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8 Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych w 2004 roku

I. P R Z E D M O WA  P R E Z E S A  W U G

KilkanaÊcie lat temu we wszystkich bran˝ach
polskiego górnictwa rozpocz´to gruntowne refor-
my. Przed wyzwaniem na tak du˝à skal´ nigdy do-
tàd w Polsce nie stan´li ani politycy, ani dzia∏acze
gospodarczy, ani naukowcy. By∏a wola przeprowa-
dzenia zmian w jak najszybszym tempie.

Dzisiaj, choç proces reform nadal trwa, wi-
doczne sà pozytywne efekty ogromnego wysi∏ku
ich twórców, mened˝erów, za∏óg zak∏adów
i wszystkich tych osób, które wyra˝a∏y swe opi-
nie, s∏u˝y∏y wiedzà i doÊwiadczeniem. Górnictwo
jest w dobrej kondycji. Przyczyni∏a si´ do tego
obecna koniunktura na surowce energetyczne
i wyroby przemys∏owe. 

W liczàcej wiele lat historii polskiego górnic-
twa by∏ to rok, w którym dosz∏o do najni˝szej
w historii liczby wypadków – tych najci´˝szych
zdarzy∏o si´ o przesz∏o po∏ow´ mniej ni˝ w ubie-
g∏ym roku, znacznie obni˝y∏a si´ te˝ wypadko-
woÊç ogólna. Uzyskane w 2004 roku wskaêniki
sytuujà nas w gronie górniczych krajów Êwiata na
czo∏owych miejscach. MoglibyÊmy w tej sytuacji
odczuwaç du˝à satysfakcj´, gdyby nie Êwiado-
moÊç zwi´kszajàcych si´ zagro˝eƒ w górnictwie
podziemnym, szczególnie w górnictwie w´glo-
wym. Wprowadzane zmiany wymusi∏y koncen-
tracj´ wydobycia i si´ganie do z∏ó˝ surowców na
coraz ni˝szych g∏´bokoÊciach, gdzie zagro˝enia
metanowe, tàpaniami, wybuchem py∏u w´glo-
wego, wodne, czy klimatyczne, wyst´pujà na
wi´kszà skal´ i mogà si´ kumulowaç. 

Bardzo dobre wyniki produkcyjne i finanso-
we uzyskano w 2004 roku w górnictwie miedzio-
wym – tam te˝ wskaêniki wypadkowoÊci by∏y
znacznie lepsze ni˝ rok wczeÊniej. 

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej staliÊmy
si´ swoistym liderem – polskie górnictwo to po∏o-
wa górnictwa wszystkich krajów zrzeszonych
w Unii. Z tà ÊwiadomoÊcià nadzór górniczy realizu-
je swój coraz szerszy zakres zadaƒ. Nowe, liczne

kompetencje to mi´dzy innymi uznawanie przez
Prezesa WUG kwalifikacji nabytych w paƒstwach
Unii, kontrola wyrobów stosowanych w górnic-
twie w oparciu o ustaw´ o systemie oceny zgod-
noÊci, reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w spra-
wach roszczeƒ za szkody w razie braku nast´pcy
prawnego przedsi´biorcy, udzia∏ w pracach sta∏ej
grupy roboczej Komitetu Doradczego ds. Bezpie-
czeƒstwa i Ochrony Zdrowia w Górnictwie w ra-
mach struktur organizacyjnych Unii Europejskiej. 

Podczas ubieg∏orocznych spotkaƒ mi´dzyna-
rodowych, w tym równie˝ na X Jubileuszowym
Spotkaniu Szefów Europejskich Urz´dów Górni-
czych we Wroc∏awiu, w którym wzi´∏o udzia∏ 14
krajów, mieliÊmy okazj´ wymieniç doÊwiadczenia
oraz porównaç wskaêniki, dokonania i ich sku-
tecznoÊç. Us∏yszeliÊmy pod adresem polskiego
przemys∏u wydobywczego i polskiego nadzoru
górniczego wiele s∏ów uznania. 

W 2003 roku rozpocz´liÊmy wdra˝anie sys-
temu zarzàdzania jakoÊcià w administracji zgod-
nego z normà ISO 9001. Naszym celem by∏o do-
skonalenie w∏asnej pracy, stosowanych procedur
i systemów – s∏owem prawid∏owoÊci naszego
dzia∏ania. W 2004 roku niezale˝na i obiektywna
jednostka certyfikujàca – Polskie Centrum Badaƒ
i Certyfikacji dokona∏a w Wy˝szym Urz´dzie
Górniczym koƒcowego audytu i przyzna∏a certy-
fikat stwierdzajàcy, ˝e WUG wykonuje zadania
na∏o˝one przez ustaw´ Prawo geologiczne i gór-
nicze zgodnie z normà PN-EN ISO 9001: 2001.
Za systematyczne dzia∏ania na rzecz doskonale-
nia form nadzoru górniczego pragn´ serdecznie
podzi´kowaç wszystkim pracownikom urz´dów
górniczych.

Przemiany w polskim górnictwie b´dà trwa-
∏y tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dzie ono istnieç, b´dà
ulegaç zmianie uwarunkowania jego funkcjono-
wania. Niezmienna pozostanie nasza troska o to,
aby by∏o ono bezpieczne. 
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Dlatego w pierwszej kolejnoÊci zwracaliÊmy
si´ do przedsi´biorców z apelem, aby wzi´li pod
uwag´ nasze sugestie i zalecenia. Dzi´kujemy za-
razem za wszystkie zrealizowane ju˝ koncepcje

i rozwiàzania na rzecz szeroko pojmowanego
bezpieczeƒstwa pracy. 

Pami´tajmy, ˝e niebezpieczne zdarzenia
kosztujà wi´cej ni˝ profilaktyka. 

Szcz´Êç Bo˝e

Wojciech Bradecki
Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
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II. M I S J A  W Y ˚ S Z E G O  U R Z ¢ D U  G Ó R N I C Z E G O

Misjà Wy˝szego Urz´du Górniczego jest
wykonywanie przez organy nadzoru górnicze-
go s∏u˝by publicznej w dà˝eniu do poprawy
warunków bezpieczeƒstwa pracy i ochrony
zdrowia górników, optymalnego zagospodaro-
wania z∏ó˝ kopalin oraz ograniczenia ucià˝liwo-
Êci oddzia∏ywania górnictwa na ludzi i Êrodowi-
sko. Wynika ona z realizacji podstawowych
praw cz∏owieka: do ochrony ˝ycia i zdrowia, do
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Stanowi wype∏nienie obowiàzku prowadzenia
przez w∏adze publiczne polityki zapewniajàcej
bezpieczeƒstwo ekologiczne wspó∏czesnemu
i przysz∏ym pokoleniom. Czyni zadoÊç konstytu-
cyjnej zasadzie zrównowa˝onego rozwoju. Wy-
chodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
spo∏eczeƒstwa w tworzeniu nowoczesnej admi-
nistracji, zdolnej do podejmowania ró˝nych
dzia∏aƒ w celu szybkiego reagowania na zacho-
dzàce w otoczeniu zmiany.



11

III. S C H E M AT  O R G A N I Z A C Y J N Y  U R Z ¢ D Ó W  G Ó R N I C Z Y C H
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Okr´gowe Urz´dy Górnicze

• Kielce
• Kraków
• Krosno
• Lublin
• Poznaƒ
• Warszawa
• Wroc∏aw

Okr´gowe Urz´dy Górnicze

• Gliwice
• Katowice
• Rybnik
• Tychy

województwa: Âlàskie i Opolskie

M a p a  w ∏ a Ê c i w o Ê c i  m i e j c o w y c h  O U G  w  P o l s c e
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IV.  PODSTAWA PRAWNA DZIA¸ALNOÂCI I ZADANIA URZ¢DÓW GÓRNICZYCH

Wy˝szy Urzàd Górniczy, okr´gowe urz´dy górni-
cze i Urzàd Górniczy do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ
Energomechanicznych realizujà zadania organów
nadzoru górniczego okreÊlone przepisami Prawa geo-
logicznego i górniczego oraz przepisami szczególny-
mi. Sprawujà nadzór i kontrol´ nad ruchem zak∏adów
górniczych wydobywajàcych kopaliny podstawowe
i pospolite, w szczególnoÊci w zakresie: 
- bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz bezpieczeƒ-

stwa po˝arowego,
- ratownictwa górniczego, 
- gospodarki z∏o˝ami kopalin w procesie ich wy-

dobywania, 
- ochrony Êrodowiska, w tym zapobiegania

szkodom, 
- budowy i likwidacji zak∏adu górniczego, w tym

rekultywacji gruntów i zagospodarowania tere-
nów po dzia∏alnoÊci górniczej.

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest
centralnym organem administracji rzàdowej nad-
zorowanym przez ministra w∏aÊciwego do spraw
administracji publicznej. 

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego w szczególnoÊci: 

• jest organem w∏aÊciwym w sprawach indywi-
dualnych, rozpatrywanych w drodze post´po-
wania administracyjnego w zakresie wynikajà-
cym z przepisów ustawy, 

• pe∏ni funkcj´ organu wy˝szego stopnia,
w rozumieniu Kodeksu post´powania admini-
stracyjnego, w stosunku do dyrektorów okr´-
gowych urz´dów górniczych i specjalistycz-
nych urz´dów górniczych, oraz sprawuje nad-
zór nad ich dzia∏alnoÊcià, 

• pe∏ni funkcj´ wyspecjalizowanego organu
kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu 
w zakresie wyrobów przeznaczonych do sto-
sowania w zak∏adach górniczych, 

• powo∏uje specjalne komisje do kompleksowego
opiniowania stanu rozpoznawania i zwalczania
zagro˝eƒ naturalnych i technicznych w zak∏adach gór-
niczych oraz zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa powszechnego,
zwiàzanego z ruchem zak∏adu górniczego,

• gromadzi i archiwizuje dokumentacj´ mierniczo-geo-
logicznà zlikwidowanych zak∏adów górniczych oraz
udost´pnia t´ dokumentacj´ na zasadach i w sposób
okreÊlony w odr´bnych przepisach.

Szczegó∏owe zadania organów nadzoru górniczego
okreÊla ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geo-
logiczne i górnicze – (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z póên. zm.)

Organy nadzoru górniczego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej mi´dzy innymi: 
1) wydajà zezwolenia na oddanie do ruchu w zak∏adzie

górniczym obiektów, maszyn i urzàdzeƒ okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie Ustawy,

2) wydajà zezwolenia na przechowywanie i u˝ywanie
sprz´tu strza∏owego w zak∏adach górniczych,

3) wydajà pozwolenia na nabywanie lub przechowy-
wanie materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego oraz na u˝ywanie Êrodków
strza∏owych w zak∏adach górniczych,

4) zatwierdzajà plany ruchu zak∏adów górniczych,
5) zaliczajà z∏o˝a (pok∏ady) ich cz´Êci lub wyrobiska

do poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagro-
˝eƒ naturalnych,

6) Prezes WUG: 
• dopuszcza wyroby do stosowania w zak∏adach

górniczych,
• w uzasadnionych przypadkach udziela zezwoleƒ

na odst´pstwo od obowiàzujàcych przepisów.

Ponadto organy nadzoru górniczego stwierdzajà kwali-
fikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adów gór-
niczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego
oraz pracowników na stanowiska w ruchu zak∏adu gór-
niczego, które wymagajà szczególnych kwalifikacji.
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V. Z A K R E S  N A D Z O R U  I  K O N T R O L I

Wed∏ug stanu na 31.12.2004r. nadzorem
i kontrolà urz´dów górniczych obj´tych by∏o 224
zak∏adów górniczych wydobywajàcych kopaliny
podstawowe w tym:
• 54 podziemne zak∏ady górnicze, obejmujàce: 

- 39 kopalƒ w´gla kamiennego, 
- 4 kopalnie w´gla kamiennego w likwidacji,
- 3 kopalnie rud miedzi, 
- 2 kopalnie rud cynku i o∏owiu, 
- 1 kopalni´ soli, 
- 2 zak∏ady górnicze wydobywajàce gliny

ceramiczne, 
- 2 zak∏ady górnicze wydobywajàce gips i an-

hydryt,
- 1 zak∏ad górniczy wydobywajàcy magnezyt,

• 104 odkrywkowe zak∏ady górnicze, w tym: 
- 11 kopalƒ w´gla brunatnego, 
- 92 kopalnie surowców skalnych, ilastych, 

piasków formierskich i szklarskich, 
- 1 kopalnia siarki (w likwidacji), 

• 56 otworowych zak∏adów górniczych, obejmujàcych:
- 3 zak∏ady górnicze ropy i gazu, w tym 78

kopalƒ i 5 podziemnych magazynów gazu,
- 1 kopalni´ gazu, 
- 4 kopalnie soli, w tym 2 w likwidacji, 
- 3 kopalnie siarki, w tym 2 w likwidacji, 
- 45 zak∏adów górniczych wydobywajàcych

wody lecznicze, termalne i solanki, 
• 10 zak∏adów wykonujàcych roboty podziemne

z zastosowaniem techniki górniczej, w tym Cen-
tralny Zak∏ad Odwadniania Kopalƒ, w sk∏ad któ-
rego wchodzi 5 ruchów sk∏adajàcych si´ z 15 rejonów.

Nadzorem i kontrolà obj´te by∏y równie˝ dwa zak∏a-
dy prowadzàce wiercenia za metanem, jeden zak∏ad
prowadzàcy bezzbiornikowe magazynowanie sub-
stancji w górotworze oraz 304 zak∏ady wykonujàce
prace geologiczne, 3601 zak∏adów górniczych ko-
palin pospolitych zatrudniajàcych 11 623 pracowni-
ków. Ponadto nadzorowano 1 121 podmiotów wy-

konujàcych w zakresie swej dzia∏alnoÊci zawodowej
powierzone im czynnoÊci w ruchu zak∏adów górni-
czych zatrudniajàcych 23 598 pracowników. 

We wszystkich nadzorowanych zak∏adach i podmio-
tach gospodarczych zatrudnionych by∏o 184 208
pracowników, z czego 127 288 pracowników
w czynnych kopalniach w´gla kamiennego i 732
pracowników w likwidowanych kopalniach w´gla
kamiennego. 

Statutowe zadania nadzoru górniczego w 2004 ro-
ku realizowane by∏y przez 11 okr´gowych urz´dów
górniczych i specjalistyczny Urzàd Górniczy do Ba-
daƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych
oraz Wy˝szy Urzàd Górniczy, w których zatrudnio-
nych by∏o 385 pracowników inspekcyjno – technicz-
nych. 

Liczbowà charakterystyk´ zatrudnienia i wydobycia
w nadzorowanych zak∏adach górniczych przedsta-
wiono w poni˝szej tabeli.
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1 W S T ¢ P

Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych w 2004 roku.
Sprawozdanie zosta∏o zredagowane wed∏ug po-
ni˝szego schematu. 
Rozdzia∏ 2 zawiera opis realizacji w 2004 roku
priorytetowych celów urz´dów górniczych. 
Dzia∏alnoÊç administracyjnà urz´dów górniczych
opisano w rozdziale 3. 
Rozdzia∏y 4 i 5 zawierajà opis dzia∏alnoÊci inspek-
cyjnej i represyjnej urz´dów górniczych. 
Sposób reprezentowania Skarbu Paƒstwa w spra-
wach roszczeƒ z tytu∏u szkód wywo∏anych dzia∏al-
noÊcià górniczà opisano w rozdziale 6.
Rozdzia∏y 7 i 8 zawierajà informacje o realizowa-
nej w 2004 roku wspó∏pracy z innymi organami
nadzoru i kontroli oraz jednostkami naukowo-ba-
dawczymi. 
Ca∏à dzia∏alnoÊç legislacyjnà opisano w rozdziale 9.
Sprawozdanie z zakresu integracji europejskiej oraz
wspó∏pracy z zagranicà zawarto w rozdziale 10.
Rozdzia∏ 11 zawiera sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
informacyjnej i wydawniczej urz´dów. 
Wszystkie dzia∏ania z zakresu organizacji we-
wn´trznej urz´dów górniczych zrealizowane

w 2004 roku przedstawiono w rozdziale 12. 
Ca∏oÊç dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych w 2004
roku wraz z podsumowaniem, wyciàgni´ciem
wniosków i sformu∏owaniem g∏ównych punktów
strategii na rok 2005 zawiera rozdzia∏ 13. 

W za∏àczniku nr 1 i 2 zaprezentowano zagro-
˝enia zawodowe i wypadkowoÊç w górnictwie
w 2004 roku. Za∏àcznik nr 3 przedstawia dzia∏al-
noÊç komisji powo∏anych przez Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego. Za∏àcznik nr 4 obrazuje udzia∏
pracowników urz´dów górniczych w pracach ko-
misji i zespo∏ów funkcjonujàcych poza strukturami
organów nadzoru górniczego. Za∏àcznik nr 5 za-
wiera zestawienie aktów wewn´trznych wyda-
nych przez Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.

Uzupe∏nieniem niniejszego sprawozdania jest
opracowanie WUG pt. „Stan Bezpieczeƒstwa i Hi-
gieny Pracy w Górnictwie w 2004 roku”, gdzie
w sposób szczegó∏owy zaprezentowano stan zagro-
˝eƒ zawodowych, technicznych i naturalnych oraz
stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy w górnictwie
wraz ze strategià dzia∏ania nadzoru górniczego.



Dzia∏alnoÊç organów nadzoru górniczego w 2004 roku obejmowa∏a realizacj´ ustaleƒ uj´-
tych w „Strategii dzia∏ania urz´dów górniczych na lata 2001-2005” oraz „Programie dzia∏ania
urz´dów górniczych na 2004 rok”.
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2 R E A L I Z A C J A  P R I O RY T E T O W Y C H  C E L Ó W  U R Z ¢ D Ó W  G Ó R N I C Z Y C H

W 2004 roku dzia∏alnoÊç legislacyjna WUG ukie-
runkowana by∏a w szczególnoÊci na sprawy zwiàzane
z kilkoma nowelizacjami ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze, zaprojektowanymi w 2004r., oraz aktów wy-
konawczych do tej ustawy, a tak˝e opracowywaniem
nowych aktów wykonawczych w obszarze dzia∏ania
urz´dów górniczych. Ponadto zwracano uwag´ na regu-
lacje prawne zawarte w znaczàco znowelizowanej
w tym okresie ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o mate-
ria∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywil-

nego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 z poên. zm.), modyfikujà-
cej m. in. obowiàzki dyrektorów okr´gowych urz´dów gór-
niczych oraz Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
Wy˝szy Urzàd Górniczy zwraca∏ szczególnà uwag´ na
analiz´ i popularyzacj´ rozwiàzaƒ prawnych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych, przygotowanie urz´-
dów górniczych do realizacji zadaƒ wynikajàcych z cz∏on-
kostwa Polski w UE oraz aktywnie wspó∏dzia∏a∏ w two-
rzeniu prawa wspólnotowego dotyczàcego górnictwa.

