener-
gomechanicznych;

4) warunki œrodowiska pracy.

4. Badania kontrolne przeprowadza siê zgod-
nie z:

1) planem pracy urzêdu specjalistycznego;

2) programami zatwierdzonymi przez dyrek-
tora urzêdu specjalistycznego;

3) planem badañ kontrolnych i rejonizacj¹,
ustalonymi przez dyrektora urzêdu spe-
cjalistycznego;

4) procedurami badawczymi zatwierdzony-
mi przez dyrektora urzêdu specjalistycz-
nego.

5. Przeprowadzone badania kontrolne ujmuje
siê w miesiêcznych kartach pracy pracow-
ników inspekcyjno-technicznych, o których
mowa w § 25 ust. 3.

§ 39. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce formy przeprowadza-
nia badañ kontrolnych:
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1) badania kontrolne roczne;

2) badania kontrolne okresowe;

3) badania kontrolne odbiorcze;

4) badania kontrolne doraŸne.

2. Badania kontrolne roczne obejmuj¹ nastê-
puj¹ce urz¹dzenia energomechaniczne:

1) górnicze wyci¹gi szybowe w szybach
i szybikach z jazd¹ ludzi, w tym urz¹dze-
nia za³adowcze i zabezpieczaj¹ce szyb
lub szybik;

2) centrale i dyspozytornie wraz z systema-
mi ³¹cznoœci, bezpieczeñstwa i alarmo-
wania oraz magistralne sieci telekomu-
nikacyjne;

3) stacje odmetanowania wraz z sieci¹ ru-
roci¹gów w szybach.

3. Badania kontrolne okresowe s¹ przeprowa-
dzane co dwa lata i obejmuj¹ nastêpuj¹ce
urz¹dzenia energomechaniczne:

1) górnicze wyci¹gi szybowe w szybach
i szybikach bez jazdy ludzi, w tym urz¹-
dzenia za³adowcze i zabezpieczaj¹ce
szyb lub szybik;

2) wewnêtrzne instalacje i sieci elektroener-
getyczne wysokiego i œredniego napiê-
cia, zasilaj¹ce podstawowe obiekty
i urz¹dzenia na powierzchni;

3) urz¹dzenia i uk³ady g³ównego odwadnia-
nia wraz z rozdzielniami zasilaj¹cymi;

4) stacje wentylatorów g³ównych;

5) g³ówne stacje sprê¿arek powietrza zain-
stalowane na powierzchni wraz z sieci¹
ruroci¹gów w szybach;

6) g³ówne sk³ady paliw, olejów i œrodków
smarnych oraz sta³e komory nape³niania
paliwem œrodków transportowych.

4. Badania kontrolne odbiorcze s¹ przeprowa-
dzane w odniesieniu do urz¹dzeñ energome-
chanicznych przed wydaniem zezwolenia na
oddanie ich do ruchu w podziemnym zak³a-
dzie górniczym.

5. Badania kontrolne doraŸne s¹ przeprowadza-
ne w odniesieniu do urz¹dzeñ energomecha-
nicznych w szczególnoœci w przypadku po-
trzeby sprawdzenia realizacji decyzji (zarz¹-
dzeñ pokontrolnych) o szczególnym znacze-
niu dla bezpieczeñstwa, a tak¿e na polece-
nie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
lub dyrektora urzêdu specjalistycznego.

6. Protokó³ z:

1) badania kontrolnego rocznego górnicze-
go wyci¹gu szybowego w szybach, z wy-
j¹tkiem górniczych wyci¹gów skipo-
wych, i szybikach sporz¹dza siê wed³ug
wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do
Regulaminu;

2) badania kontrolnego okresowego we-
wnêtrznych instalacji i sieci elektroener-
getycznych wysokiego i œredniego napiê-
cia, zasilaj¹cych podstawowe obiekty
i urz¹dzenia na powierzchni, sporz¹dza
siê wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cz-
nik nr 4 do Regulaminu;

3) badania kontrolnego rocznego centrali
i dyspozytorni wraz z systemami ³¹czno-
œci, bezpieczeñstwa i alarmowania oraz
magistralnych sieci telekomunikacyjnych
sporz¹dza siê wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 5 do Regulaminu;

4) badania kontrolnego okresowego stacji
wentylatorów g³ównych sporz¹dza siê
wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr
7 do Regulaminu;

5) badania kontrolnego okresowego urz¹-
dzeñ i uk³adów g³ównego odwadniania
wraz z rozdzielniami zasilaj¹cymi sporz¹-
dza siê wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 8 do Regulaminu.