2.1 Wdra˝anie nowych przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Majàc na celu podnoszenie stanu bezpie-
czeƒstwa w nadzorowanych zak∏adach górniczych
w opracowanej strategii na lata 2001 – 2005
Wy˝szy Urzàd Górniczy mi´dzy innymi za cel przy-
jà∏ „wspomaganie wdra˝ania systemów zarzàdza-
nia bezpieczeƒstwem w zak∏adach górniczych
i ocenà skutecznoÊci wdro˝onych systemów”.
Realizujàc powy˝sze cele, w ramach przeprowa-
dzanych inspekcji szczególnà uwag´ zwracano na
kontrol´ realizacji obowiàzku przedsi´biorców
w zakresie dokonywania ocen ryzyka zawodowe-
go na stanowiskach pracy i zapoznawania z ich
wynikami zainteresowanych pracowników. Efek-
tem tych dzia∏aƒ by∏o dokonanie takiej oceny
przez wszystkie zak∏ady górnicze.

Dla podniesienia stanu bezpieczeƒstwa w za-
k∏adach urz´dy górnicze prowadzi∏y dzia∏ania ma-
jàce na celu inicjowanie dzia∏aƒ przedsi´biorców
w zakresie wdra˝ania Systemów Zarzàdzania Bez-
pieczeƒstwem, których podstawowym celem jest
poprawa warunków pracy, wy˝szego poziomu

bezpieczeƒstwa i lepszej ochrony zdrowia pracow-
ników. Obecnie posiadaczami certyfikatów wyda-
nych przez akredytowanà w tym zakresie jednost-
k´ certyfikujàcà sà wszystkie kopalnie Katowickie-
go Holdingu W´glowego S. A. oraz KWK „Kazi-
mierz – Juliusz”, KWK „Jas-Mos”, KWK „Bory-
nia”, KWK „Zofiówka”, KWK „Pniówek”, KWK
„Pokój”, KWK „Jankowice”, KWK „Halemba”,
KWK „Piast”, ZGE „Janina”, ZG „Centrum”
i KGHM Polska Miedê S.A. ZG „Lubin”. 
W procesie certyfikacji systemów zarzàdzania
bezpieczeƒstwem i higienà pracy w podziem-
nych zak∏adach górniczych brali udzia∏ przedsta-
wiciele Wy˝szego Urz´du Górniczego jako au-
dytorzy techniczni, posiadajàcy odpowiednie
uprawnienia. Przedstawiciele WUG brali rów-
nie˝ udzia∏ w pracach Komitetu Technicznego
dzia∏ajàcego przy Jednostce Certyfikujàcej GIG.

2.2 Doskonalenie instrumentów zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy w górnictwie 



Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych w 2004 roku18

2.3 Zapewnienie pomocy w razie zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia ludzi i bezpieczeƒstwa
ruchu zak∏adu górniczego

Zapewnienie pomocy w razie zagro˝enia ˝ycia
lub zdrowia ludzi i bezpieczeƒstwa ruchu zak∏adu
górniczego gwarantuje w∏aÊciwa organizacja
i funkcjonowanie s∏u˝b ratownictwa górniczego
w Polsce. Dzia∏alnoÊç ta prowadzona jest na pod-
stawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geolo-
giczne i górnicze oraz rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 12 czerwca 2002r w sprawie ra-
townictwa górniczego. (Dz. U. Nr 94, poz. 838
oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1073) – aktu wy-
konawczego do tej ustawy. 
Zadaniem s∏u˝b ratownictwa górniczego jest
niesienie niezw∏ocznej pomocy w razie zagro-
˝enia ˝ycia lub zdrowia pracowników zak∏adu
górniczego oraz innych osób znajdujàcych si´
w zak∏adzie górniczym a tak˝e w razie zagro-
˝enia bezpieczeƒstwa ruchu zak∏adu górni-
czego, powsta∏ych w szczególnoÊci wskutek
po˝aru, wybuchu gazów lub py∏u w´glowego,
wyrzutu gazów lub ska∏, wdarç wody do wy-
robisk, zawa∏u, tàpni´cia, erupcji otworowej
lub awarii energo-mechanicznej oraz bezpie-
czeƒstwa publicznego. 
W celu podniesienia stanu bezpieczeƒstwa w za-
kresie ratownictwa górniczego uj´to zawód ra-
townika górniczego i mechanika sprz´tu ratow-
niczego w wykazie górniczych zawodów regulo-
wanych – rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 6 kwietnia
2004r. w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu
umiej´tnoÊci w toku post´powania w sprawie
uznania nabytych w paƒstwach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 76
poz. 725 z dnia 23 kwietnia 2004r.). 
Nad zabezpieczeniem kopalƒ czuwa 5772 ra-
towników zgrupowanych w kopalnianych dru˝y-
nach ratowniczych i czterech jednostkach ratow-
nictwa górniczego. 

S∏u˝by ratownictwa przedsi´biorców

S∏u˝by ratownictwa przedsi´biorców obejmujà
funkcjonujàce w poszczególnych zak∏adach gór-
niczych kopalniane dru˝yny ratownicze oraz od-
powiednio wyposa˝one kopalniane stacje ratow-
nictwa górniczego. W Polsce dzia∏a aktualnie: 

• 50 kopalnianych stacji ratownictwa górniczego,
• 5 kopalnianych punktów ratownictwa górniczego,
• 8 zak∏adowych stacji ratownictwa górniczego.

Jednostki ratownictwa górniczego

W górnictwie polskim dzia∏ajà obecnie cztery
podmioty zawodowo trudniàce si´ ratownic-
twem górniczym (jednostki ratownictwa):

Wspó∏praca pomi´dzy s∏u˝bami ratownictwa górniczego
z Paƒstwowà Stra˝à Po˝arnà ró˝nych szczebli rozwija si´
w ostatnich latach bardzo dynamicznie, a wzajemne kon-
takty sà coraz cz´stsze. Opiera si´ ona na zasadach okre-
Êlonych w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaÊniczym.

Jednostki ratownictwa górniczego i kopal-
niane dru˝yny ratownictwa górniczego w sposób
odpowiedni dostosowujà swoje struktury organi-
zacyjne do warunków wynik∏ych z restrukturyza-
cji przemys∏u wydobywczego. 
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Dzia∏alnoÊç ratownictwa górniczego nale˝y oceniç
pozytywnie, a na szczególne podkreÊlenie zas∏ugujà
du˝e umiej´tnoÊci i zaanga˝owanie ratowników
w prowadzonych akcjach ratowniczych szczególnie
przeciwpo˝arowych i pracach profilaktycznych.
Wysoki poziom wyszkolenia polskich s∏u˝b ratowniczych
zosta∏ potwierdzony podczas Mi´dzynarodowych Zawo-
dów Zast´pów Ratowniczych w G∏ogowie zorganizowa-
nych przez Wy˝szy Urzàd Górniczy i KGHM Polska Miedê
S.A. podczas których polskie zast´py w konkurencji g∏ów-
nej zawodów zaj´∏y pierwsze i szóste miejsce.
W górnictwie odkrywkowym nie ma specjalistycznej
jednostki ratownictwa górniczego, która zawodo-
wo zajmowa∏aby si´ ratownictwem w odkrywko-
wych zak∏adach górniczych. Wi´kszoÊç odkrywko-
wych zak∏adów górniczych zosta∏a zwolniona przez
w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego z obowiàzku
posiadania zorganizowanego ratownictwa górni-
czego oraz zapewnienia sta∏ej mo˝liwoÊci udzia∏u
w akcji ratowniczej specjalistycznych s∏u˝b CSRG. 
Zak∏ady te w myÊl § 5.1 rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie ra-
townictwa górniczego muszà posiadaç plan ratow-
nictwa. W trakcie przeprowadzanych inspekcji
w odkrywkowych zak∏adach górniczych kontrolo-
wano posiadanie oraz poprawnoÊç sporzàdzania
planów ratownictwa w oparciu o przepisy wy˝ej cy-
towanego rozporzàdzenia, a w szczególnoÊci w za-
kresie posiadania planu akcji ratowniczej na wypa-
dek uaktywnienia si´ wyst´pujàcych zagro˝eƒ natu-
ralnych w danym zak∏adzie górniczym. 
W górnictwie otworowym dzia∏alnoÊcià stwarzajàcà naj-
wi´ksze potencjalne zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa po-

wszechnego i Êrodowiska jest dzia∏alnoÊç poszukiwaw-
cza i wydobywcza ropy naftowej i gazu ziemnego, szcze-
gólnie w rejonach w których wyst´puje po∏àczenie za-
gro˝enia erupcyjnego i siarkowodorowego. Wiercone
otwory i z∏o˝a wymagajà szczególnych dzia∏aƒ w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeƒstwa powszechnego i Êrodo-
wiska. Dzia∏ania te oparte sà na wdro˝onych do realiza-
cji porozumieniach pomi´dzy Komendantem G∏ównym
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej a Prezesem Zarzàdu PGNiG
S. A. w Warszawie. Porozumienie to jest wynikiem reali-
zacji wniosków Komisji powo∏anej przez Prezesa WUG
i przyczynia si´ do prawid∏owej wspó∏pracy jednostek ra-
townictwa górniczego i s∏u˝b ratowniczych przedsi´bior-
ców z Krajowym Systemem Ratowniczym. Poszczególne
s∏u˝by ratownicze i instytucje zaanga˝owane w prowa-
dzone dzia∏ania, w zale˝noÊci od u˝ytych si∏ i Êrodków
oraz specyfiki realizowanych zadaƒ tworzà w∏asne szta-
by w celu wypracowania decyzji na potrzeby sztabu ak-
cji zewn´trznej i Wojewódzkiego Centrum Zarzàdzania
Kryzysowego. W ramach realizacji wniosków Komisji po-
wo∏anej przez Prezesa WUG zaprojektowano i przepro-
wadzono próby techniczne urzàdzenia do zdalnego ci´-
cia elementów stalowych. Zastosowanie tego urzàdzenia
zwi´kszy margines bezpieczeƒstwa s∏u˝b ratowniczych
bioràcych udzia∏ w akcji ratowniczej oraz przyczyni si´ do
skutecznego i szybkiego opanowania zagro˝enia.
Odr´bne zagadnienie stanowi dzia∏alnoÊç Jednostki
Ratownictwa Górniczego w Tarnobrzegu, która posia-
da sprz´t specjalistyczny umo˝liwiajàcy równie˝ Êwiad-
czenie pomocy w akcjach ratowniczych w trakcie po-
wodzi i innych kl´sk ˝ywio∏owych.

Podstawowà formà pracy zmierzajàcà do
ujednolicenia nadzoru nad zak∏adami górniczymi
wydobywajàcymi kopaliny pospolite by∏y inspek-
cje w zak∏adach górniczych, których przeprowa-
dzono 3765 oraz kontrole prowadzone w okr´-
gowych urz´dach górniczych. 

W bezpoÊrednim zwiàzku z inspekcjami pracowni-
ków WUG dyrektorzy OUG wydali 23 decyzje poin-
spekcyjne. Na podstawie inspekcji i kontroli ka˝dora-
zowo sporzàdzano oceny pracy OUG, które stanowi-
∏y podstaw´ do wydania dyrektorom OUG stosow-
nych poleceƒ po kontrolach kompleksowych przez

2.4 Ujednolicenie nadzoru nad zak∏adami górniczymi wydobywajàcymi kopaliny pospolite
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Prezesa WUG. Ponadto, na podstawie kontroli opra-
cowano zbiorcze informacje nt. dzia∏aƒ nadzoru gór-
niczego w sprawach nielegalnej eksploatacji kopalin
pospolitych oraz nt. procedur powiadamiania orga-
nów koncesyjnych i samorzàdowych o ra˝àcych nie-
prawid∏owoÊciach w zak∏adach górniczych eksploatu-
jàcych kopaliny pospolite. W 2004 r. ujawniono 148
przypadków wskazujàcych na prowadzenie eksplo-
atacji bez wymaganej koncesji. Po przeprowadzeniu
post´powaƒ wyjaÊniajàcych, o ich wynikach ka˝dora-
zowo informowano odpowiednie organy koncesyjne.
Ra˝àce nieprawid∏owoÊci w zak∏adach górniczych do-
tyczy∏y g∏ównie przekraczania robotami górniczymi
granic obszarów górniczych. W 2004 r. urz´dy górni-
cze stwierdzi∏y ogó∏em 16 takich przypadków w za-
k∏adach górniczych eksploatujàcych kopaliny pospoli-
te, informujàc o nich organy koncesyjne. W wyniku
inspekcji w zak∏adach eksploatujàcych kopaliny po-
spolite w warunkach art. 16 ust. 2a Prawa geologicz-
nego i górniczego stwierdzono te˝ nasilenie procesu
rozdrabniania z∏ó˝ kopalin pospolitych. Rozpoznanie
tego faktu spowodowa∏o – na polecenie Prezesa
WUG – zorganizowanie przez dyrektorów OUG
w Kielcach, KroÊnie, Lublinie i Warszawie 9 spotkaƒ
z przedstawicielami 106 organów koncesyjnych szcze-
bla powiatowego i 4 szczebla wojewódzkiego, po-
Êwi´conych m. in. temu problemowi.
Na podstawie danych przekazanych przez dyrekto-
rów OUG sporzàdzono Raport ze sprawowanego
nadzoru nad odkrywkowymi zak∏adami górniczymi
wydobywajàcymi kopaliny pospolite w latach 2002-
2003. Zawarto w nim informacje i dane dotyczàce
szerokiego spektrum zagadnieƒ zwiàzanych z funk-
cjonowaniem odkrywkowych zak∏adów górniczych
wydobywajàcych kopaliny pospolite oraz dzia∏alno-
Êcià okr´gowych urz´dów górniczych w ramach spra-
wowanego nadzoru i kontroli nad tymi zak∏adami.

W wyniku przeprowadzonych inspekcji stwierdzono, ˝e:
- stan bezpieczeƒstwa w przej´tych zak∏adach

górniczych jest bardzo zró˝nicowany przy
czym obserwuje si´ jego systematycznà po-

praw´ oraz wyraêne zmniejszanie si´ iloÊci
ujawnianych nieprawid∏owoÊci w zakresie
posiadanej dokumentacji dotyczàcej prowa-
dzenia ruchu, 

- przedsi´biorcy oraz kierownicy ruchu zak∏adów
górniczych (KRZG) niektórych zak∏adów górni-
czych nie posiadali wystarczajàcej znajomoÊci
obowiàzujàcych przepisów oraz w∏aÊciwego
sprz´tu do prowadzenia ruchu.

W zwiàzku z ujawnianymi nieprawid∏owoÊciami
dyrektorzy OUG wydawali stosowne decyzje.
Wnioski z inspekcji, kontroli i innych dzia∏aƒ wy-
korzystano w trakcie przeprowadzonego w Wy˝-
szym Urz´dzie Górniczym szkolenia pracowni-
ków OUG. Na szkoleniach tych omówiono m. in.
obowiàzki przedsi´biorców w zakresie dokumen-
tacji mierniczo-geologicznej, prowadzenia racjo-
nalnej gospodarki z∏o˝em w procesie eksploatacji
oraz zagadnieƒ formalno-prawnych zwiàzanych
z ruchem zak∏adów górniczych, szczególnie tych,
które prowadzà dzia∏alnoÊç w oparciu o art. 16
ust. 2a Prawa geologicznego i górniczego.
Ujednoliceniu nadzoru nad zak∏adami górniczy-
mi wydobywajàcymi kopaliny pospolite s∏u˝y∏o
równie˝ opiniowanie planów pracy wszystkich
urz´dów górniczych i kontrola ich wykonania.
Ponadto uczestniczono w pracach nad zmianami
rozporzàdzeƒ Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji w sprawie planów ruchu zak∏a-
dów górniczych i Ministra Gospodarki i Pracy
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, pro-
wadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-
czenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny
pospolite oraz w pracach nad nowelizacjà Prawa
geologicznego i górniczego – proponujàc m. in.
rozwiàzania s∏u˝àce jednolitemu traktowaniu
podmiotów gospodarczych, bezpieczeƒstwu
pracy w przedmiotowych zak∏adach oraz zapo-
bieganiu przekraczania robotami udost´pniajà-
cymi granic obszaru górniczego.
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Prowadzenie robót strza∏owych wià˝e si´
z mo˝liwoÊcià wystàpienia zagro˝eƒ zwiàzanych
z tymi robotami. Pomimo tendencji obni˝ania si´
iloÊci wykonywanych robót strza∏owych ich skala
nadal jest znaczna o czym Êwiadczy zu˝ycie Êrod-
ków strza∏owych w górnictwie. Górnictwo jest
najwi´kszym konsumentem materia∏ów wybucho-
wych u˝ytych do celów cywilnych gdy˝ zu˝ywa ich
ponad 96%. W 2004 roku w zak∏adach górni-
czych zu˝yto ∏àcznie 24,78 tys. ton materia∏ów
wybuchowych, ponad 10,5 mln sztuk zapalników
oraz 1 946 458 metrów lontu detonujàcego.
W podziemnych zak∏adach górniczych zu˝yto
oko∏o 14,7 tys. ton, w odkrywkowych 10,0 tys.
ton, 0,08 tys. ton w zak∏adach górniczych otworo-
wych. Zu˝ycie zapalników w 2004 roku kszta∏to-
wa∏o si´ nast´pujàco: w podziemnych zak∏adach
górniczych zu˝yto 9,9 mln sztuk, w odkrywko-
wych oko∏o 0,57 mln sztuk i otworowych oko∏o
22 tys. sztuk. W zakresie lontu detonujàcego zu-
˝ycie kszta∏towa∏o si´ nast´pujàco: w podziem-
nych zak∏adach górniczych zu˝yto 1,4 mln me-
trów, w odkrywkowych oko∏o 0,5 mln metrów
i 3,5 tys. metrów w zak∏adach otworowych.
W zwiàzku z u˝ywaniem materia∏ów wybucho-
wych w 2004 roku w podziemnych zak∏adach
górniczych zaistnia∏y dwa zdarzenia powodujàce
dwa wypadki lekkie. 

W 2004r. w odkrywkowych i otworowych
zak∏adach górniczych nie odnotowano wypad-
ków lub zdarzeƒ zwiàzanych z prowadzeniem
robót strza∏owych.
W celu zminimalizowania tego zagro˝enia w za-
k∏adach górniczych w coraz wi´kszym zakresie
wprowadzany zosta∏ nieelektryczny sposób inicjo-
wania ∏adunków materia∏u wybuchowego. Wyko-
nywanie go zleca si´ podmiotom specjalistycz-
nym, a tam, gdzie to mo˝liwe wprowadza si´
równie˝ technologi´ mechanicznego urabiania
przy rozdrabnianiu ska∏. Wi´kszoÊç zak∏adów gór-

niczych odkrywkowych nie przechowuje Êrodków
strza∏owych we w∏asnych sk∏adach materia∏ów
wybuchowych, a korzysta z us∏ug wyspecjalizo-
wanych w tym zakresie dystrybutorów, posiadajà-
cych stosowne uprawnienia.

W zakresie wykonywania robót strza∏owych
oraz prowadzenia gospodarki Êrodkami strza∏o-
wymi kontrolowano m. in.: 
- prawid∏owoÊç dokumentowania obrotu Êrodkami

strza∏owymi, 
- organizacj´ wykonywania robót strza∏owych, 
- wyznaczanie i zabezpieczanie stref zagro˝eƒ od

prowadzonych robót strza∏owych, 
- wykonywanie robót strza∏owych przez specjali-

styczne podmioty gospodarcze i s∏u˝by zak∏a-
dów górniczych, 

- posiadanie, aktualnych i zgodnych z obowià-
zujàcymi przepisami, decyzji dotyczàcych naby-
wania lub przechowywania oraz dotyczàcych
u˝ywania materia∏ów wybuchowych oraz prze-
chowywania i u˝ywania sprz´tu strza∏owego, 

- dotrzymywanie warunków decyzji wydanych
przez dyrektorów OUG w zakresie pozwoleƒ na
u˝ywanie Êrodków strza∏owych i zezwoleƒ na
przechowywanie i u˝ywanie sprz´tu strza∏owego,

- zasady dostarczania Êrodków strza∏owych i wy-
konywanie robót strza∏owych przez wykonujà-
ce us∏ugi w tym zakresie, specjalistyczne pod-
mioty gospodarcze, 

- prawid∏owoÊç prowadzenia dokumentów ewiden-
cji przychodu i rozchodu Êrodków strza∏owych,

- oznakowanie wyrobisk tablicami informacyj-
no – ostrzegawczymi o wykonywanych robo-
tach strza∏owych. 

Kontrole w powy˝szym zakresie przeprowadzono
w 15 zak∏adach górniczych. W przypadku stwierdza-
nia nieprawid∏owoÊci szczególnie w zakresie ewi-
dencji przychodu i rozchodu Êrodków strza∏owych
oraz sposobu i stanu zabezpieczenia stref rozrzutu
od∏amków skalnych wydano stosowne decyzje. 

2.5 Zapewnienie bezpieczeƒstwa w zwiàzku ze stosowaniem materia∏ów wybuchowych
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W górnictwie otworowym problematyka bezpie-
czeƒstwa prac zwiàzanych ze stosowaniem materia-
∏ów wybuchowych by∏a przedmiotem wspólnych in-
spekcji przeprowadzanych przez przedstawicieli
WUG wraz z przedstawicielami Zespo∏u ds. Likwida-
cji Zak∏adów Górniczych, Robót Strza∏owych i Zagro-
˝eƒ Wybuchem Py∏u W´glowego w Zak∏adzie Geofi-
zyki Kraków Sp. z o. o. w Krakowie oraz w zak∏adzie
wykonujàcym roboty geologiczne – Poszukiwania
Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o. o. w Pile. Celem in-
spekcji by∏o ustalenie stanu faktycznego i ujednolice-
nie zasad post´powania przy wydawaniu przez dy-
rektorów okr´gowych urz´dów górniczych decyzji
w zakresie nabywania, przechowywania i u˝ywania
Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏owego w zak∏a-
dach górnictwa otworowego. Inspekcjà obj´to rów-
nie˝ prace grup sejsmicznych Geofizyki Kraków kon-
trolujàc dokumentacj´ i gospodark´ Êrodkami strza-
∏owymi w zakresie zgodnoÊci z wymogami okreÊlo-
nymi w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Polity-
ki Spo∏ecznej z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie
przechowywania i u˝ywania Êrodków strza∏owych
i sprz´tu strza∏owego w zak∏adach górniczych (Dz.
U. Nr 72 poz. 655).
Dla poprawy stanu bezpieczeƒstwa w tym zakre-
sie wprowadzono szereg dzia∏aƒ takich jak: 
• Kontynuowano zakoƒczone egzaminem cyklicz-

ne szkolenia weryfikujàce osoby majàce dost´p
do MW oraz nadzorujàce wykonywanie robót
strza∏owych w kopalniach w´gla kamiennego,

• Kontynuowano dzia∏ania zwiàzane z kontrolà
materia∏ów wybuchowych oraz sposobem ich
u˝ywania podczas ka˝dej inspekcji rejonu,
gdzie by∏y one u˝ywane. 

• W oparciu o wyniki prac Komisji po po˝arze ru-
chomego sk∏adu materia∏ów wybuchowych
w ZG „Lubin” podj´te zosta∏y odpowiednie
dzia∏ania majàce na celu popraw´ stanu bezpie-
czeƒstwa w KGHM Polska Miedê S. A. takie jak:
wprowadzenie nowych ruchomych sk∏adów
MW tylko budowy modu∏owej wyposa˝onych
w kabinie operatora w sygnalizacj´ temperatury

w komorach sk∏adowych, zaostrzenie procedur
okresowych kontroli dotychczas u˝ywanych ru-
chomych sk∏adów MW z w∏àczeniem do tych
kontroli rzeczoznawców.

• Po dokonanej analizie wykonywania robót
strza∏owych w KGHM Polska Miedê S.A. celem
polepszenia bezpieczeƒstwa przy wykonywaniu
robót strza∏owych w aspekcie zagro˝eƒ zwiàza-
nych z u˝ywaniem materia∏ów wybuchowych,
sposobem ich wytwarzania i ∏adowania skiero-
wano pismo do Prezesa Zarzàdu KGHM Polska
Miedê S. A. wskazujàce na potrzeb´ zwi´ksze-
nia udzia∏u mechanizacji procesów wytwarzania
i ∏adowania bezpiecznych MW oraz bezpiecz-
nych technologii ich inicjacji. 

• Po zaistnia∏ym wypadku strza∏owym w KWK
„Kazimierz-Juliusz” w wyniku prowadzonych
dzia∏aƒ, uwzgl´dniajàc wyniki badaƒ powypad-
kowych przeprowadzonych przez KD „Barbara”
doprowadzono do wycofania z zak∏adów górni-
czych partii lontu detonujàcego, która nie spe∏-
nia∏a wymagaƒ normy.

• W celu dostosowania procedur dzia∏ania urz´-
dów górniczych do zmian w zakresie wprowa-
dzania do obrotu MW na szkoleniu dla pracow-
ników inspekcyjno-technicznych ustalono zasa-
dy post´powania zwiàzane z wydawaniem
przez dyrektorów OUG pozwoleƒ na nabywanie
lub przechowywanie oraz u˝ywanie materia∏ów
wybuchowych oraz zezwoleƒ na przechowywa-
nie i u˝ywanie sprz´tu strza∏owego.

• Dla zapewnienia wysokiego stopnia bezpieczeƒ-
stwa przy wykonywaniu robót strza∏owych z u˝y-
ciem nowego (nie poddawanego procedurom
dopuszczania po 1 maja 2004r.) elektrycznego
sprz´tu strza∏owego uczestniczono w naradach
z jego producentami w KD „Barbara”.

• Po zamachu terrorystycznym w Hiszpanii
wystosowano do dyrektorów OUG pisma
zobowiàzujàce ich do podj´cia szczególnych
dzia∏aƒ prowadzàcych do eliminowania
mo˝liwoÊci przedostania si´ górniczych ma-
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Zakres problemów zwiàzanych z decyzjà o li-
kwidacji kopalƒ jest szeroki i obejmuje szereg za-
gadnieƒ zwiàzanych z prawid∏owà gospodarkà
z∏o˝em, ograniczeniem zagro˝eƒ naturalnych dla
kopalƒ sàsiednich wraz z odpowiednimi przedsi´-
wzi´ciami organizacyjno-technicznymi. 

Likwidacj´ kopalƒ rozpoczynano z powodu: 
- wyczerpania zasobów, 
- przyczyn ekonomicznych, 
- innych przyczyn. 

Zakres prac likwidacyjnych w Polsce w 2004r.: 
• 4 kopalnie w´gla kamiennego (podziemne

zak∏ady górnicze) – likwidacja ca∏kowita, 
• 5 szybów w kopalniach w´gla kamiennego, 
• 1 kopalnia podziemna rud cynku i o∏owiu –

cz´Êciowo,
• 2 kopalnie podziemne soli, 
• 70 kopalƒ odkrywkowych eksploatujàcych

kopaliny podstawowe i pospolite, 
• 2 kopalnie otworowe soli, 
• 2 kopalnie otworowe siarki, 
• 11 z∏ó˝ ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Szczególnego nadzoru i kontroli organów nadzo-
ru górniczego wymaga∏y prace w zakresie: 

- likwidacji szybów, 
- odprowadzania wód do∏owych z by∏ych kopalƒ

oraz monitoringu podnoszenia si´ lustra wody
w kopalniach, 

- prowadzenia odmetanowania zrobów by∏ych
kopalƒ,

- utrzymania obiektów budowlanych oraz ich
zabezpieczenia przed osobami postronnymi, 

- zgodnego z dokumentacjà prowadzenia robót
likwidacyjnych, 

- przekazywania dokumentacji mierniczo-geolo-
gicznej by∏ej kopalni do archiwum. 

Urz´dy górnicze zobowiàzane by∏y do nadzoru
i kontroli ruchu zak∏adu górniczego oraz wype∏-
niania przez przedsi´biorców ich obowiàzków,
sprawdza∏y przestrzeganie obowiàzków zwiàza-
nych z prawid∏owym przebiegiem likwidacji za-
k∏adów górniczych.
Szczególnà uwag´ urz´dy górnicze zwraca∏y na za-
gadnienia rozpoznawania i zwalczania zagro˝eƒ
zwiàzanych z likwidacjà zak∏adów górniczych,
ochrony Êrodowiska i rekultywacji gruntów.
Jednym z problemów prawnych zwiàzanych
z procesem likwidacji kopalƒ w´gla kamiennego
by∏a realizacja zobowiàzaƒ z tytu∏u odpowiedzial-
noÊci za szkody górnicze, gdzie zobowiàzanym
do naprawy tych szkód jest przedsiàbiorca. W ra-
zie likwidacji kopalƒ za naprawy szkody nadal
odpowiada dotychczasowy przedsi´biorca albo
jego nast´pca prawny. 
Podstawowym instrumentem dzia∏alnoÊci
urz´dów górniczych by∏o zatwierdzanie pla-
nów ruchu likwidowanych zak∏adów górni-
czych i kontrola ich przestrzegania.

2.6 Zapewnienie warunków prawid∏owej likwidacji zak∏adów górniczych

teria∏ów wybuchowych do ràk osób nieupo-
wa˝nionych i u˝ycia ich do innych celów ni˝
sà przeznaczone. 

W czasie przeprowadzanych w zak∏adach górni-
czych inspekcji kontrolowano znajomoÊç zasad

bezpiecznego, zgodnego z przepisami ich wyko-
nywania, znajomoÊci zasad dzia∏ania i prawid∏o-
wego u˝ywania sprz´tu strza∏owego, wÊród osób
wykonujàcych roboty strza∏owe. 
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W 2004 roku przeprowadzono szereg inspekcji
w zak∏adach górniczych w zakresie gospodarki
gruntami przej´tymi pod dzia∏alnoÊç górniczà, ich
rekultywacjà oraz ochronà przed zawodnieniem. In-
spekcje zak∏adów górniczych przeprowadzone
w zakresie gospodarki gruntami i rekultywacji grun-
tów po dzia∏alnoÊci górniczej, ukierunkowane by∏y
na ustalania stanu faktycznego w tym zakresie. 

Uwarunkowania prawne oraz stan gospodarki
gruntami po dzia∏alnoÊci górniczej oraz rekultywacji
gruntów niekorzystnie przekszta∏conych w wyniku
tej dzia∏alnoÊci w poszczególnych rodzajach górnic-
twa przedstawiono w odr´bnym raporcie. 

Ogólna powierzchnia terenów zaj´tych w zwiàzku
z eksploatacjà kopalin podstawowych oraz niektó-
rych kopalin pospolitych, których wydobywanie
nadzorowane by∏o do roku 2002 przez organy nad-
zoru górniczego, wynosi∏a 41.979,2 ha. Dzia∏alnoÊç
górniczà zakoƒczono na obszarze 9.674,1ha, co
stanowi 23,0% ogólnej powierzchni u˝ytkowanej
przez górnictwo i grunty te, po zrekultywowaniu
i zagospodarowaniu, powinny zostaç przekazane
innym u˝ytkownikom. Czynnà dzia∏alnoÊç górniczà
prowadzono na gruntach o powierzchni 31.639,5
ha, z tego 2,7% by∏o w∏asnoÊcià osób prywatnych.
Najwi´kszà powierzchni´ pod eksploatacj´ surow-
ców mineralnych zajmujà zak∏ady górnicze wydoby-
wajàce surowce energetyczne (56,9%), zak∏ady wy-

dobywajàce surowce chemiczne i skalne (40,7%).
Pozosta∏e 2,5% powierzchni u˝ytkujà zak∏ady wy-
dobywajàce rudy metali nie˝elaznych. 
Rekultywacj´ terenów po dzia∏alnoÊci górniczej za-
koƒczono na obszarze o powierzchni 1.263,3 ha.
Do docelowego zagospodarowania przekazano in-
nym u˝ytkownikom w 2004r. ∏àcznie 739,1 ha tere-
nów zrekultywowanych. Najwi´ksze powierzchnie
zrekultywowa∏o górnictwo siarki, w´gla brunatne-
go oraz surowców skalnych. Wskaênik stanu rekul-
tywacji, wyra˝ajàcy si´ stosunkiem powierzchni re-
kultywowanej do powierzchni, na której wszelaka
dzia∏alnoÊç górnicza zosta∏a ju˝ zakoƒczona, polep-
szy∏ si´ w stosunku do roku poprzedniego i kszta∏-
towa∏ si´ jak 1:2,02. Niekorzystna tendencja pole-
gajàca na przejmowaniu przez górnictwo wi´kszych
powierzchni pod dzia∏alnoÊç górniczà w stosunku
do powierzchni gruntów zrekultywowanych i prze-
kazywanych innym u˝ytkownikom uleg∏a wyraêne-
mu zahamowaniu. W sumie pod dzia∏alnoÊç górni-
czà przej´to 934,3 ha gruntów, przekazujàc jedno-
czeÊnie innym u˝ytkownikom jedynie 851,5 ha
gruntów zrekultywowanych. Pewien wp∏yw na takà
sytuacj´ majà wyst´pujàce w dalszym ciàgu trudno-
Êci w zbywaniu przez zak∏ady górnicze zrekultywo-
wanych terenów innym u˝ytkownikom. 
Stan rekultywacji i zagospodarowania terenów
po dzia∏alnoÊci górniczej w stosunku do potrzeb
wyst´pujàcych w tym zakresie przedstawiono na
rysunku.

2.7 Ochrona terenów po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci górniczej 
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Wy˝szy Urzàd Górniczy posiadajàc bie˝àce roz-
poznanie o rodzaju zagro˝eƒ aktualnie wyst´pujà-
cych w górnictwie zwraca∏ si´ do w∏aÊciwych jedno-
stek naukowo-badawczych o podj´cie stosownych
prac badawczych i konstrukcyjnych. Inspirowanie
tego typu prac odbywa∏o si´ poprzez:
1. Zg∏aszanie propozycji tematycznych zagadnieƒ

do realizacji podczas sporzàdzania rocznych pla-
nów prac badawczych tych jednostek. I tak w 2004r.
do G∏ównego Instytutu Górnictwa zg∏oszono
propozycje nast´pujàcych tematów: 
- stosowanie elektrycznej trakcji przewodowej

w wyrobiskach w których wyst´puje py∏ w´glowy,
zasady stosowania, 

- opracowanie nowego sposobu wielopunktowego
pomiaru parametrów atmosfery w przodkach
kombajnowych.

2. Zwracanie si´ bezpoÊrednio z propozycjà o podj´-
cie stosownych dzia∏aƒ. I tak w 2004r. zwrócono si´
do GIG o podj´cie prac niezb´dnych z weryfikacjà,
przygotowanego przez Komisj´ Technicznà CEN/TC
196, projektu normy EN 1804-5 „Maszyny górnicze
– Bezpieczeƒstwo”. Projekt powy˝szej normy wy-
maga∏ przeprowadzenia analizy dotyczàcej przyj´-
tych wspó∏czynników, metodyki badawczej, jak
równie˝ poszerzenia jej o wprowadzenie metody
badaƒ hydraulicznej obudowy indywidualnej. Pod-
j´cie takich prac przyczyni si´ do eliminacji zagro-
˝eƒ i poprawy bezpieczeƒstwa za∏óg górniczych
podczas eksploatacji obudów zmechanizowanych
stosowanych w pok∏adach zagro˝onych tàpaniami.

3. Zwrócono si´ równie˝ do GIG o podj´cie prac
badawczych nad projektem celowym na temat: 

- urzàdzenia radiowego (transceivera) technolo-
gicznej ∏àcznoÊci porozumiewawczej w Êrodo-
wisku zagro˝onym ha∏asem i wybuchem do sto-
sowania w przemyÊle wydobywczym, 

- typoszeregu separujàcych interfejsów zapew-
niajàcych iskrobezpieczeƒstwo obwodów i syste-
mów elektrycznych funkcjonujàcych w prze-

strzeniach zagro˝onych wybuchem. 
4. Zwrócono si´ tak˝e do CMG KOMAG o podj´cie

prac nad projektem: 
- studium wykonalnoÊci, optymalizowanej pod

wzgl´dem bezpieczeƒstwa, obudowy zmecha-
nizowanej oraz poprawa jej oddzia∏ywania na
Êrodowisko,

- instalacja hydrauliczna uk∏adu zasilajàco – steru-
jàcego hamulców maszyn wyciàgowych. 

Na wniosek Prezesa WUG, G∏ówny Instytut Gór-
nictwa przyjà∏ do realizacji prac´ badawczà „Opra-
cowanie kryteriów oceny stanu zagro˝enia tàpa-
niami za pomocà geotomografii pasywnej”.
Ponadto specjaliÊci Wy˝szego Urz´du Górniczego
uczestniczyli w opracowywaniu „Zasad prowa-
dzenia Êcian w warunkach zagro˝enia metano-
wego” pozytywnie zaopiniowanych przez Komi-
sj´ ds. Zagro˝eƒ Atmosfery Kopalnianej i Klimaty-
zacji w Podziemnych Zak∏adach Górniczych. 
Dla poprawy stanu bezpieczeƒstwa zainspirowano
prace badawcze i konstrukcyjne majàce na celu
skonstruowanie i dopuszczenie do stosowania
w zak∏adach górniczych nowoczesnych przyrzàdów
umo˝liwiajàcych pomiar opornoÊci obwodów strza-
∏owych oraz przeprowadzenie pomiaru pràdów b∏à-
dzàcych. Powy˝sze skutkowa∏o wyprodukowaniem
nast´pujàcego sprz´tu strza∏owego: 

- omomierza strza∏owego typu OSH-1, 
- wskaênika rezystancji typu WRZOS, 
- amperomierza pràdów b∏àdzàcych typu APB-1,

Ww. sprz´t strza∏owy poddany zosta∏ badaniom
w KD „Barbara” i uzyska∏ pozytywne opinie w za-
kresie stosowania w zak∏adach górniczych. 
W górnictwie otworowym analiza danych zwiàza-
nych z migracjà p∏ynu z∏o˝owego w przestrzeniach
pierÊcieniowych i pozarurowych otworów i odwier-
tów wiertniczych wskaza∏a na potrzeb´ wyjaÊnie-
nia przyczyn powstawania tego zjawiska oraz pod-
j´cia efektywnych dzia∏aƒ w celu jego ograniczenia
i minimalizacji. W oparciu o uzyskane wyniki

2.8 Inspirowanie badaƒ naukowych w zakresie bezpieczeƒstwa pracy w górnictwie 
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z przeprowadzonych inspekcji okreÊlono skal´ te-
go zjawiska, a w celu okreÊlenia kierunków dzia-
∏aƒ w przedmiotowej tematyce doprowadzono do
spotkania w siedzibie WUG przedstawicieli przed-
si´biorców i jednostek naukowo badawczych

AGH i INiG w Krakowie. Po dokonaniu szerszej
analizy danych w celu wyjaÊnienia zagadnieƒ
zwiàzanych z migracjà p∏ynu z∏o˝owego ustalono
kierunki dzia∏aƒ ze strony przedsi´biorców i jed-
nostek naukowo badawczych.