§ 40. 1. Przez kontrolê obiektu budowlanego w pod-
ziemnym zak³adzie górniczym uwa¿a siê
ogó³ czynnoœci dotycz¹cych tego obiektu,
wykonanych, w ramach nadzoru i kontroli
nad ruchem podziemnego zak³adu górnicze-
go, w ustalonym przedziale czasu przez pra-
cownika lub grupê pracowników inspekcyj-
no-technicznych urzêdu specjalistycznego,
zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u
z kontroli oraz, w razie koniecznoœci, wyda-
niem przez dyrektora urzêdu specjalistycz-
nego decyzji (zarz¹dzenia pokontrolnego) na
podstawie przepisów prawa geologicznego
i górniczego albo przepisów prawa budow-
lanego.

2. Celem kontroli jest rozpoznanie zagro¿eñ
w zakresie prowadzenia robót budowlanych
oraz utrzymania obiektów budowlanych
w oparciu o przepisy prawa budowlanego
oraz prawa geologicznego i górniczego.

3. Przedmiotem kontroli s¹ w szczególnoœci:

1) wykonanie decyzji dyrektora urzêdu spe-
cjalistycznego z poprzedniej kontroli;

2) dokumentacja dotycz¹ca kontrolowane-
go obiektu budowlanego;

3) stan techniczny kontrolowanych obiek-
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19) w § 58 w ust. 3 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmie-
niu:

“7a) informacjê o zastosowanych sankcjach;”;

20) w § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Ukoñczenie badañ powypadkowych wraz ze spo-
rz¹dzeniem orzeczenia powinno nast¹piæ w okre-
sie 21 dni.”;

21) tytu³ rozdzia³u 9 otrzymuje brzmienie:

“Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn zagro¿enia”;

22) w § 62:

a) w ust. 1:

—wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“Dyrektor urzêdu górniczego lub wyznaczony przez
niego pracownik powinien ustaliæ stan faktycz-
ny, który jest albo móg³ byæ przyczyn¹ bezpo-
œredniego zagro¿enia, pozostaj¹cy w zwi¹zku z:”,

—pkt 6 otrzymuje brzmienie:

“6) awari¹: urz¹dzeñ g³ównego odwadniania
w zak³adach górniczych innych ni¿ podziem-
ne zak³ady górnicze oraz urz¹dzeñ g³ównego
zasilania w energiê elektryczn¹ zak³adów gór-
niczych innych ni¿ podziemne zak³ady górni-
cze;”,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

“1a. W odniesieniu do stanów faktycznych, które
s¹ albo mog³y byæ przyczyn¹ bezpoœredniego
zagro¿enia, pozostaj¹cych w zwi¹zku z ruchem
urz¹dzeñ energomechanicznych wymienionych
w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 3, oraz w zwi¹zku z obiektami
budowlanymi wymienionymi w § 3 ust. 1 roz-
porz¹dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt
3, w³aœciwym w sprawach, o których mowa
w ust. 1, jest dyrektor urzêdu specjalistyczne-
go.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. Stany faktyczne inne ni¿ okreœlone w ust. 1 i 1a
podlegaj¹ badaniom wed³ug uznania dyrektora
urzêdu górniczego albo dyrektora urzêdu specja-
listycznego.”;

23) § 63 otrzymuje brzmienie:

“§ 63. Przy ustalaniu stanów faktycznych i przyczyn
zagro¿eñ, okreœlonych w § 62, stosuje siê od-
powiednio przepisy dotycz¹ce badañ powypad-
kowych.”;

24) tytu³ rozdzia³u 10 otrzymuje brzmienie:

      “Konsultacje badañ powypadkowych i niebezpiecz-
nych zdarzeñ”;

tów budowlanych;

4) warunki œrodowiska pracy;

5) roboty budowlane zwi¹zane z budow¹,
monta¿em, remontem i rozbiórk¹ kontro-
lowanych obiektów budowlanych.