Od 1 maja 2004 to jest od wstàpienia Polski
do Unii Europejskiej Wy˝szy Urzàd Górniczy pro-
wadzi ca∏oÊç zadaƒ zwiàzanych z funkcjonowa-
niem systemu kontroli wprowadzonych do obro-
tu wyrobów przeznaczonych do stosowania
w zak∏adach górniczych. 
Dzia∏alnoÊç Prezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego jako organu nadzoru wyspecjalizowane-
go prowadzona by∏a na podstawie:
- ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodnoÊci (Dz. U. Nr 204 poz. 22087 z 2004 r.).
- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologicz-

ne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z póên. zm.),
do którego zasadnicze zmiany w powy˝szym zakre-
sie wprowadzi∏a ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku
z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959)
zwanà ustawà horyzontalnà.

Zgodnie z powy˝szymi aktami prawnymi w zak∏a-
dach górniczych mo˝na stosowaç wyroby spe∏-
niajàce wymagania zasadnicze lub dopuszczone
przez Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego. 

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jako
organ wyspecjalizowany prowadzi∏ kontrole spe∏-
niania przez wyroby zasadniczych wymagaƒ na
podstawie aktów prawnych wprowadzajàcych
postanowienia dyrektyw nowego podejÊcia do
prawa polskiego, dla wyrobów przeznaczonych
do stosowania w zak∏adach górniczych. 

Poprzednie kontrole wykonywane by∏y we-
d∏ug tymczasowych procedur przeprowadzania
kontroli w zakresie wymagaƒ zasadniczych.
W 2004 roku trwa∏y prace nad zatwierdzeniem

ostatecznej wersji procedur, które wprowadzone
zostanà w 2005 roku. 
Przeprowadzanie kontroli wyrobów odbywa∏o si´
na podstawie przepisów wprowadzonych do Re-
gulaminu Organizacyjnego WUG zarzàdzeniem
nr 1 Prezesa WUG z dnia 27 sierpnia 2004r.,
zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie regulaminu
organizacyjnego WUG (Dz. Urz. WUG Nr 5 poz.
24). Postanowienia te okreÊlajà sposób przepro-
wadzania kontroli, wymagania formalno prawne
oraz wzory protoko∏ów kontroli wyrobów. 
Dla pracowników OUG i UGBKUE przeprowadza-
nie kontroli w zakresie czynnoÊci wst´pnych od-
bywa∏o si´ na podstawie przepisów wprowadzo-
nych do regulaminu organizacyjnego OUG i UGB-
KUE zarzàdzeniem nr 2 Prezesa WUG z dnia 27
sierpnia 2004r. zmieniajàcym zarzàdzenie w spra-
wie regulaminu organizacyjnego OUG i UGBKUE
(Dz. Urz. WUG Nr 5 poz. 25).

Przyj´ty zosta∏ dwupoziomowy przep∏yw in-
formacji w zakresie nadzoru rynku nad wyrobami
stosowanymi w zak∏adach górniczych. 
Poziom pierwszy obejmowa∏ przep∏yw informacji
w ramach struktur organizacyjnych WUG, OUG
i UGBKUE. Obieg informacji odbywa∏ si´ na zasa-
dzie dokumentów papierowych oraz dokumentów
sporzàdzanych w formie elektronicznej i przesy∏a-
nych za pomocà poczty elektronicznej zainstalowa-
nej w ka˝dym z OUG i UGBKUE oraz w Departa-
mencie Energomechanicznym, z adresami e-mail
przypisanymi w nazwie do nadzoru rynku.
Poziom drugi obejmowa∏ przep∏yw informacji po-
mi´dzy Departamentem Energomechanicznym
reprezentujàcym WUG a Urz´dem Ochrony Kon-

2.9 Wdra˝anie przepisów ustawy o systemie oceny zgodnoÊci
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kurencji i Konsumentów w Warszawie. Przep∏yw
ten realizowany by∏ na podstawie rozporzàdzeƒ
Rady Ministrów dotyczàcych przep∏ywu informa-
cji w zakresie nadzoru rynku (Dz. U. Nr 87 z dnia
28 kwietnia 2004r. pozycje od 811 do 816). 
Docelowo przep∏yw informacji pomi´dzy Depar-
tamentem Energomechanicznym WUG a UOKiK
b´dzie realizowany poprzez system komputero-
wy o nazwie HERMES. Przedstawiciele WUG
uczestniczyli w pracach odbywajàcymi si´ w sie-
dzibie UOKiK zwiàzanych z wdro˝eniem i szkole-
niami w zakresie obs∏ugi systemu HERMES. Sys-
tem ten zosta∏ praktycznie wdro˝ony do stoso-
wania, jednak wymaga drobnych korekt, które
majà byç wprowadzone na poczàtku 2005r. 

Wy˝szy Urzàd Górniczy w trakcie wdra˝ania
systemu kontroli wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych przeprowa-
dzi∏ 2 szkolenia dla zast´pców Dyrektorów i pra-
cowników inspekcyjno-technicznych OUG i UGB-
KUE. W trakcie szkoleƒ omawiane by∏y obowiàzu-
jàce akty prawne, struktura organizacyjna, prze-
p∏yw informacji, procedury kontroli, sporzàdzanie
protoko∏ów kontroli oraz wybrane zagadnienia
zwiàzane z wymaganiami zasadniczymi.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni wyzna-
czeni do nadzoru rynku w WUG, OUG i UGBKUE
uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych z Fun-
duszu PHARE przez ekspertów z Unii Europejskiej
w zakresie wszystkich dziewi´ciu Dyrektyw. ¸àcz-
nie zosta∏y przeszkolone 72 osoby. 

Opracowano prezentacj´ multimedialnà z za-
kresu nadzoru rynku i przy jej pomocy prowadzono
szkolenia pracowników przedsi´biorstw górni-
czych. W tym zakresie przeprowadzono szeÊç szko-
leƒ, w których uczestniczy∏o Êrednio po 80 osób. 

Przedstawiciele WUG uczestniczyli równie˝
w przygotowaniu wymagaƒ ofertowych, opracowa-
niu zestawieƒ do Fiszki Projektu 2002/000-
605.02.01 „Market Surveillance”, czyli przetargu
z funduszu PHARE 2002 na przeprowadzenie szko-
leƒ w zakresie Dyrektyw Nowego PodejÊcia w 2005r.

dla pracowników WUG, OUG i UGBKUE zajmujà-
cych si´ nadzorem rynku, oraz opracowania i wyda-
nia materia∏ów szkoleniowych, w tym 5000 sztuk
p∏yt CD, dla osób zajmujàcych si´ wymaganiami Dy-
rektyw i przedsi´biorstw górniczych. W ramach tych
prac wielokrotnie, na ˝yczenie Jednostki Finansujàco
Kontraktujàcej w Warszawie, zmieniano zapisy uj´te
w fiszce programu opracowanej w j´zyku angielskim
o obj´toÊci 80 stron maszynopisu. 

Podczas dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wykonanymi
przez urz´dy górnicze kontrolami spe∏niania zasad-
niczych wymagaƒ, wynikajàcych z postanowieƒ
ustawy o systemie oceny zgodnoÊci, w 2004r. ∏àcz-
nie przeprowadzono 103 kontrole, w trakcie któ-
rych skontrolowano 150 wyrobów.

BezpoÊrednio u producentów i dystrybuto-
rów przeprowadzono 11 kontroli wyrobów. 
We wszystkich przypadkach, w których stwier-
dzono nieprawid∏owoÊci, zosta∏y one usuni´te
w trakcie przeprowadzania kontroli lub na zasa-
dzie dobrowolnej przez producenta w terminie
niezw∏ocznym. W zwiàzku z powy˝szym nie prze-
prowadzano procedury post´powania. 

W zakresie badaƒ wyrobów przeprowadzono
jedno badanie wyrobu, w zwiàzku z pobraniem
próbki wyrobu w zak∏adzie producenta. Badanie
dotyczy∏o materia∏u wybuchowego, co do którego
istnia∏o podejrzenie o nie spe∏nianiu przez wyrób
wymagaƒ zasadniczych, w zwiàzku z zaistnia∏ym
wypadkiem strza∏owym w zak∏adzie górniczym. Po
zleceniu, na podstawie zawartej umowy z jednost-
kà notyfikowanà przez Wy˝szy Urzàd Górniczy
i uzyskaniu wyników badania, zakoƒczono post´po-
wanie dotyczàce tego materia∏u wybuchowego. 

Opracowano plan kontroli wyrobów na
2005r., który zosta∏ pozytywnie zaopiniowany
przez organ monitorujàcy system kontroli wyro-
bów – Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Plan kontroli opracowany zo-
sta∏ na podstawie otrzymanych wst´pnych pla-
nów kontroli z poszczególnych OUG i UGBKUE
oraz na podstawie planowanych kontroli przez
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WUG. Plan kontroli ujmowa∏ swym zakresem
ca∏y obszar nadzoru rynku w obszarze przyna-
le˝nym do Prezesa WUG. 

W miesiàcu czerwcu 2004r. mia∏a miejsce
w WUG wizytacja studyjna przedstawiciela z ra-
mienia doradcy akcesyjnego przy Ministerstwie
Gospodarki, majàca na celu oceniç stan przygoto-
waƒ WUG do pe∏nienia roli organu wyspecjalizo-
wanego do nadzoru rynku w zakresie Dyrektywy
94/9/WE ATEX. Wizytacja prowadzona by∏a przez
przedstawiciela wyznaczonego przez Komisj´ Eu-
ropejskà – Dyrektora francuskiej jednostki notyfi-

kowanej INERIS. W ramach wizytacji przedstawio-
no struktur´ organizacyjnà WUG w zakresie nad-
zoru rynku i zakres prac w ramach Dyrektyw No-
wego PodejÊcia. Przeprowadzono równie˝ studyj-
nà kontrol´ producenta wyrobów budowy prze-
ciwwybuchowej. 
Efektem przeprowadzonej wizytacji jest raport,
w którym zawarte jest podsumowanie zawierajà-
ce pozytywnà ocen´ stanu przygotowaƒ oraz
merytorycznej dzia∏alnoÊci Wy˝szego Urz´du
Górniczego jako organu wyspecjalizowanego
urz´du obs∏ugujàcego.
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3.1 Zatwierdzanie planów ruchu oraz zmian tych planów

3 DZIA¸ALNOÂå ADMINISTRACYJNA URZ¢DÓW GÓRNICZYCH

W 2004 roku dyrektorzy OUG wydali 2353 de-
cyzje w sprawie zatwierdzenia planów ruchu zak∏a-
dów górniczych wydobywajàcych kopaliny podsta-
wowe i pospolite, w tym 725 decyzji w sprawie pla-

nów ruchu oraz 1628 decyzji w sprawie dodatków
aktualizujàcych plany ruchu. 

Zestawienie iloÊci zatwierdzonych planów ru-
chu oraz dodatków przedstawia poni˝sza tabela:

3.2 Dopuszczanie do stosowania w zak∏adach górniczych maszyn, urzàdzeƒ, materia∏ów 
oraz Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏owego

W 2004r. Wy˝szy Urzàd Górniczy w zakresie dopuszcza-
nia wyrobów do stosowania w zak∏adach górniczych wyda∏:
- 385 decyzji o dopuszczeniu maszyn, urzàdzeƒ

i materia∏ów, 
- 22 decyzje zmieniajàce warunki stosowania ma-

szyn, urzàdzeƒ i materia∏ów, 
- 1 decyzj´ uchylajàcà wydanà uprzednio decyzj´

i odmawiajàcà dopuszczenia wyrobu, 
- 1 decyzj´ uniewa˝niajàcà wczeÊniejszà decyzj´

dopuszczeniowà, 
- 1 decyzj´ odmawiajàcà dokonania zmiany decyzji

dopuszczeniowej,

- 10 postanowieƒ zobowiàzujàcych producentów
do przeprowadzenia w ruchu zak∏adu górniczego
prób wyrobów, celem potwierdzenia prawid∏owoÊci
przyj´tych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych. 

W zwiàzku ze stwierdzeniem braków w z∏o˝onych
przez przedsi´biorców dokumentacjach dopusz-
czeniowych wystosowano 61 wezwaƒ, w trybie
art. 64 § 2 kodeksu post´powania administracyjne-
go, do ich usuni´cia. 
Przeanalizowano równie˝ 67 opinii technicznych
opracowanych przez jednostki atestacyjne oraz
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W roku 2004 organy nadzoru górniczego do-
kona∏y uzgodnieƒ 382 miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Uzgodnieƒ tych
dokonywano w trybie ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póên. zm.).
Uzgadniajàc projekty miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego zwracano w szcze-
gólnoÊci uwag´, aby przedk∏adane rozwiàzania

planistyczne nie uniemo˝liwia∏y wykonania przez
przedsiàbiorc´ górniczego uprawnieƒ wynikajà-
cych z koncesji na wydobywanie kopaliny oraz za-
pewnia∏y zachowanie warunków ochrony zdrowia,
bezpieczeƒstwa ludzi i mienia na terenach obj´-
tych wp∏ywami eksploatacji górniczej. 
Przeprowadzono rozmowy konsultacyjne z pracow-
nikami s∏u˝b administracji architektonicznej i nadzo-
ru budowlanego w okr´gowych urz´dach górni-

3.3 Prowadzenie uzgodnieƒ

3.3.1 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

83 orzeczenia atestacyjne KD „Barbara” dotyczà-
ce oceny istotnoÊci zmian wprowadzanych w ma-
szynach i urzàdzeniach dopuszczonych do stoso-
wania w zak∏adach górniczych, pod kàtem wy-
mogu ponownego ich dopuszczenia. 
Wystosowano tak˝e 401 pism ze stanowiskiem
w sprawie stosowania przepisów prawa zwià-
zanego z ruchem zak∏adów górniczych zgod-
nych ze stanowiskiem Komisji do spraw analizy
stosowania przepisów prawa zwiàzanego z ru-
chem zak∏adów górniczych – wyk∏adni obowià-
zujàcych przepisów dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝a-
rowego zak∏adów górniczych, jak równie˝
w sprawach dopuszczania wyrobów do stoso-
wania w zak∏adach górniczych.
W zakresie obudów górniczych wydano 36
decyzji w sprawie dopuszczenia do stoso-
wania w zak∏adach górniczych nast´pujà-
cych wyrobów: 

• obudowa podporowa – 6, 
• strzemiona – 6, 
• rozpory – 11, 
• stropnice – 2, 
• kleje i ˝ywice – 5, 
• inne wyroby chemiczne – 6. 

W zakresie sprz´tu i Êrodków strza∏owych: 

• w okresie do 30.04.2004r. wydano 29 decyzji
w sprawie dopuszczeƒ do stosowania w zak∏adach
górniczych Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏o-
wego oraz 4 zmiany decyzji w tym zakresie, 

• w okresie od 1.05.2004r. do koƒca roku wydano
4 decyzje w sprawie dopuszczeƒ do stosowania
w zak∏adach górniczych sprz´tu strza∏owego,

• prowadzono rejestr dopuszczonych do stosowania
w zak∏adach górniczych Êrodków strza∏owych
i sprz´tu strza∏owego. 

• od dnia 1.12.2004 Prezes WUG nadaje numery
identyfikacyjne dla MW przeznaczonych do u˝yt-
ku cywilnego oraz prowadzi rejestr tych numerów
w ksi´dze rejestrowej oraz w systemie informatycznym, 

• zainspirowano opracowanie projektu nowych
pojazdów s∏u˝àcych do bezpiecznego trans-
portu materia∏ów wybuchowych, które spe∏nià
warunki ustalone we wnioskach Komisji powo-
∏anej przez Prezesa WUG po zaistnia∏ym po˝a-
rze ruchomego sk∏adu MW w O/ZG „Lubin”.

Do 1 maja 2004 realizowano równie˝ zadania
zwiàzane z dopuszczaniem do stosowania w zak∏adach
górniczych pó∏masek filtrujàcych i filtrów chroniàcych
drogi oddechowe przed py∏ami szkodliwymi dla zdro-
wia. W tym zakresie wydano trzy decyzje dopuszczajà-
ce do stosowania w podziemnych zak∏adach górni-
czych pó∏maski filtrujàce.
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czych. Tematem konsultacji by∏ zakres i sposób do-
konywania uzgodnieƒ aktów prawa miejscowego,
o których mówi ustawa, dotyczàcych zagospodaro-
wania terenów górniczych. Zwrócono uwag´ na ko-

niecznoÊç zacieÊnienia wspó∏pracy z organami sa-
morzàdowymi w celu pe∏niejszego wykorzystywania
swoich uprawnieƒ w procesie planowania prze-
strzennego, wynikajàcych z nowej ustawy.

3.3.2 Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów górniczych

W okresie sprawozdawczym organy nadzoru
górniczego dokona∏y uzgodnieƒ 34 miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenów
górniczych. Uzgodnieƒ tych dokonano w sposób
przewidziany art. 53 ustawy – Prawo geologiczne
i górnicze, majàc na uwadze koniecznoÊç integracji
dzia∏aƒ przedsi´biorcy górniczego z interesami gmin
górniczych i spo∏ecznoÊci lokalnych. Stwierdzono, ˝e
w odniesieniu do podziemnych zak∏adów górni-

czych, w dalszym ciàgu nie jest realizowany obowià-
zek sporzàdzania planów, o których mowa w przy-
wo∏anej wy˝ej ustawie. Rodzi to okreÊlone negatyw-
ne skutki w zbiegu z postanowieniami ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Brak
planu miejscowego terenu górniczego uniemo˝liwia
wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wydanie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji sytu-
owanych na tym terenie.