4. Kontrole przeprowadza siê zgodnie z:

1) planem pracy urzêdu specjalistycznego;

2) programami zatwierdzonymi przez dyrek-
tora urzêdu specjalistycznego;

3) planem kontroli i rejonizacj¹, ustalonymi
przez dyrektora urzêdu specjalistyczne-
go.

5. Przeprowadzone kontrole ujmuje siê w mie-
siêcznych kartach pracy pracowników in-
spekcyjno-technicznych, o których mowa
w § 25 ust. 3.

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

1) kontrole okresowe;

2) kontrole doraŸne.

2. Kontrole okresowe obiektów budowlanych
s¹ przeprowadzane w zakresie utrzymania
tych obiektów, zgodnie z planem pracy urzê-
du specjalistycznego.

3. Kontrolne doraŸne s¹ przeprowadzane w
odniesieniu do obiektów budowlanych w
szczególnoœci w trakcie prowadzenia robót
budowlanych, po zakoñczeniu budowy
obiektu budowlanego, w przypadku potrze-
by sprawdzenia realizacji decyzji (zarz¹dzeñ
pokontrolnych) o szczególnym znaczeniu dla
bezpieczeñstwa, a tak¿e na polecenie Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub dy-
rektora urzêdu specjalistycznego.

4. Protokó³ z kontroli obiektów budowlanych
sporz¹dza siê wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik nr 8a do Regulaminu.

§ 42. Do przeprowadzania przez urz¹d specjalistycz-
ny badañ kontrolnych urz¹dzeñ energomecha-
nicznych oraz kontroli obiektów budowlanych
stosuje siê odpowiednio przepisy § 26, § 28—
31, § 32 ust. 5 oraz § 34.”;

18) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“2. W odniesieniu do wypadków zwi¹zanych z ruchem
urz¹dzeñ energomechanicznych wymienionych
w § 2 ust. 1 rozporz¹dzenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 3, oraz wypadków w obiektach
budowlanych wymienionych w § 3 ust. 1 rozpo-
rz¹dzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w³a-
œciwym w sprawach, o których mowa w ust. 1,
jest dyrektor urzêdu specjalistycznego.”;
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25) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Dyrektor urzêdu górniczego albo urzêdu specjali-
stycznego mo¿e zwróciæ siê do Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego o udzielenie pomocy przy pro-
wadzeniu badañ powypadkowych i niebezpiecznych
zdarzeñ.”;

26) w § 66:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. W celu pomocy przy prowadzeniu badañ powy-
padkowych i niebezpiecznych zdarzeñ, przed
zakoñczeniem tych badañ, w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym przeprowadzane s¹ konsultacje.”,

b) ust. 3—6 otrzymuj¹ brzmienie:

“3. Konsultacje badañ powypadkowych i niebez-
piecznych zdarzeñ prowadzi wiceprezes Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, wyznaczaj¹c termin kon-
sultacji, która powinna byæ przeprowadzona nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 7 dni od zaistnienia
wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia.

4. W konsultacji uczestnicz¹:

1) wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego pro-
wadz¹cy konsultacjê, przedstawiciele Depar-
tamentu Warunków Pracy Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, Departamentu Prawnego i Inte-
gracji Europejskiej Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go oraz w³aœciwego merytorycznie departa-
mentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektor lub zastêpca dyrektora w³aœciwego
urzêdu górniczego albo urzêdu specjalistycz-
nego oraz inspektor tego urzêdu nadzoruj¹cy
zak³ad górniczy, w którym mia³ miejsce wy-
padek (zdarzenie), dokonuj¹cy bezpoœrednio
ustalenia stanu faktycznego.

5. Podczas konsultacji dyrektor urzêdu górniczego
albo urzêdu specjalistycznego przedstawia:

1) pisemn¹ oraz ustn¹ informacjê o dotychcza-
sowym przebiegu badañ;

2) pe³n¹ dokumentacjê, w szczególnoœci:

a) mapê robót górniczych rejonu miejsca wy-
padku (zdarzenia),

b) rysunki lub zdjêcia sytuacyjne miejsca wy-
padku (zdarzenia),

c) protoko³y z przes³uchañ œwiadków,

d) protoko³y i wydane decyzje po kontrolach
problemowych oraz inspekcjach albo bada-
niach kontrolnych oraz kontrolach przepro-
wadzonych wczeœniej w danym rejonie,

e) decyzje wydane po zaistnia³ym wypadku
(zdarzeniu) oraz œrodki organizacyjno-tech-
niczne podjête w celu zapobie¿enia podob-

nym wypadkom (zdarzeniom) w przysz³o-
œci;

3) dotychczasowe ustalenia w zakresie przyczyn
i okolicznoœci wypadku lub niebezpiecznego
zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za na-
ruszenie przepisów.

6. Informacja dyrektora urzêdu górniczego albo
urzêdu specjalistycznego stanowi przedmiot dys-
kusji uczestników konsultacji, w wyniku której
podejmowane s¹ ustalenia dotycz¹ce ewentual-
nych dalszych badañ.”;

27) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“1. Pracownik pe³ni¹cy dy¿ur pogotowia technicznego
powinien niezw³ocznie powiadomiæ o wypadku lub
niebezpiecznym zdarzeniu pe³ni¹cego dy¿ur dyrek-
tora urzêdu lub jego zastêpcê, a nastêpnie zg³osiæ
informacjê o powy¿szym do dyspozytora Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego.”;

28) § 69 otrzymuje brzmienie:

“§ 69. W godzinach pracy urzêdu zg³oszenia o wypad-
kach oraz niebezpiecznych zdarzeniach przyjmu-
je wyznaczony pracownik tego urzêdu, który
obowi¹zany jest niezw³ocznie powiadomiæ dy-
rektora urzêdu lub jego zastêpcê. Dyrektor urzê-
du lub jego zastêpca zawiadamia dyspozytora
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.”;

29) w § 70:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

“W urzêdzie górniczym i urzêdzie specjalistycznym
powinny znajdowaæ siê:”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

“2) ksi¹¿ki wypadków i niebezpiecznych zdarzeñ;”,

c) pkt 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:

“4) wykaz adresów i numerów telefonów pracow-
ników urzêdu górniczego i urzêdu specjalistycz-
nego;

5) wykaz numerów telefonów przedsiêbiorców nad-
zorowanych i kontrolowanych zak³adów górni-
czych oraz w³aœciwych jednostek organizacyj-
nych: prokuratury, Policji, Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej, stacji ratownictwa górniczego i pogo-
towia ratunkowego.”;

30) po za³¹czniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego okrê-
gowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
dodaje siê za³¹cznik nr 1a do Regulaminu organizacyj-
nego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych, w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku nr
1 do zarz¹dzenia;
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31) za³¹cznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego okrêgo-
wych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 2 do
zarz¹dzenia;

32) uchyla siê za³¹cznik nr 6 do Regulaminu organizacyjne-
go okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Gór-
niczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych;

33) po za³¹czniku nr 8 do Regulaminu organizacyjnego okrê-
gowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
dodaje siê za³¹cznik nr 8a do Regulaminu organizacyj-
nego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu

Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych, w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku nr
3 do zarz¹dzenia.

§ 2. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Ener-
gomechanicznych dostosuj¹ do Regulaminu organizacyjne-
go okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górnicze-
go do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
zakresy czynnoœci lub instrukcje organizacji pracy dla po-
szczególnych pracowników, w terminie 30 dni od dnia
wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2005 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Za³¹cznik nr 1

“
Za³¹cznik nr 1a do Regulaminu organizacyjnego

okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych

Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 7 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 1 lipca 2005 r. (poz. 26)

WZÓR 

................................................................. ..........................................., dnia ......... 20..... r.   
(oznaczenie okrêgowego urzêdu górniczego) (miejscowoœæ)  

PROTOKÓŁ Nr ......................................... 

z kontroli problemowej zak³adu górniczego .................................................................................... 
(nazwa zak³adu górniczego) 

Skontrolowano: ....................................................................................................
(przedmiot kontroli, przebyta trasa*) 

 
Kontrolê rozpoczêto w dniu: ............................................................ 20..... r.   o godz. .................   
Kontrolê zakoñczono w dniu: ........................................................... 20..... r.   o godz. .................   