3.3.3 Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy na terenach górniczych 

W roku 2004 wydano ∏àcznie 3655 postanowieƒ
uzgadniajàcych decyzje o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji in-
westycji celu publicznego. Organy nadzoru górnicze-
go wyda∏y równie˝ 3821 informacji o warunkach geo-
logiczno-górniczych. 
W trybie odwo∏awczym na za˝alenia od postanowieƒ
dyrektorów okr´gowych urz´dów górniczych uzgadnia-
jàcych warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
dla budowy, odbudowy, rozbudowy i nadbudowy
obiektów budowlanych projektowanych na terenach
górniczych, Wy˝szy Urzàd Górniczy przeprowadzi∏ po-
st´powanie wyjaÊniajàce w sprawach 9 za˝aleƒ wniesio-
nych do drugiej instancji, z czego 6 postanowieƒ orga-
nów pierwszej instancji zosta∏o utrzymanych w mocy,
2 postanowienia uchylono i przekazano do ponownego

rozpatrzenia przez organy pierwszej instancji, w jednym
przypadku post´powanie umorzono. 
Zadania zwiàzane z ochronà obiektów budowlanych
by∏y realizowane tak˝e w trakcie inspekcji w zak∏adach
górniczych. Kontrolowano prawid∏owoÊç czynników
geologiczno-górniczych okreÊlanych w wydanych
przez urz´dy górnicze postanowieniach dla projekto-
wanych obiektów budowlanych nie wchodzàcych
w sk∏ad zak∏adu górniczego, a usytuowanych na tere-
nach górniczych. Sprawdzano równie˝ ustalone
w uchwa∏ach Komisji ds. Ochrony Powierzchni oraz za-
twierdzanych planach ruchu, stosowanie przez zak∏ady
górnicze za∏o˝onych metod eksploatacji górniczej mi-
nimalizujàcej powstawanie szkód w obiektach i urzà-
dzeniach na powierzchni, przestrzeganie rygorów eks-
ploatacji oraz koordynacj´ eksploatacji górniczej.

3.3.4 Uzgadnianie granic obszaru górniczego i terenu górniczego

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego jest organem
wspó∏dzia∏ajàcym w procesie koncesyjnym w zakresie
uzgadniania granic obszaru i terenu górniczego. Propo-

zycje kszta∏tu granic obszaru górniczego, w nawiàzaniu
do granic udokumentowania z∏o˝a, jak i granic terenu
górniczego stanowiàcego zasi´g szkodliwych wp∏ywów
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dzia∏alnoÊci górniczej, proponuje osoba przedk∏adajàca
wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopali-
ny. W roku 2004, w trybie art. 25 ust. 2 ustawy – Pra-
wo geologiczne i górnicze, Prezes Wy˝szego Urz´du
Górniczego rozpatrzy∏ 776 wniosków o uzgodnienie
granic obszarów górniczych i terenów górniczych. 
W wyniku post´powania pozytywnie uzgodniono: 
- 20 obszarów i terenów górniczych dla kopalin pod-

stawowych oraz
- 556 obszarów i terenów górniczych dla kopalin

pospolitych (w tym 376 ze starostà). 
W zwiàzku ze stwierdzonymi b∏´dami merytoryczny-
mi i formalnymi oraz wobec nie przed∏o˝enia przez
wnioskodawców niektórych, wa˝nych dla przepro-
wadzenia procesu uzgadniania, dokumentów nega-
tywnie ustosunkowano si´ do 196 wniosków.

W tabeli poni˝ej przedstawiono iloÊciowe zestawie-
nie uzgodnionych obszarów i terenów górniczych
w poszczególnych miesiàcach 2004 roku.

Od wrzeÊnia 1994 roku, tj. od wejÊcia w ˝ycie ustawy Prawo geo-
logiczne i górnicze uzgodniono obszary i tereny górnicze w sumie: 
- 614 – dla kopalin podstawowych, 
- 5.363 – dla kopalin pospolitych (w tym 1.387 ze starostà).
Z chwilà, gdy ustawa – Prawo geologiczne i górnicze nada-
∏a uprawnienia starostom do wydawania koncesji dla kopa-
lin okreÊlonych w art. 16 ust. 2a, obserwowany jest sta∏y

wzrost iloÊci uzgadnianych granic obszarów i terenów gór-
niczych, a co za tym idzie wzrastajàcà iloÊç koncesji wyda-
wanych przez te organy. Ilustruje to poni˝szy wykres.

Dà˝enia podmiotów gospodarczych do wydawa-
nia koncesji przez starostà wynikajà m. in. z faktu
prowadzenia eksploatacji bez potrzeby sporzàdza-
nia planów ruchu i projektów zagospodarowania
z∏o˝a – powoduje to obni˝enie kosztów prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz z braku,
w chwili ubiegania si´ o koncesj´, tytu∏u prawne-
go do ca∏oÊci nieruchomoÊci, na której udokumen-
towano z∏o˝e kopaliny.
W 2004 roku zauwa˝alny by∏ nieznaczny wzrost
uzgodnieƒ negatywnych. Wiàza∏o si´ to ze zmia-
nami dokonywanymi przez przedsi´biorców,
a wynikajàcymi z dokonanej ju˝ eksploatacji gór-
niczej. W wielu przypadkach przedsi´biorcy nie
informowali o sposobie likwidacji, czy te˝ zabez-
pieczenia wykonanych wyrobisk górniczych, któ-
re nie by∏y obejmowane w nowych propozycjach
kszta∏tu granic obszarów górniczych. Ponadto
do najcz´Êciej spotykanych nieprawid∏owoÊci
i usterek mo˝na zaliczyç b∏´dy w podanych
wspó∏rz´dnych granic obszaru i terenu górnicze-
go oraz nie odpowiadajàce wymogom przedsta-
wianie kszta∏tów projektowanych granic na ma-
pach sytuacyjno – wysokoÊciowych.
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3.3.5 Uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie
kopalin pospolitych

W wyniku inspekcji w zak∏adach eksploatujà-
cych kopaliny pospolite w warunkach art. 16 ust.
2a Prawa geologicznego i górniczego stwierdzono
nasilenie procesu rozdrabniania z∏ó˝ tych kopalin.
Rozpoznanie tego faktu spowodowa∏o zorganizo-
wanie przez dyrektorów OUG w Kielcach, KroÊnie,
Lublinie i Warszawie 9 spotkaƒ z przedstawicielami
106 organów koncesyjnych szczebla powiatowego
i 4 szczebla wojewódzkiego, w trakcie których za-
prezentowano m. in. ten problem. W wyniku spo-
tkaƒ przygotowano procedur´ uzgadniania granic
obszaru górniczego dla tego samego przedsi´bior-
cy po wygaÊni´ciu koncesji.
Przeciwdzia∏anie rozdrabnianiu z∏ó˝, wspó∏praca
z organami koncesyjnymi w procesie wygaszania
(cofania) koncesji oraz problem aktualizacji pro-
jektów zagospodarowania z∏o˝a z chwilà przystà-

pienia do likwidacji zak∏adu górniczego by∏y te˝
przedmiotem narady z udzia∏em geologów za-
trudnionych w okr´gowych urz´dach górniczych,
zmierzajàcej do ujednolicenia dzia∏alnoÊci urz´-
dów w przedmiotowym zakresie. 
Dzia∏ajàc. w przedmiotowym zakresie jako organ II
instancji: 
- rozpatrzono pi´ç za˝aleƒ na odmawiajàce uzgod-

nienia koncesji postanowienia dyrektorów OUG,
- rozpatrzono jedno za˝alenie na postanowienie

dyrektora OUG uzgadniajàce udzielenie koncesji,
- rozpatrzono jedno za˝alenie na postanowienie

dyrektora OUG opiniujàce negatywnie dodatek
do projektu zagospodarowania z∏o˝a, 

- udzielono wyjaÊnieƒ sprawie sposobu post´po-
wania nadzoru górniczego w przypadku wygasze-
nia koncesji przed likwidacjà zak∏adu górniczego.

3.4 Opiniowanie

W okresie sprawozdawczym organy nadzoru
górniczego wyrazi∏y w 121 przypadkach opinie
dotyczàce studium uwarunkowaƒ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy dla te-
renów obj´tych dzia∏alnoÊcià górniczà. Z mocy
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póên. zm.) studium sporzàdza si´
obowiàzkowo dla obszaru w granicach admini-
stracyjnych gminy, przy czym nie jest ono aktem
prawa miejscowego. W studium uwzgl´dniane

by∏y w szczególnoÊci: zagro˝enia bezpieczeƒstwa
ludnoÊci i jej mienia, wyst´powanie obszarów na-
turalnych zagro˝eƒ geologicznych, wyst´powa-
nie udokumentowanych z∏ó˝ kopalin oraz zaso-
bów wód podziemnych, wyst´powanie terenów
górniczych. OkreÊlono w nich mi´dzy innymi: ob-
szary nara˝one na niebezpieczeƒstwo powodzi
i osuwania si´ mas skalnych, obiekty lub obszary,
dla których wyznacza si´ w z∏o˝u kopaliny filar
ochronny oraz obszary wymagajàce przekszta∏-
ceƒ, rehabilitacji lub rekultywacji.

3.4.1 Opiniowanie studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

3.4.2 Opiniowanie projektów zadaƒ proekologicznych w górnictwie

Zgodnie z zapisami w obowiàzujàcej ustawie
Prawo ochrony Êrodowiska Zespó∏ Ochrony Âro-
dowiska opiniowa∏ wnioski przedsi´biorców o do-

finansowanie ze Êrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej zadaƒ
inwestycyjnych o charakterze proekologicznym. 
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W 2004 roku Prezes NFOÂiGW przes∏a∏ do zaopi-
niowania przez Prezesa WUG w sumie dziewi´ç
wniosków o dofinansowanie przedsi´wzi´ç z za-
kresu górnictwa, przy czym: 
• cztery wnioski dotyczy∏y przedsi´wzi´ç zwiàza-

nych z restrukturyzacjà górnictwa siarki: 
- wniosek Kopalni Siarki „Machów” w Tar-

nobrzegu pt.: „Rekultywacja terenów pogór-
niczych Kopalni Siarki Machów” – etap 2004,

- wniosek Kopalni Siarki Grzybów w Rz´do-
wie pt.: „Likwidacja zagro˝eƒ ekologicznych
powsta∏ych w wyniku dzia∏alnoÊci Kopalni
Siarki Grzybów” – etap 2004, 

- wniosek Kopalƒ i Zak∏adów Przetwórczych
Siarki Siarkopol w likwidacji pt.: „Rekultywacja
terenów pogórniczych, likwidacja obiektów
i otworów wiertniczych zak∏adu górniczego
Kopalni Siarki Jeziórko wraz z pracami zabez-
pieczajàcymi oraz przedsi´wzi´ciami zapobie-
gajàcymi powstawaniu zagro˝eƒ w zwiàzku
z likwidacjà zak∏adu górniczego” – etap 2004,

- wniosek Przedsi´biorstwa Rekultywacji Tere-
nów Górniczych Jeziórko pt.: „Rekultywacja te-
renów poeksploatacyjnych poprzez likwidacj´
zb´dnej infrastruktury przemys∏owej” – etap 2004,

• trzy wnioski dotyczy∏y przedsi´wzi´ç zwiàza-nych
z restrukturyzacjà górnictwa w´gla kamiennego:

- wniosek Spó∏ki Restrukturyzacji Kopalƒ S.A.
w Katowicach pt.: „Rekultywacja o kierunku le-
Ênym ha∏dy przy szybie Staszic w Wa∏brzychu”,

- wniosek Spó∏ki Restrukturyzacji Kopalƒ S.A.
w Katowicach pt.: „Rekultywacja terenu
zwa∏owiska Skrzyszów w Godowie”, 

- wniosek Spó∏ki Restrukturyzacji Kopalƒ S.A.
w Katowicach pt.: „Rekultywacja terenu
w rejonie szybów g∏ównych likwidowanej
KWK 1 Maja w Wodzis∏awiu Âlàskim, 

• jeden wniosek dotyczy∏ przedsi´wzi´cia zwià
zanego z budowà systemu oczyszczania z radu
wód do∏owych odprowadzanych z kopalni w´-
gla kamiennego. By∏ to wniosek Kompanii W´-
glowej S.A. w Katowicach pt.: „System oczysz-
czania z radu wód do∏owych z poziomu 650 m,
KWK Ziemowit”. 

• jeden wniosek dotyczy∏ przedsi´wzi´ç zwiàza-
nych z wyeliminowaniem zagro˝eƒ w zwiàzku
z likwidacjà kopalni soli. By∏ to wniosek Kopalni
Soli Wieliczka pt.: „Ochrona powierzchni i za-
sobów wód powierzchniowych i podziemnych
przed negatywnymi skutkami zagro˝eƒ natural-
nych likwidowanej Kopalni Otworowej Barycz,
przyleg∏ej do cz´Êci Zabytkowej Kopalni Soli
Wieliczka”.

Obowiàzek opiniowania przez organy
nadzoru górniczego decyzji w sprawach rekul-
tywacji i zagospodarowania gruntów wynika
z art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leÊnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266), który sta-
nowi, ˝e wydanie decyzji w sprawach rekulty-
wacji i zagospodarowania gruntów, okreÊlajà-
cych mi´dzy innymi kierunek i termin wykona-
nia rekultywacji gruntów przez organ w∏aÊci-
wy do ich wydania, wymaga zasi´gni´cia opi-
nii dyrektora w∏aÊciwego terenowo okr´gowe-

go urz´du górniczego – w odniesieniu do
dzia∏alnoÊci górniczej. 
Dyrektorzy Okr´gowych Urz´dów Górniczych
uczestniczà w szerokim zakresie w post´po-
waniach dotyczàcych rekultywacji gruntów.
W roku 2004 wydano ogó∏em 330 postano-
wieƒ w sprawach rekultywacji gruntów, w tym
264 opinii ustalajàcych kierunek rekultywacji
oraz 55 opinii w sprawach o uznaniu rekulty-
wacji za zakoƒczonà

3.4.3 Opiniowanie kierunków rekultywacji terenów zdegradowanych dzia∏alnoÊcià górniczà
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W 2004 r. okr´gowe urz´dy górnicze na
wniosek przedsi´biorców wyda∏y 156 opinii nt.
projektów zagospodarowania z∏o˝a, a na wnio-
sek organów koncesyjnych 168 opinii nt. dodat-
ków do tych projektów, w tym nt. czterech pro-
jektów zagospodarowania z∏ó˝ w´gla (jeden ne-
gatywnie) i 16 dodatków do projektów takich
z∏ó˝ (wszystkie pozytywnie). Rozpatrzono te˝ jed-
no za˝alenie na postanowienie Dyrektora OUG
w Warszawie, opiniujàce negatywnie dodatek do
projektu zagospodarowania z∏o˝a kruszywa na-
turalnego, przekazujàc spraw´ do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 
Z opiniowaniem projektów zagospodarowania
z∏o˝a wià˝e si´ tak˝e zagadnienie sporzàdzania
dodatków do projektów z chwilà podj´ia likwida-
cji zak∏adu górniczego. Zagadnienie to by∏o m. in.
przedmiotem wystàpieƒ Katowickiego Holdingu
W´glowego SA i PRI „Pol-Arqus” S.A., w odpo-
wiedzi na które przygotowano stosowne stano-
wisko Wy˝szego Urz´du Górniczego. Jego wy-
pracowaniu s∏u˝y∏a m. in. narada z przedstawicie-
lami okr´gowych urz´dów górniczych i dyskusja
w trakcie szkolenia s∏u˝b mierniczo-geologicz-
nych, nadzoru budowlanego i ochrony Êrodowi-
ska tych˝e urz´dów. Wypracowane stanowisko
prezentowano w ramach prac Rady Geologicznej
przy Ministrze Ârodowiska, w stanowiskach doty-
czàcych projektu zmian Prawa geologicznego
i górniczego (w tym w trakcie posiedzenia Komi-
sji Uzgadniajàcej) oraz w piÊmie w tej sprawie
skierowanym do Ministra Ârodowiska. 

Z brakiem obowiàzku sporzàdzania projektów
zagospodarowania z∏o˝a wià˝à si´ równie˝ przy-
padki przekraczania robotami górniczymi granic
obszarów górniczych. W 2004 r. urz´dy górnicze
stwierdzi∏y ogó∏em 16 takich przypadków w za-
k∏adach górniczych eksploatujàcych kopaliny po-
spolite, ka˝dorazowo informujàc o nich organy
koncesyjne, w tym w oÊmiu przypadkach szcze-
bla powiatowego i w oÊmiu wojewódzkiego.
Brak reakcji ze strony organów szczebla powiato-
wego w trzech przypadkach skutkowa∏ tak˝e po-
wiadomieniem organu koncesyjnego drugiej in-
stancji. Rozpoznano te˝ jednà skarg´ dotyczàcà
naruszenia robotami górniczymi dzia∏ki sàsiadujà-
cej z zak∏adem górniczym. Problem ten by∏ tak˝e
przedmiotem wystàpienia Zwiàzku Pracodawców
Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineral-
nych, które przedyskutowano na spotkaniu z je-
go przedstawicielami Odr´bnie zorganizowano
te˝ dotyczàcà tego zagadnienia narad´ dyrekto-
rów departamentów WUG, w wyniku której
przygotowano propozycj´ nowelizacji definicji
obszaru górniczego, wprowadzonà nast´pnie do
projektu nowelizacji Praw geologicznego i górni-
czego rozpatrywanego aktualnie w ramach prac
parlamentarnych. 
W odniesieniu do projektów zagospodarowania
z∏ó˝ podj´to tak˝e wspó∏prac´ z Ministerstwem
Ârodowiska, w wyniku której opracowano i wy-
dano poradnik metodyczny nt. sporzàdzania pro-
jektów zagospodarowania z∏ó˝ wód leczniczych.

3.4.4 Opiniowanie projektów zagospodarowania z∏o˝a oraz zmian tych projektów 

W górnictwie wyst´puje szereg zagro-
˝eƒ naturalnych i technicznych. Najpowa˝-
niejsze zagro˝enia naturalne podlegajà zali-
czaniu do poszczególnych kategorii, stopni
oraz klas. 

Zagro˝enie tàpaniami

Zagro˝enie to stanowi∏o w dalszym ciàgu jed-
no z najgroêniejszych zagro˝eƒ naturalnych a zda-
rzenia z nim zwiàzane by∏y bardzo trudno przewi-

3.5 Zaliczanie z∏ó˝ kopalin lub ich cz´Êci oraz wyrobisk do poszczególnych kategorii, stopni oraz klas zagro˝eƒ
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dywalne. Wyst´pujàce wstrzàsy wysokoenergetycz-
ne mia∏y miejsce w zwiàzku z prowadzeniem robót
górniczych w z∏o˝onych warunkach górniczo-ge-
ologicznych, na du˝ych g∏´bokoÊciach oraz w rejo-
nach zasz∏oÊci eksploatacyjnych.

W 2004 roku dyrektorzy okr´gowych urz´-
dów górniczych wydali 15 decyzji w zakresie za-
liczenia z∏o˝a (pok∏adu) lub jego cz´Êci do odpo-
wiedniego stopnia zagro˝enia tàpaniami. 

Zagro˝enie metanowe

Metan towarzyszàcy pok∏adom w´gla
wydzielajàcy si´ do wyrobisk górniczych sta-
nowi êród∏o powa˝nego zagro˝enia zatrud-
nionych pod ziemià górników oraz zagro˝enia
ciàg∏oÊci ruchu kopalni.

Zagro˝enie to wzrasta wraz z g∏´bokoÊcià
prowadzenia eksploatacji, metanonoÊnoÊcià oraz
malejàcà przepuszczalnoÊcià w´gla. 
W polskim górnictwie w´gla kamiennego na
ogólnà liczb´ 39 czynnych zak∏adów górniczych
wydobywajàcych w´giel kamienny w 28 stwier-
dzono i rejestrowano wydzielanie metanu do po-
wietrza wentylacyjnego. 
Najwy˝szà metanowoÊç bezwzgl´dnà, (powy˝ej
100 mln m3/rok) w 2004 roku wykaza∏y: KWK
„Pniówek” i KWK „Brzeszcze”. 
Zagro˝enie metanowe w polskim górnictwie w´glo-
wym jest bardzo du˝e z uwagi na:
- prowadzenie eksploatacji na coraz ni˝szych poziomach,
- wzrost metanonoÊnoÊci pok∏adów w´gla wraz

z g∏´bokoÊcià ich zalegania, 
- pojawienie si´ na du˝ych g∏´bokoÊciach nieko-

rzystnego dla bezpieczeƒstwa efektu dynamicz-
nego wydzielania metanu wolnego uwi´zionego
w strefach zaburzeƒ tektonicznych (uskoki, szczeliny)
wyst´pujàcego pod du˝ym ciÊnieniem hydrosta-
tycznym ska∏ nadleg∏ych,

- wysokà koncentracjà wydobycia. 
W 2004 roku dyrektorzy okr´gowych urz´dów
górniczych wydali 14 decyzji w zakresie zaliczenia

z∏o˝a (pok∏adu) lub jego cz´Êci do odpowiednich
kategorii zagro˝enia metanowego. 

Zagro˝enie wyrzutami gazów i ska∏

Zagro˝enie wyrzutowe jest zagro˝eniem bar-
dzo niebezpiecznym dla ruchu zak∏adu górniczego.
Zasi´g wyrzuconych mas skalnych do wyrobisk jest
ograniczony ich gabarytami, natomiast gazy wy-
dzielone podczas wyrzutu mogà przyczyniç si´ do
powstania w wyrobiskach mieszaniny wybuchowej
lub atmosfery niezdatnej do oddychania. 

Obecnie zagro˝eniem tym obj´ych jest szereg
pok∏adów w´gla w trzech kopalniach GórnoÊlà-
skiego Zag∏´bia W´glowego tj. KWK „Pniówek”,
„Zofiówka” i „Brzeszcze” a tak˝e partia z∏o˝a soli
w Kopalni Soli „K∏odawa”. 
W 2004r. nie zaistnia∏o zdarzenie zwiàzane z wyrzu-
tem gazów i ska∏. Podejmowane dzia∏ania prewen-
cyjne polega∏y g∏ównie na kontroli zagro˝enia wy-
st´pujàcego w poszczególnych kopalniach oraz na
kontroli prawid∏owoÊci prowadzonych robót. 

Zagro˝enie po˝arowe

W 2004 roku w kopalniach w´gla kamien-
nego zaistnia∏y cztery po˝ary na skutek przy-
czyn zewn´trznych (egzogeniczne), oraz pi´ç
po˝arów endogenicznych (samozapalenia).
W zak∏adach górniczych rud miedzi zaistnia∏y
cztery po˝ary w zwiàzku z zapaleniem si´ ma-
szyn i urzàdzeƒ i jeden w wyniku zaprószenia
ognia. W zaistnia∏ych po˝arach nie odnotowa-
no wypadków. 
W zak∏adach górniczych wydobywajàcych w´-
giel kamienny prowadzi si´ rozpoznanie doty-
czàce mo˝liwoÊci samozapalenia si´ w´gla.
Oznaczenie wskaênika samozapalenia w´gla
oraz sposób pobierania prób prowadzi si´
w sposób okreÊlony Polskà Normà. Bie˝àcà oce-
n´ zagro˝enia po˝arowego prowadzi si´ meto-
dami wczesnego wykrywania po˝arów endoge-
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nicznych. Obowiàzek dokonywania zaliczeƒ po-
k∏adów lub ich cz´Êci do poszczególnych grup
samozapalnoÊci spoczywa na przedsi´biorcy.
W tym zakresie urz´dy górnicze analizowa∏y wy-
niki badaƒ laboratoryjnych oraz prawid∏owoÊç
zaliczania do poszczególnych grup, zgodnie
z obowiàzujàcà normà. 

Zagro˝enie wodne

IloÊç wdarç wody w zak∏adach górniczych
w ostatnich dziesi´ciu latach ma charakter incyden-
talny. Na ogólnà sum´ czterech wdarç wody w tym
okresie, trzy wdarcia mia∏y miejsce w kopalniach w´-
gla kamiennego, a jedno w zak∏adach górniczych,
w których prowadzi si´ eksploatacj´ innych kopalin.
Od roku 1995 nie odnotowano ˝adnego wypadku
z powodu zagro˝enia wodnego.
Podejmowane dzia∏ania prewencyjne polegajà-
ce g∏ównie na kontroli poziomu wyst´pujàcego
zagro˝enia w kopalniach prowadzàcych roboty
w warunkach drugiego i trzeciego stopnia za-
gro˝enia wodnego oraz kontroli prawid∏owoÊci
prowadzonych robót, pozwoli∏y na ogranicze-
nie tego zagro˝enia. 

W roku 2004 na wniosek nadzorowanych za-
k∏adów górniczych dokonano szereg zmian zaliczeƒ
z∏ó˝ lub ich cz´Êci do odpowiednich stopni zagro˝e-
nia wodnego. Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa pra-
cy w czynnych kopalniach w´gla kamiennego
znacznà cz´Êç inspekcji poÊwi´cono wp∏ywom ist-
niejàcych rozwiàzaƒ i projektom zmian w istniejà-
cych systemach odwadniania kopalƒ w zwiàzku
z prowadzonà restrukturyzacjà. Podj´to równie˝
dzia∏ania majàce na celu opracowanie docelowego
modelu odwadniania zak∏adów górniczych Górno-
Êlàskiego Zag∏´bia W´glowego. 

Na wniosek nadzorowanych zak∏adów górni-
czych dyrektorzy okr´gowych urz´dów górniczych
wydali 39 decyzji dotyczàcych zaliczeƒ lub zmian za-
liczeƒ z∏o˝a lub jego cz´Êci do odpowiednich stopni
zagro˝enia wodnego.

Zagro˝enie klimatyczne

Zagro˝enia klimatyczne ze szczególnà intensyw-
noÊcià wyst´pujà w kopalniach g∏´bokich w wyrobi-
skach eksploatacyjnych i przodkach chodnikowych. 

W 2004 roku w 30 zak∏adach górniczych w tym
w trzech wydobywajàcych rudy miedzi temperatura
powietrza by∏a wi´ksza od 28º C lub intensywnoÊç
ch∏odzenia by∏a ni˝sza od 11 KW (katastopni wilgot-
nych). W kopalniach w´gla kamiennego przekrocze-
nie temperatury zanotowano w 152 wyrobiskach
do∏owych. W wyrobiskach tych w ciàgu doby za-
trudnionych by∏o 3879 pracowników. 

Poprawa warunków klimatycznych w najbardziej
zagro˝onych kopalniach polega na coraz powszech-
niejszym stosowaniu lokalnych urzàdzeƒ ch∏odni-
czych. W jednej kopalni w´gla kamiennego (KWK
„Pniówek”) stosuje si´ centralnà klimatyzacj´. W roku
2004 w kopalniach w´gla kamiennego by∏o zainstalo-
wanych 61 ró˝nego rodzaju urzàdzeƒ ch∏odniczych. 
W kopalniach rud miedzi w 2004 roku stosowano osiem
urzàdzeƒ ch∏odniczych oraz 103 kabiny klimatyczne. 

Restrukturyzacja kopalƒ, wyczerpywanie si´ za-
sobów z∏ó˝ p∏ytko zalegajàcych, schodzenie z eksplo-
atacjà na coraz ni˝sze poziomy jak równie˝ proces
koncentracji wydobycia, który zwiàzany jest z instalo-
waniem maszyn urabiajàcych i urzàdzeƒ odstawczych
o du˝ej mocy, powodowa∏y wzrost iloÊci ciep∏a wy-
dzielanego do Êrodowiska pracy. W przypadku nie-
mo˝liwoÊci utrzymania w∏aÊciwej temperatury w Êro-
dowisku pracy stosowano skrócony czas pracy. 

Zagro˝enie wybuchem py∏u w´glowego

Zagro˝enie to wyst´puje we wszystkich kopal-
niach w´gla kamiennego i mo˝e powodowaç zdarze-
nia katastrofogenne. Wzrost mechanizacji urabiania
i ∏adowania urobku, koncentracja wydobycia przy rów-
noczeÊnie intensywnym przewietrzaniu, koniecznym
do zwalczania zagro˝enia metanowego i utrzymania
odpowiednich warunków klimatycznych, niew∏aÊciwe
wykonywanie robót strza∏owych, powodujà wzrost po-
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tencjalnego zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego.
W razie nieprzestrzegania rygorów dotyczàcych zwal-
czania tego zagro˝enia, z chwilà pojawienia si´ inicja-
∏u, mo˝e nastàpiç wybuch py∏u w´glowego.

Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie za-
gro˝eƒ naturalnych w zak∏adach górniczych (Dz. U. Nr 94
poz. 841 z póên. zmianami) wprowadzi∏o mo˝liwoÊç za-
liczania wyrobisk górniczych w kopalniach w´gla do nie-
zagro˝onych wybuchem py∏u w´glowego. 

W 2004 roku dyrektorzy okr´gowych urz´ów
górniczych wydali 43 decyzje dotyczàce zaliczeƒ lub
zmian zaliczeƒ z∏o˝a lub jego cz´Êci do odpowiednich
klas zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego. 

Zagro˝enie erupcyjne

Zagro˝enie to wyst´puje w szczególnoÊci
w czasie prowadzenia wierceƒ poszukiwawczych
za ropà naftowà i gazem ziemnym na làzie i mo-
rzu, przy przewiercaniu poziomów o anormal-
nych gradientach ciÊnieƒ z∏o˝owych. 
W czasie eksploatacji zagro˝enie to mo˝e wystà-
piç w przypadku uszkodzenia napowierzchnio-
wego uzbrojenia odwiertu. 
Dzi´ki wprowadzeniu nowoczesnych urzàdzeƒ wiert-
niczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, wysokoci-
Ênieniowych g∏owic przeciwerupcyjnych i eksploata-
cyjnych zagro˝enie to, w aspekcie technicznym, jest
w coraz wi´kszym stopniu kontrolowane. 
Szczególne nasilenie zagro˝enia erupcyjnego wy-
st´puje w rejonach najwi´kszych odkryç z∏ó˝ ro-
py naftowej i gazu ziemnego. 
W 2004 roku w kopalniach ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz w otworowym górnictwie siarki
nie zanotowano zjawisk erupcyjnych. 

Zagro˝enie siarkowodorowe

Zagro˝enie to w szczególnoÊci wyst´puje na ob-
szarze Monokliny Przedsudeckiej oraz Ni˝u Polskiego
w czasie przewiercania utworów permu, przede

wszystkim dolomitu g∏ównego. Sp´kane z∏o˝a dolomi-
tu zwierajà p∏yn z∏o˝owy, w którym st´˝enia siarkowo-
doru dochodzà do 20%. Zagro˝enie siarkowodorowe
wyst´pujàce razem z zagro˝eniem erupcyjnym stwarza
potencjalnà mo˝liwoÊç powstania katastrofy o du˝ym
zasi´gu i skutkach. Zagro˝eniem istotnym dla utrzyma-
nia za∏o˝onych parametrów technologicznych, a tym
samym dla bezpieczeƒstwa prowadzonych prac wiert-
niczych, jest równie˝ wysoka temperatura, która na
g∏´bokoÊci ok. 3000m mo˝e osiàgnàç nawet 130°C. 
Zagro˝enie siarkowodorowe wyst´puje g∏ównie przy
wierceniach poszukiwawczych za ropà naftowà i ga-
zem ziemnym oraz przy otworowej eksploatacji ropy
naftowej i gazu ziemnego a tak˝e podczas w∏aÊciwej
eksploatacji, magazynowania i transportu kopaliny. 

W otworowych kopalniach siarki zagro˝enie to
wyst´puje g∏ównie w obr´bie sterowni eksploatacyj-
nych na polu górniczym, gdzie istnieje mo˝liwoÊç emi-
sji siarkowodoru z otwartych zbiorników siarki p∏ynnej.
Dla minimalizacji tego zagro˝enia stosuje si´ na ste-
rowniach eksploatacyjnych aparatur´ do chemisorbcji
siarkowodoru wydzielajàcego si´ z p∏ynnej siarki.
W roku 2004 nie zanotowano wypadków oraz nie-
bezpiecznych zdarzeƒ zwiàzanych z tym zagro˝eniem. 

Zbiorcze zestawienie decyzji wydanych przez dy-
rektorów okr´gowych urz´dów górniczych w zakresie
zaliczeƒ, przedstawia poni˝sza tabela.
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W 2004 roku nie zaistnia∏a potrzeba udziele-
nia zezwoleƒ na zaj´cie nieruchomoÊci przez

przedsi´biorc´ na czas niezb´dny do usuni´cia
zagro˝enia i jego skutków.

3.6 Udzielanie zezwoleƒ

3.6.1 Udzielanie zezwoleƒ na zaj´cie nieruchomoÊci przez przedsi´biorc´ na czas
niezb´dny do usuni´cia zagro˝enia i jego skutków

3.6.2 Udzielanie zezwoleƒ na odst´pstwa od okreÊlonych wymagaƒ przewidzianych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze

W zakresie zagro˝enia zawa∏owego i tàpa-
niami wydano 45 decyzji zezwalajàch na odst´p-
stwo od przepisów rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ru-
chu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpo˝arowego w podziemnych zak∏adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169). 
W zakresie zagro˝enia wentylacyjnego i klimatycz-
nego rozpatrzono 18 wniosków przedsi´biorców
o udzielenie odst´pstw i wydano 15 decyzji ze-
zwalajàcych na odst´pstwo, w jednym przypadku
odmówiono udzielenia zezwolenia, a w dwóch
przypadkach umorzono post´powanie. 
Wszystkie decyzje zosta∏y wydane w oparciu o Art. 78
ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze, uwzgl´dniajàc:

- warunki bezpieczeƒstwa, 
- wprowadzanie post´pu technicznego, 
- przeprowadzenie prac badawczych lub do-

Êwiadczalnych.
W zakresie zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego,
stosowania Êrodków strza∏owych oraz likwidacji za-
k∏adów górniczych wydano 6 decyzji dotyczàcych
problematyki likwidacji zak∏adów górniczych (pi´ç
zezwoleƒ na odst´pstwo i jednà odmow´ udziele-
nia zezwolenia) od przepisów rozporzàdzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝a-
rowego w podziemnych zak∏adach górniczych. 
Wydano równie˝ 14 decyzji dotyczàcych u˝y-

wania i przechowywania Êrodków strza∏owych
w zak∏adach górniczych, zwiàzanych z: 
- udzieleniem zezwolenia na odst´pstwo (13),
- zmianà decyzji zezwalajàcej na odst´pstwo (1)
od wymagaƒ rozporzàdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 1 kwietnia 2003r.
w sprawie przechowywania i u˝ywania Êrodków
strza∏owych i sprz´tu strza∏owego w zak∏adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655). Wszystkie decyzje
wydano w oparciu o art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze.

W 2004r., w zakresie górnictwa otworowego,
przeprowadzono rozpoznanie warunków udzielenia
odst´pstwa i przygotowano decyzj´ zezwalajàcà na od-
st´pstwo od przepisów dla Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa S. A. w Warszawie Oddzia∏ Zielo-
nogórski Zak∏ad Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Gó-
rze oraz rozpatrzono wniosek o udzielenie odst´pstwa
dla Karbonia PL Sp. z o. o. w Kaczycach. 
Rozpatrzono wniosek Uzdrowiska Szczawnica S.A.
o odst´pstwo od przepisów rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabez-
pieczenia przeciwpo˝rowego w zak∏adach górni-
czych wydobywajàcych kopaliny otworami wiertni-
czymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961) w przedmiocie wy-
konania przelewów awaryjnych w 2 uj´ciach. 
W zakresie energomechanicznym wydano: 
– 106 decyzji o udzieleniu zezwoleƒ na odst´pstwa od

okreÊlonych wymagaƒ obowiàzujàcych przepisów, 
– 4 decyzje zmieniajàce warunki we wczeÊniejszych

decyzjach o udzieleniu odst´pstwa.
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W 2004 roku na podstawie badaƒ kontrolnych- badaƒ
odbiorczych urzàdzeƒ nowych lub zmodernizowanych, w po-
szczególnych grupach specjalistycznych UGBKUiE wyda∏:
• 47 zezwoleƒ na oddanie do ruchu w zakresie wy-

ciàgów szybowych, g∏ównych stacji spr´˝arek po-
wietrza, g∏ównych sk∏adów paliw, olejów i Êrodków
smarnych oraz sta∏ych komór nape∏niania paliwem
Êrodków transportowych,

• 63 zezwolenia na oddanie do ruchu w zakresie
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, 

• 118 zezwoleƒ na oddanie do ruchu w zakresie we-
wn´trznych instalacji i sieci elektroenergetycznych
wysokiego i Êredniego napi´cia, zasilajàcych pod-
stawowe obiekty i urzàdzenia, urzàdzeƒ i uk∏adów
g∏ównego odwadniania, urzàdzeƒ stacji wentylato-
rów g∏ównych oraz stacji odmetanowania.

Ponadto dyrektorzy okr´gowych urz´dów górni-
czych wydali 106 decyzji na oddanie do ruchu obiek-
tów, maszyn i urzàdzeƒ zak∏adu górniczego.

3.6.3 Udzielanie zezwoleƒ na oddanie do ruchu obiektów, maszyn i urzàdzeƒ zak∏adu górni-
czego, okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 Prawa geologicz-
nego i górniczego

W celu ujednolicenia procedury w Wy˝szym
Urz´dzie Górniczym zorganizowano cykl szkoleƒ dla
pracowników inspekcyjno-technicznych urz´dów
górniczych zajmujàcych si´ problematykà strza∏ow∏
i kierownictwa okr´gowych urz´ów górniczych, na
których zaproponowano weryfikacj´ procedur wyda-
wania pozwoleƒ w aspekcie uregulowaƒ zawartych
w ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 2004r. o zmianie usta-
wy o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu dzia-

∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro-
tu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz
wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz. U. Nr 222 poz. 2249). Na bie˝à-
co udzielano konsultacji w tym zakresie zaintereso-
wanym OUG oraz zak∏adom górniczym. 
W roku 2004 dyrektorzy OUG wydali 19 nowych de-
cyzji oraz dokonali 81 zmian w decyzjach wydanych
uprzednio dotyczàcych pozwoleƒ na nabywanie
i przechowywanie materia∏ów wybuchowych.