 
Kontrolê przeprowadzi³ (li): .................................................................................................... 

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)

Ze strony zak³adu górniczego w kontroli brali udzia³: ....................................................................... 
(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)

W czasie kontroli stwierdzono: .................................................................................................... 

 
Pouczony o prawie zg³oszenia zastrze¿eñ, przedsiêbiorca, kierownik ruchu zak³adu górniczego (osoba przez

 
nich upowa¿niona) oraz osoby bior¹ce udzia³ w kontroli sk³adaj¹ce wyjaœnienia oœwiadczaj¹, ¿e nie wnosz¹
zastrze¿eñ do stwierdzeñ dokonanych w czasie kontroli wzglêdnie zg³aszaj¹ nastêpuj¹ce zastrze¿enia:  

W zwi¹zku z przeprowadzon¹ kontrol¹:**) 
— osoba przeprowadzaj¹ca kontrolê wyda³a decyzjê/nie wyda³a decyzji, 
— dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego wyda decyzjê. 

 

.......................................................................... .................................................................... 
(podpis(y) osoby(osób) bior¹cej(ych) udzia³ w kontroli

ze strony zak³adu górniczego)
 (podpis kontroluj¹cego) 

  
 

.......................................................................... .................................................................... 
(podpis przedsiêbiorcy, kierownika ruchu zak³adu górniczego albo

 osoby przez nich upowa¿nionej otrzymuj¹cej protokó³) 
(podpis kierownika grupy kontrolnej) 

   
*) Obowi¹zek okreœlenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny pospolite 

w warunkach  okreœlonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (§ 32 ust. 4 regulaminu organizacyjnego OUG i UGBKUE). 
**) Zbêdne skreœliæ.” 

......
 

 

 

 

)
.....................
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Za³¹cznik nr 2

“
Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego

okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych

WZÓR 
 

................................................................. ..........................................., dnia ........ 20...... r.  
(oznaczenie okrêgowego urzêdu górniczego) (miejscowoœæ)  

 

PROTOKÓŁ Nr ......................................... 

 

z inspekcji zak³adu górniczego       ...............................................................................................  
 (nazwa zak³adu górniczego) 

 
Skontrolowano: ....................................................................................................  

 (przedmiot inspekcji, przebyta trasa*) 

 
Inspekcjê przeprowadzi³ (li): ....................................................................................................  

 (imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

Ze strony zak³adu górniczego w inspekcji brali udzia³: ..................................................................... 
(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)

W czasie inspekcji stwierdzono: ................................................................................................... 

 
Pouczony o prawie zg³oszenia zastrze¿eñ, przedsiêbiorca, kierownik ruchu zak³adu górniczego (osoba przez
nich upowa¿niona) oraz osoby bior¹ce udzia³ w inspekcji sk³adaj¹ce wyjaœnienia oœwiadczaj¹, ¿e nie wnosz¹
zastrze¿eñ do stwierdzeñ dokonanych w czasie inspekcji wzglêdnie zg³aszaj¹ nastêpuj¹ce zastrze¿enia:  

W zwi¹zku z przeprowadzon¹ inspekcj¹:**) 
— osoba przeprowadzaj¹ca inspekcjê wyda³a decyzjê/nie wyda³a decyzji, 
— dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego wyda decyzjê. 

 

.......................................................................... .................................................................... 
(podpis(y) osoby(osób) bior¹cej(ych) udzia³ w inspekcji

ze strony zak³adu górniczego)
 (podpis inspekcjonuj¹cego) 

  
 

.......................................................................... .................................................................... 
(podpis przedsiêbiorcy, kierownika ruchu zak³adu górniczego albo

 osoby przez nich upowa¿nionej otrzymuj¹cej protokó³) 
(podpis kierownika grupy inspekcyjnej) 

   
*) Obowi¹zek okreœlenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy inspekcji przeprowadzanych w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny pospolite 

w warunkach  okreœlonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (§ 32 ust. 4 regulaminu organizacyjnego OUG i UGBKUE). 
**) Zbêdne skreœliæ.” 