3.7 Wydawanie pozwoleƒ na nabywanie i przechowywanie materia∏ów wybuchowych 
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
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Wykonujàc ustawowà funkcj´ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
w dziedzinie górnictwa organy nadzoru górniczego
wyda∏y ∏àcznie 452 decyzje budowlane, w tym 201
o pozwoleniu na budow´ obiektów budowlanych za-
k∏adu górniczego, 132 pozwoleƒ na rozbiórk´ i 119
decyzji o pozwoleniu na u˝ytkowanie obiektów bu-
dowlanych zak∏adu górniczego. Realizujàc funkcj´ or-
ganów nadzoru budowlanego zwracano szczególnà
uwag´ na ustawowy obowiàzek posiadania przez in-
westora planu bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia.
W trybie nadzoru budowlanego wstrzymano w 32
przypadkach roboty budowlane prowadzone w obiek-
tach budowlanych zak∏adu górniczego z naruszeniem

przepisów prawa. W 2004 roku mia∏a miejsce jedna
awaria i jeden po˝ar obiektów budowlanych zak∏adu
górniczego. Nie by∏o natomiast zdarzeƒ o charakterze
katastrof budowlanych. W nadzorowanych zak∏adach
górniczych kopalniach nie odnotowano równie˝ wy-
padku przy prowadzeniu robót budowlanych. Rozpa-
trzono 311 zg∏oszeƒ robót budowlanych dokonanych
w trybie art. 30 ust. 1 – ustawy Prawo budowlane. 

W Wy˝szym Urz´dzie Górniczym przeprowadzono
pi´ç post´powaƒ zwiàzanych z odwo∏aniem od decyzji
z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w dziedzinie górnictwa, wy-
danych przez organy pierwszej instancji.

3.8 Wydawanie pozwoleƒ na budow´, przebudow´ lub rozbiórk´, dopuszczanie do u˝ytkowa-
nia oraz kontrola utrzymania obiektów budowlanych zak∏adu górniczego

W 2004 roku Prezes Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego stwierdzi∏ kwalifikacje do pe∏nienia funk-
cji kierownika ruchu podziemnego zak∏adu górni-
czego 28 osobom, w tym: 23 osobom do pe∏nie-
nia funkcji kierownika ruchu zak∏adu górniczego

w podziemnych zak∏adach górniczych wydoby-
wajàcych w´giel kamienny oraz pi´ciu osobom
kierownika ruchu zak∏adu górniczego w podziem-
nych zak∏adach górniczych wydobywajàcych ko-
paliny inne ni˝ w´giel kamienny.

3.9 Stwierdzanie kwalifikacji

3.9.1 Stwierdzanie kwalifikacji kierownika ruchu w podziemnych zak∏adach górniczych

W zwiàzku z wprowadzeniem w 2004 roku
systemu zarzàdzania jakoÊcià wed∏ug normy ISO
9001 opracowano proces stwierdzania kwalifika-
cji mierniczego górniczego i geologa górniczego
(I/OSG/1a), stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do Ksi´gi
JakoÊci. Proces obejmuje opis procedury wraz
z mapà procesu. 
W roku 2004 do Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego wp∏yn´∏y 23 wnioski o stwierdzenie kwa-
lifikacji mierniczego górniczego oraz 12 wnio-
sków o stwierdzenie kwalifikacji geologa górni-
czego. Przeprowadzono 9 egzaminów dla stwier-
dzenia kwalifikacji mierniczego górniczego, do

których przystàpi∏o 17 osób – zda∏o 17 oraz 8 eg-
zaminów dla stwierdzenia kwalifikacji geologa
górniczego, gdzie zdawa∏o 14 osób – zda∏o 10. 

Poni˝sza tabela przedstawia uzyskane kwalifika-
cje wg rodzaju zak∏adów górniczych.

3.9.2 Stwierdzanie kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego 
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W toku za∏atwiania pozostaje 10 wniosków osób,
które wykonujà pisemnà prac´ egzaminacyjnà lub
zosta∏y skierowane na egzaminy uzupe∏niajàce na
wy˝sze uczelnie techniczne. W czterech przypad-
kach Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego odmó-
wi∏ dopuszczenia do egzaminów poniewa˝ wnio-
skodawcy nie spe∏niali wymagaƒ zawodowych

okreÊonych w rozporzàdzeniu. Na podstawie § 26
ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki dwom
osobom, które nie wykona∏y w oznaczonym termi-
nie pracy pisemnej, b´dàcej cz´Êcià egzaminu dla
stwierdzenia kwalifikacji, zwrócono dokumenty
za∏àczone do wniosków zamykajàc jednoczeÊnie
post´powanie kwalifikacyjne.

Dyrektorzy okr´gowych urz´dów górniczych
w 2004r. stwierdzili kwalifikacje do wykonywania
czynnoÊci w: 

- kierownictwie ruchu zak∏adów górniczych
– 331 osobom, 

- dozorze wy˝szym – 496 osobom, 
- dozorze Êrednim – 918 osobom, 
- dozorze ni˝szym – 1450 osobom. 

Oprócz stanowisk kierownictwa i dozoru ruchu
zak∏adu górniczego, urz´dy górnicze stwierdza∏y
kwalifikacje pracowników na stanowiska w ru-
chu zak∏adu górniczego które wymagajà szcze-
gólnych kwalifikacji. 

W 2004r. uprawnienia do wykonywania
czynnoÊci w ruchu zak∏adu górniczego na stano-
wiskach wymagajàcych szczególnych kwalifikacji
uzyska∏y 5894 osoby. 

W okresie od stycznia do 31 grudnia 2004 r.
w post´powaniu odwo∏awczym Prezes WUG roz-
patrzy∏ 15 odwo∏aƒ wniesionych od decyzji dyrek-
torów okr´gowych urz´dów górniczych, odmawia-
jàcych dopuszczenia do egzaminu o stwierdzenie
kwalifikacji osób kierownictwa lub dozoru ruchu
oraz wymagajàcych szczególnych kwalifikacji.

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego: 
- w 5 przypadkach utrzyma∏ w mocy zaskar˝one

decyzje organu I instancji, 
- w 5 przypadkach wyda∏ decyzje uchylajàce decyzje

organu I instancji, dopuszczajàc do egzaminu, 
- w 2 przypadkach uchyli∏ decyzj´ organu I instancji

i przekaza∏ spraw´ organowi II instancji celem
ponownego rozpatrzenia, 

- w 3 przypadkach wyda∏ postanowienia o odmowie
przywrócenia terminu do wniesienia odwo∏ania
i pozostawieniu odwo∏ania bez rozpoznania.

3.9.3 Stwierdzanie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zak∏adach górniczych
oraz osób zatrudnionych na stanowiskach wymagajàcych szczególnych kwalifikacji

Dyrektorzy okr´gowych urz´dów górni-
czych dzia∏ajàc na podstawie art. 74 ust.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze stwierdzali w drodze
decyzji, spe∏nienie przez przedsi´biorców lub
jednostki organizacyjne trudniàce si´ szkole-
niem wymogu posiadania odpowiedniej ka-
dry oraz niezb´dnych Êrodków umo˝liwiajà-

cych w∏aÊciwe przeszkolenie pracowników
zak∏adu górniczego.
W 2004 roku dyrektorzy okr´gowych urz´dów
górniczych wydali 19 takich decyzji. 

W ramach nadzoru nad dzia∏alnoÊcià oÊrod-
ków szkoleniowych przedstawiciele urz´dów gór-
niczych przeprowadzali kontrole w zakresie:
- posiadania odpowiedniej bazy lokalowej, 

3.10 Stwierdzanie posiadania przez jednostki organizacyjne trudniàce si´ szkoleniem
pracowników zak∏adów górniczych odpowiedniej kadry oraz niezb´dnych Êrodków 
umo˝liwiajàcych w∏aÊciwe przeszkolenie pracowników
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- zapewnienia niezb´dnych Êrodków dydaktycznych,
- mo˝liwoÊci przeprowadzenia szkolenia praktycznego,
- zapewnienia odpowiedniej kadry wyk∏adowców,

w oparciu o decyzjà dyrektora okr´gowego urz´-
du górniczego. Kontrole takie prowadzono równie˝
przed podj´ciem decyzji o stwierdzeniu spe∏nienia
wymogu art. 74 ust. 3 Prawa geologicznego
i górniczego. 

Kontrolà obj´to równie˝ przedsi´biorców prowa-
dzàcych szkolenia we w∏asnym zakresie. 

Przeprowadzajàc kontrole w zakresie szkoleƒ
pracowników zak∏adów górniczych w oÊrodkach
szkoleniowych oraz u przedsi´biorców posiadajàcych
stosowne decyzje, stwierdzano mi´dzy innymi:
- braki w sporzàdzonych dokumentacjach szkoleniowych,
- prowadzenie szkoleƒ przez wyk∏adowców, nie

majàcych od kilku lat bezpoÊredniego kontaktu
z ruchem zak∏adu górniczego,

- przypadki s∏abego przygotowania kandydatów
do egzaminów wymagajàcych szczególnych kwa-
lifikacji,

- prowadzenie szkoleƒ w oparciu o programy, w któ-
rych powo∏ywano si´ na nieaktualne przepisy,

- brak odpowiedniej kadry wyk∏adowców oraz brak
w∏aÊciwych pomocy dydaktycznych do realizacji
programów szkoleƒ, szczególnie z zakresu bezpie-
czeƒstwa pracy w odkrywkowych zak∏adach gór-
niczych wydobywajàcych kopaliny pospolite, 

- przypadki szkoleƒ pracowników zak∏adów górniczych
wydobywajàcych kopaliny pospolite w zakresie bhp
przez oÊrodki szkoleniowe lub przedsi´biorców nie po-
siadajàcych odpowiedniej decyzji dyrektorów OUG.

W roku 2004 Prezes WUG wyda∏ pi´ç decyzji na-
dajàcych jednostkom naukowo-badawczym uprawnie-
nia rzeczoznawcy ds. ruchu zak∏adu górniczego w za-
kresie oceny i zwalczania zagro˝enia zawa∏owego i tà-
paniami oraz oceny i zwalczania zagro˝enia metano-
wego. Upowa˝nienia dotyczy∏y przepisów rozporzà-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadze-
nia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia prze-
ciwpo˝arowego w podziemnych zak∏adach górniczych
(Dz. U. Nr 139 poz. 1169) i rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 14 czerw-
ca 2002 w sprawie zagro˝eƒ naturalnych w zak∏adach
górniczych (Dz. U. Nr 94 poz. 842). 
W 2004r. Wy˝szy Urzàd Górniczy nie rozpatrywa∏
wniosków jednostek naukowo-badawczych i osób
fizycznych w zakresie wydania upowa˝nienia (nada-
nia) rzeczoznawcy ds. ruchu zak∏adu górniczego
w zakresie przechowywania i u˝ywania Êrodków
strza∏owych w podziemnych zak∏adach górniczych. 
W jednym przypadku wydano dla osoby fizycznej
decyzj´ dotyczàcà nadania uprawnienia rzeczo-
znawcy do spraw ruchu zak∏adu górniczego

w zakresie dotyczàcym wykonywania robót strza-
∏owych w górnictwie odkrywkowym. 
W zakresie zagadnieƒ energomechanicznych
wydano jednà decyzj´ dotyczàcà upowa˝nienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zak∏adu górni-
czego oraz jednà decyzj´ odmawiajàcà upowa˝-
nienia. Sporzàdzono równie˝ uzupe∏nienie wy-
kazu jednostek naukowych upowa˝nionych
przez Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego, na
podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze,
do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak∏adu górniczego. 

Uzupe∏niono wykaz osób fizycznych, którym Pre-
zes Wy˝szego Urz´du Górniczego, na podstawie art.
78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze, nada∏ uprawnienia rzeczo-
znawcy do spraw ruchu zak∏adu górniczego.
Rozpatrzono i wydano 12 decyzji w sprawie wskazaƒ
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego dla inspekto-
rów urzàdzeƒ budowy przeciwwybuchowej.

3.11 Nadawanie uprawnieƒ rzeczoznawcy do spraw ruchu zak∏adu górniczego
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Przej´to dokumentacje mierniczo-geologicz-
ne z 17 zlikwidowanych zak∏adów górniczych lub
ich cz´Êci. Dokonano uzupe∏nienia wyposa˝enia
Archiwum w niezb´dny sprz´t komputerowy
i oprogramowanie narz´dziowe oraz szafy i rega-
∏y do sk∏adowania dokumentów. Zakupiono wiel-
koformatowy skaner kolorowy. Uzupe∏niono kom-
puterowà baz´ danych o terenach pogórniczych
oraz system informacji o terenie pogórniczym. Na
bie˝àco jest prowadzona aktualizacja dwóch kom-
puterowych baz danych:
• spisu posiadanych dokumentów, w oparciu

o program Access, 
• spisu zeskanowanych dokumentów w formacie

rastrowym. 
Aktualnie w bazie zarejestrowano 9 896 pozycji
b´dàcych zbiorami dokumentów (kompletami
map). W roku 2004 przyby∏o 1 057 pozycji. Na-
rastajàco zgromadzono 56 525 sztuk dokumen-
tów. W roku 2004 przyby∏o 7 147 pozycji.
W bazie zeskanowanych dokumentów zareje-
strowano 38 266 pozycji b´dàcych plikami ob-
razów rastrowych, g∏ównie map oraz dokumen-

tów tekstowych (wielostronicowych). W roku
2004 przyby∏o 1 380 pozycji.
Na bie˝àco, w zale˝noÊci od wp∏ywajàcych wnio-
sków, udzielano pisemnych informacji o warunkach
górniczo-geologicznych dzia∏ek budowlanych, zlo-
kalizowanych na by∏ych terenach górniczych dla
urz´dów miejskich i gminnych oraz inwestorów.
W roku 2004 sporzàdzono 502 informacji.
W lipcu 2004 r. Archiwum odwiedzili przedstawicie-
le The Coal Authority z Wielkiej Brytanii, prowadzà-
cego w tym kraju archiwum map górniczych. Na-
wiàzano kontakt z Wydzia∏em Geodezji Górniczej
i In˝ynierii Ârodowiska AGH w sprawie wspó∏pracy
przy opracowaniu katalogu archiwalnych map gór-
niczych. Wdro˝ono dwie procedury zarzàdzania ja-
koÊcià: „Proces gromadzenia i archiwizowania do-
kumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych
zak∏adów górniczych (V/OSG/5a)” i „Proces udo-
st´pniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zli-
kwidowanych zak∏adów górniczych (V/OSG/5b)”.

Dochody Skarbu Paƒstwa z tego tytu∏u w 2004 roku
wynios∏y 8 046 z∏otych.

3.12 Przejmowanie dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak∏adów górniczych
do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym
i udzielanie informacji o terenach pogórniczych

W 2004 roku do Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego wp∏yn´∏o 37 skarg. Do okr´gowych urz´dów
górniczych wp∏yn´∏o 109 skarg. Przyczyny wniesio-
nych skarg i wniosków by∏y bardzo zró˝nicowane.

Przyczyny te mo˝na zgrupowaç nast´pujàco: 
- brak w∏aÊciwego nadzoru nad prowadzeniem

dzia∏alnoÊci górniczej przez starostów i wojewo-
dów w okresie, gdy odkrywkowe zak∏ady górnicze
kopalin pospolitych im podlega∏y,

- nieznajomoÊç przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç
zak∏adów górniczych, 

- nieznajomoÊç przepisów regulujàch post´powanie
administracyjne i post´powanie cywilne oraz brak
wiedzy o w∏aÊciwoÊci rzeczowej urz´dów admini-
stracji publicznej,

- brak w∏aÊciwej reakcji osób kierownictwa zak∏adów
górniczych na wyst´powanie nieprawid∏owoÊci i na
wnoszone skargi,

- próby za∏atwienia spraw osobistych „r´kami” urz´-
dów górniczych. 

Zdecydowana wi´kszoÊç skarg i wniosków skierowanych
do urz´dów nadzoru górniczego dotyczy∏a dzia∏alnoÊci

3.13 Skargi i wnioski
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odkrywkowych zak∏adów górniczych kopalin pospolitych.
IloÊç skarg i wniosków skierowanych w 2004r. do
organów nadzoru górniczego (WUG i OUG) zma-
la∏a w stosunku do iloÊci w 2003r.: 

- w 2004r. – 146 skarg i wniosków, 
- w 2003r. – 153 skargi i wnioski. 

Zmniejszy∏a si´ iloÊç skarg i wniosków skierowa-
nych w 2004r. do Wy˝szego Urz´du Górniczego
w stosunku do iloÊci w 2003r.: 

- w 2004r. – 37 skarg i wniosków, 
- w 2003r. – 59 skarg i wniosków. 

Problematyka rozpatrywanych w 2004r. skarg
i wniosków nie zmieni∏a si´ w porównaniu z pro-
blematykà w roku 2003. 
W 2004r. zwi´kszy∏a si´ iloÊç skarg i wniosków za∏a-
twionych negatywnie (podniesione zarzuty nie zosta-
∏y potwierdzone) w porównaniu z iloÊcià w 2003r. 

- w 2004r. – 58, 
- w 2003r. – 44. 

W iloÊci skarg i wniosków za∏atwionych pozytyw-
nie w 2004r. tylko cz´Êç zarzutów (oko∏o po∏owy)
zosta∏a potwierdzona w toku rozpoznania.
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4 DZIA¸ALNOÂå INSPEKCYJNA I KONTROLNA OKR¢GOWYCH URZ¢DÓW GÓRNICZYCH I UGBKUE

Podstawowà formà prowadzenia nadzoru
i kontroli w zak∏adach górniczych by∏y przepro-
wadzane w nich inspekcje. 
Dzia∏alnoÊç inspekcyjna w nadzorowanych zak∏a-
dach górniczych opiera∏a si´ na: 
- strategii dzia∏ania urz´dów górniczych na lata

2001-2005 i przyj´tych w niej do realizacji celów
i zadaƒ na rok 2004, 

- planach pracy i dzia∏aniach doraênych oraz profi-
laktycznych, dostosowanych do wyników bie˝à-
cych kontroli,

- wnioskach wynikajàcych z analizy przyczyn zaist-
nia∏ych zdarzeƒ i wypadków. 