 

 

 

Inspekcjê rozpoczêto w dniu: ............................................................ 20..... r.   o godz. ................
Inspekcjê ........................................................... 20..... r.   o godz. ................ zakoñczono w dniu: 

......................

.....

)
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Za³¹cznik nr 3

“
Za³¹cznik nr 8a do Regulaminu organizacyjnego

okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych

Poz. 26

 

WZÓR 
 

............................................, dnia ........... 20...... r.  
Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych

Urz¹dzeñ Energomechanicznych
w Katowicach

 
 

 
 

  

PROTOKÓŁ Nr ……/……/…… 

kontroli obiektów budowlanych zak³adu górniczego  ……………..........................………….......... nadzorowanego 
przez dyrektora Okrêgowego Urzêdu Górniczego ………...………..................................................................…. 

 

Kontrolê przeprowadzono w dniach (dniu) ..............................…........……….. przez przedstawiciela (li) UGBKUE 

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

Ze strony zak³adu górniczego w kontroli brali udzia³ ....................................................................................... 

(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe) 

 
Kontrol¹ objêto: 
1) szybow¹ wie¿ê wyci¹gow¹ ….........…………………............……………..….................................................. ; 
2) budynek maszyny wyci¹gowej ……………….….......................….............................................................. ; 
3) obiekt stacji wentylatorów g³ównych …….............…………...............…….….............................................. ; 
4) wyniki badañ i wnioski zawarte w protoko³ach (sprawozdaniach, ekspertyzach itp.) z kontroli wykonanych przez 

kierownictwo ruchu energomechanicznego, specjalistyczne przedsiêbiorstwa (zak³ady) us³ugowe i rzeczoznawców 

W czasie kontroli stwierdzono nastêpuj¹ce nieprawid³owoœci: 

Pouczony o prawie zg³oszenia zastrze¿eñ, kierownik ruchu zak³adu górniczego (osoba przez niego upowa¿niona) 
oraz osoby bior¹ce udzia³ w kontroli sk³adaj¹ce wyjaœnienia oœwiadczaj¹, ¿e nie wnosz¹ zastrze¿eñ do stwierdzeñ

 

............................................................................ ............................................................................ 
podpis(y) osób(y) bior¹cej(ych) udzia³ w kontroli

ze strony zak³adu górniczego
 podpis przeprowadzaj¹cego kontrolê 

  

............................................................................ ............................................................................ 
podpis kierownika ruchu zak³adu górniczego wzglêdnie
osoby przez niego upowa¿nionej otrzymuj¹cej protokó³

 podpis kierownika grupy przeprowadzaj¹cego
kontrolê”

 
  

dokonanych w czasie kontroli wzglêdnie zg³aszaj¹ nastêpuj¹ce zastrze¿enia:   
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27

KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

1. Informuje siê, ¿e w dniu 21 czerwca 2005 r. Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nada³ Panu in¿. Aleksandrowi
KOSIOROWI, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758), uprawnienia rzeczoznaw-
cy do spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlo-
nym w:

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych
(Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777
oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

2) § 327 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) oraz
§ 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz.
U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz
z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169).

2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, s¹ wa¿ne do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

1. Informuje siê, ¿e w dniu 21 czerwca 2005 r. Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nada³ Panu mgr. in¿. Krzysz-
tofowi SZCZERBIÑSKIEMU, na podstawie art. 78a ust. 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223,
poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758), upraw-

28

KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

nienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego
w zakresie okreœlonym w:

1) § 6 ust. 5 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz.
U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz
z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

2) § 327 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) oraz



- 89 -
Dziennik Urzêdowy Nr 7
Wy¿szego Urzêdu Górniczego Poz. 28

§ 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w spra-
wie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz.
U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz
z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

3) pkt 2.4.1 ppkt 2 i pkt 2.4.1.2 w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca

2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169).

2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, s¹ wa¿ne do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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