Inspekcje mia∏y na celu sprawdzenie stanu
przestrzegania przepisów prawa zwiàzanego
z ruchem zak∏adów górniczych. Inspekcje po-
przedza∏y tak˝e wydawanie przez organy nadzo-
ru górniczego decyzji administracyjnych, np. za-
twierdzanie planów ruchu zak∏adów górniczych,
dokonywanie zaliczeƒ do poszczególnych stopni
(klas, kategorii) zagro˝eƒ lub zezwoleƒ. Prowa-
dzone by∏y inspekcje doraêne, problemowe
i kompleksowe. 
Realizacja wybranych celów i dzia∏aƒ w kontrolo-
wanych zak∏adach górniczych, obejmowa∏a: 
• wdra˝anie do praktyki znowelizowanych przepisów

Prawa geologicznego i górniczego oraz aktów
wykonawczych, w szczególnoÊci poprzez:

- analizowanie i wyjaÊnianie ich funkcjono-
wania w praktyce, 

- egzekwowanie obowiàzku sporzàdzania do-
kumentu bezpieczeƒstwa, 

• doskonalenie instrumentów zarzàdzania bezpie-
czeƒstwem pracy, w szczególnoÊci poprzez:

- egzekwowanie dokonywania oceny ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy,

- kontrol´ w∏aÊciwego ob∏o˝enia robót i wyma-
ganych kwalifikacji na stanowiskach pracy,

• zapewnienie pomocy w razie zagro˝enia ˝ycia

lub zdrowia ludzi i bezpieczeƒstwa w ruchu zak∏a-
du górniczego, poprzez:

- kontrol´ poprawnoÊci i aktualnoÊci planów
ratownictwa, 

- sprawdzenie organizacji i wyposa˝enia s∏u˝b
ratownictwa w stosunku do wyst´pujàcych
zagro˝eƒ i ich nat´˝enia,

• zapewnienie bezpieczeƒstwa w zwiàzku ze sto-
sowaniem materia∏ów wybuchowych, w szczegól-
noÊci poprzez:

- udzielanie zezwoleƒ na przechowywanie i u˝y-
wanie sprz´tu strza∏owego w zak∏adach
górniczych,

- kontrole prawid∏owoÊci przechowywania i u˝y-
wania Êrodków strza∏owych w zak∏adach
górniczych, 

• zapewnienie warunków prawid∏owej likwidacji
zak∏adów górniczych, szczególnie poprzez:

- badanie prawid∏owoÊci projektowanych roz-
wiàzaƒ technicznych w zwiàzku z likwidacjà
podziemnych wyrobisk górniczych z u˝yciem
odpadów, 

- ujednolicenie nadzoru nad robotami pod-
ziemnymi z zastosowaniem techniki górniczej,
prowadzonymi w celu utrzymania systemu
odwadniania,

• ujednolicenie nadzoru nad zak∏adami górniczymi
wydobywajàcymi kopaliny pospolite,

• ochron´ terenów po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci
górniczej. 

W 2004r. pracownicy inspekcyjno-techniczni
urz´dów górniczych przeprowadzili w zak∏adach
górniczych 12401 inspekcji oraz 2319 kontroli
wykonanych przez Urzàd Górniczy do Badaƒ
Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych. 

Dzia∏alnoÊç inspekcyjnà okr´gowych urz´dów
górniczych w poszczególnych miesiàcach 2004
roku uj´to poni˝ej w tabelach.
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Tabela 1 Dzia∏alnoÊç inspekcyjna okr´gowych urz´dów górniczych – kopaliny podstawowe



Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych w 2004 roku48

Tabela 2 Wykonane inspekcje w górnictwie kopalin pospolitych

Tabela 3 Liczba kontroli wykonanych przez Urzàd Górniczy ds. Badaƒ Kontrolnych 
Urzàdzeƒ Eneromechanicznych (UGBKUE)

W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli w 2004
roku pracownicy urz´dów górniczych przeznaczyli
36139 dni na inspekcje w zak∏adach górniczych,
w tym 15193 w podziemnych wyrobiskach górni-
czych. W wyniku przeprowadzonych inspekcji, ze
wzgl´du na podwy˝szony stan ryzyka zagro˝eniami
naturalnymi i stwierdzone w czasie inspekcji niepra-
wid∏owoÊci w ruchu zak∏adów górniczych, wydoby-

wajàcych kopaliny podstawowe wstrzymano w 2632
przypadkach ruch urzàdzeƒ i prowadzenie robót gór-
niczych stanowiàcych zagro˝enie dla zatrudnionych
pracowników. ¸àczne straty w wydobyciu w´gla ka-
miennego wynosi∏y 37 345 ton.

W zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopa-
liny pospolite wstrzymano wykonywanie 342 robót.
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5 DZIA¸ALNOÂå REPRESYJNA

Jednym z elementów dà˝enia do poprawy bez-
pieczeƒstwa pracy w zak∏adach górniczych, ochrony
Êrodowiska i zabezpieczenia interesu spo∏ecznego
w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià geologicznà
i górniczà w 2004r. by∏y Êrodki represyjne stosowa-
ne przez organy nadzoru górniczego z mocy przepi-
sów Prawa geologicznego i górniczego.

Do Êrodków tych zalicza si´:

1. Wydawanie decyzji zakazujàcych na czas
nie przekraczajàcy dwóch lat wykonywania
okreÊonych czynnoÊci w ruchu zak∏adu gór-
niczego osobom, o których mowa w art. 68
ust. 1 i art. 70 ust. 1 Prawa geologicznego
i górniczego naruszajàcym dyscyplin´ i po-
rzàdek pracy, a zw∏aszcza obowiàzki okre-
Êlone ustawà i wydanymi na jej podstawie
przepisami – na podstawie art. 113 ust.
1 pkt 3 Prawa geologicznego i górniczego.

W zwiàzku z zaistnia∏ymi niebezpieczeƒ-
stwami i wypadkami dyrektorzy okr´gowych
urz´dów górniczych przeprowadzili w 2004r.
– 80 badaƒ powypadkowych i badaƒ zagro-
˝eƒ. W 2003r. dyrektorzy okr´gowych urz´-
dów górniczych przeprowadzili 83 badania
wypadków i zagro˝eƒ. 

W wyniku przeprowadzonych w zak∏adach
górniczych inspekcji, dochodzeƒ powypadko-
wych dyrektorzy okr´gowych urz´dów górni-
czych w 2004 roku wydali 38 decyzji zakazujà-
cych na czas nie przekraczajàcy 2 lat wykonywa-
nia okreÊlonych czynnoÊci w ruchu zak∏adu gór-
niczego osobom kierownictwa i dozoru ruchu,
mierniczym górniczym i geologom górniczym,
naruszajàcym dyscyplin´ i porzàdek pracy,
a zw∏aszcza obowiàzki okreÊlone ustawà i wyda-
nymi na jej podstawie przepisami. Struktur´ osób
ukaranych przedstawiono w poni˝szej tabeli. 

Powy˝sze decyzje wydali dyrektorzy:
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Dyrektorzy Okr´gowych Urz´dów Górniczych
w Kielcach, KroÊnie, Lublinie i Warszawie
w 2004r. – nie wydali ˝adnej decyzji. 

Decyzje w 35 przypadkach wydane zosta∏y
w zwiàzku z badaniem przyczyn i okolicznoÊci
wypadków w zak∏adach górniczych, a w 3 przy-
padkach w zwiàzku z nieprawid∏owoÊciami
stwierdzonymi w czasie inspekcji. 

Naruszenie przepisów, których dopuÊci∏y si´
osoby obj´te decyzjami dotyczy∏y g∏ównie: nie-
przestrzegania przepisów w sprawach w∏aÊciwej
organizacji pracy, w∏aÊciwej obs∏ugi urzàdzeƒ,
wykonywania prac niezgodnie z projektem tech-
nicznym, instrukcjami, dopuszczenia do ruchu
urzàdzenia zabudowanego niezgodnie z przepi-
sami, nieprzestrzegania przepisów bezpiecznego
wykonywania robót strza∏owych, nieprzestrzega-
nia przepisów z zakresu obudowy. 

2. Sporzàdzanie wniosków o ukaranie
w stosunku do sprawców naruszajàcych
przepisy Prawa geologicznego i górni-
czego i kierowanie ich do sàdów rejono-
wych – wydzia∏ów grodzkich

W 2004r. dyrektorzy okr´gowych urz´dów
górniczych skierowali do sàdów rejonowych – wy-
dzia∏ów grodzkich 439 wniosków o ukaranie
sprawców naruszajàcych przepisy tj. o 76 wnio-
sków wi´cej ni˝ w 2003r. 

IloÊç rozpoznanych spraw przez sàdy rejonowe
w 2004r. wynios∏a 423 rozpoznane sprawy, wobec
449 spraw rozpoznanych przez sàdy rejonowe
w 2003r. Suma orzeczonych kar grzywny w 2004r.
wynios∏a 171.972 z∏, a Êrednia kara grzywny 407 z∏.
W 2003r. suma orzeczonych grzywien wynios∏a
156.490 z∏, a Êrednia kara grzywny 348 z∏.

Z analizy danych wynika, ˝e w 2004r. wi´kszà iloÊç wniosków o ukaranie – w stosunku do 2003r. skie-
rowali dyrektorzy Okr´gowych Urz´dów Górniczych w:
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Mniejszà iloÊç wniosków w 2004r. – w porównaniu do 2003r. – skierowali dyrektorzy Okr´gowych
Urz´dów Górniczych w:

Dyrektor OUG w Warszawie w 2004r. oraz
w 2003r. – nie skierowa∏ ˝adnego wniosku o uka-
ranie do sàdu rejonowego. 

Wnioski do sàdów rejonowych w 100 przypad-
kach skierowane zosta∏y w zwiàzku z badaniem przy-
czyn i okolicznoÊci wypadków i zagro˝eƒ w zak∏adach
górniczych, a w 339 przypadkach w wyniku przepro-
wadzonych inspekcji w tych zak∏adach górniczych.

IloÊç wniosków skierowanych do sàdów rejono-
wych wraz z wyszczególnieniem wniosków kierowa-
nych w zwiàzku z przeprowadzonymi inspekcjami
i wypadkami przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

3. Stosowanie Êrodków oddzia∏ywania wycho-
wawczego – na podstawie art. 41 Kodeksu
wykroczeƒ.

W 2004 roku dyrektorzy okr´gowych urz´dów
górniczych w stosunku do sprawców narusza-
jàcych obowiàzki pracownicze zastosowali
w 1 207 przypadkach Êrodki oddzia∏ywania

wychowawczego wobec 1715 w 2003r.
Ârodki te zastosowali dyrektorzy OUG w:

Ârodki oddzia∏ywania wychowawczego dyrekto-
rzy oug zastosowali w 73 przypadkach w zwiàzku
z nieprawid∏owoÊciami stwierdzonymi podczas bada-
nia przyczyn i okolicznoÊci zaistnia∏ych wypadków,
a w 1134 przypadkach w zwiàzku z nieprawid∏owo-
Êciami stwierdzonymi podczas inspekcji. 

IloÊç Êrodków oddzia∏ywania wychowawcze-
go z wyszczególnieniem Êrodków zastosowanych
w zwiàzku z nieprawid∏owoÊciami stwierdzonymi
podczas inspekcji oraz zaistnia∏ymi wypadkami
przedstawia si´ nast´pujàco:
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4. Na mocy rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 15 paêdziernika 2002r. w sprawie
nadania pracownikom zatrudnionym na stano-
wiskach inspekcyjno-technicznych w okr´go-
wych urz´dach górniczych oraz specjalistycz-
nych urz´dach górniczych (Dz. U. Nr 174, poz.
1421) pracownicy okr´gowych urz´dów górni-
czych i UGBKUE uprawnieni zostali do nak∏ada-
nia grzywien w drodze mandatu karnego za
wykroczenia okreÊlone w Prawie geologicznym
i górniczym oraz Prawie budowlanym.

W 2004r. w drodze mandatu karnego pracownicy in-
spekcyjno-techniczni ukarali 2733 osoby na kwot´ 412.587
z∏. W 2003r. ukarano 1814 osób na kwot´ 217.915 z∏. 

Ukarano 297 osób kierownictwa (196 w 2003r.), 239
osób wy˝szego dozoru ruchu (146 w 2003r.), 969 osób Êednie-
go dozoru ruchu (586 w 2003r.), 66 osób ni˝szego dozoru ru-
chu (44 w 2003r.) oraz 1.162 inne osoby (842 w 2003r.). IloÊç
ukaranych osób w drodze mandatu karnego, z podzia∏em na
osoby kierownictwa i dozoru ruchu, ∏àczna kwota na∏o˝onych
grzywien drodze mandatu karnego, w 2004r. – w porównaniu
do 2003r. – przedstawia∏a si´ nast´pujàco:
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6 REPREZENTOWANIE SKARBU PA¡STWA W SPRAWACH ROSZCZE¡ Z TYTU¸U SZKÓD
WYWO¸ANYCH RUCHEM ZAK¸ADU GÓRNICZEGO W RAZIE BRAKU PRZEDSI¢BIORCY 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA SZKOD¢  LUB JEGO NAST¢PCY PRAWNEGO

W 2004r. do Dyrektorów okr´gowych urz´dów
górniczych b´dàcych reprezentantami Skarbu Paƒstwa
w sprawach o roszczenia z art. 96 Prawa geologicznego
i górniczego wp∏yn´∏o ∏àcznie 59 wniosków (pozwów)
w tym 41 wniosków z∏o˝onych zosta∏o przez mieszkaƒ-
ców gminy Wapno.

¸àcznie ze sprawami pozosta∏ymi do rozpatrzenia
z 2003r. Okr´gowe Urz´dy Górnicze w 2004r. za∏a-
twia∏y 64 sprawy w tym 12 spraw sàdowych. 
Sprawy z art. 96 Prawa geologicznego i górniczego
rozpatrywa∏o szeÊç okr´gowych urz´dów górniczych
tj, OUG w Gliwicach, w Katowicach, w Krakowie,
w Kielcach, w Poznaniu i we Wroc∏awiu. 

Na 51 z∏o˝onych wniosków o napraw´ szkód (w tym jeden
o zwrot kosztów wykonanych w budynku mieszkalnym za-
bezpieczeƒ przed ujemnym wp∏ywem robót górniczych)
w 50 przypadkach udzielono odpowiedzi negatywnej. 
W jednym przypadku zawarto ugod´. 

W sàdach powszechnych zakoƒczono prawomocny-
mi wyrokami 12 spraw. W czterech sprawach oddalo-
no pozwy, w pi´ciu sprawach zasàdzono od Skarbu
Paƒstwa odszkodowania pieni´˝ne jako sposób na-
prawy szkody, w jednej sprawie orzeczono napraw´
szkody poprzez remont. 
Od dwóch wyroków Dyrektor OUG z∏o˝y∏ skarg´ kasacyj-

nà do Sàdu Najwy˝szego, a od jednego wyroku skarg´
kasacyjnà z∏o˝y∏a strona powodowa. Sprawy sà w toku. 

W 2004r. wykonano cztery ostateczne wyroki sàdów
zasàdzajàce od Skarbu Paƒstwa – na rzecz powodów
odszkodowania na kwot´ 24.014 – z∏. (w podanej
kwocie uwzgl´dniono odsetki).

W 2004r. w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym odby∏y si´
22 konsultacje w sprawach udzielenia odpowiedzi
na wniosek, odpowiedzi na pozew oraz zasadnoÊci
wnoszenia Êrodków zaskar˝enia (apelacje, skargi ka-
sacyjnej). 

Ponadto w dniach 20 – 21 maja 2004 r. przeprowa-
dzono inspekcj´ w Okr´gowym Urz´dzie Górniczym
w Poznaniu w zakresie oceny stanu faktycznego miej-
sca katastrofy górniczej jaka mia∏a miejsce w 1977r.
na terenie gminy Wapno, oceny stanu technicznego
wyrywkowo wybranych budynków i analizy doku-
mentacji geologiczno-geodezyjnej b´dàcej w posia-
daniu Urz´du, a zwiàzanej ze sprawà. 
Majàc na uwadze rosnàcà tendencj´ iloÊci spraw o szko-
dy wnoszone przeciwko Skarbowi Paƒstwa reprezento-
wanemu przez w∏aÊciwy organ nadzoru górniczego oraz
trudny ekonomiczno-organizacyjny aspekt naprawiania
szkód, realizacja zadaƒ wynikajàcych z art. 96 Prawa geo-
logicznego i górniczego staje si´ niezmiernie istotna.
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7 WSPÓ¸PRACA Z INNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI PA¡STWOWEJ

W ramach realizacji swych zadaƒ statutowych urz´-
dy górnicze w 2004 roku wspó∏pracowa∏y z innymi orga-
nami administracji paƒstwowej w szczególnoÊci z:
• Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, 
• Radà Ochrony Pracy przy Sejmie RP, 
• G∏ównym i Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Âro-

dowiska,
• G∏ównym Geologiem Kraju, geologami wojewódz-

kimi i powiatowymi, 
• G∏ównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i po-

wiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego,
• G∏ównym Geodetà Kraju i geodetami wojewódzkimi,
• Urz´dem Dozoru Technicznego, 
• Archiwum Paƒstwowym. 

W 2004 roku kontynuujàc wspó∏prac´ urz´-
dów górniczych z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy,
wspólnie uczestniczono w badaniach przyczyn
i okolicznoÊci wypadków przy pracy, ustalaniu od-
powiednich wniosków i formu∏owaniu Êrodków
profilaktycznych. Wspólnie przeprowadzano kon-
trole problemowe w zak∏adach górniczych, wspól-
nie promowano wdra˝anie systemów zarzàdzania
bezpieczeƒstwem i higienà pracy oraz dzielono si´
doÊwiadczeniami w zakresie dostosowania metod
pracy do standardów Unii Europejskiej.

Wspó∏pracujàc z Radà Ochrony Pracy przy Sej-
mie RP, w kwietniu 2004 roku Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego uczestniczy∏ w wyjazdowym
posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, które odby∏o si´
w KGHM „Polska Miedê”. Przedmiotem obrad by∏
mi´dzy innymi szeroko poj´ty stan bezpieczeƒstwa
w górnictwie rud miedzi na tle wyst´pujàcych za-
gro˝eƒ naturalnych. W ramach wystàpienia, Prezes
WUG nakreÊli∏ kierunki dzia∏aƒ dla poprawy bezpie-
czeƒstwa pracy w górnictwie rud miedzi. 

Ponadto w paêdzierniku 2004 roku przedsta-
wiciel Wy˝szego Urz´du Górniczego uczestniczy∏

w uroczystym plenarnym posiedzeniu Rady
Ochrony Pracy dotyczàcym wypadkom przy pracy
w budownictwie. Posiedzenie zorganizowane zo-
sta∏o w ramach kampanii promocyjnej Europej-
skiego Tygodnia Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pra-
cy prowadzonej przez Europejskà Agencj´ Bezpie-
czeƒstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w Bilbao. 

W dniu 10 grudnia 2004 r. zorganizowano
spotkanie przedstawicieli resortów wspó∏pracujà-
cych z Wy˝szym Urz´dem Górniczym. Spotkanie
odby∏o si´ w kopalni soli „Wieliczka”. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Go-
spodarki i Pracy, Urz´du Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Paƒstwowej Inspekcji Pracy, Urz´du Do-
zoru Technicznego. G∏ównym celem spotkania
by∏a wymiana doÊwiadczeƒ, zacieÊnienie kontak-
tów i wzmocnienie wspó∏pracy mi´dzy wybrany-
mi komórkami resortów a urz´dami górniczymi. 

W kwietniu 2004r. zorganizowano spotka-
nie z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Ârodowiska w Katowicach, na
którym omówiono istniejàce problemy zwiàzane
z kontrolà likwidowanych zak∏adów górniczych
oraz lokowaniem odpadów pod ziemià i odpa-
dów górniczych na powierzchni ziemi. 

W ramach prac Rady Geologicznej uczestniczo-
no w dwóch posiedzeniach, na których omówiono
zadania i umocowanie prawne paƒstwowej s∏u˝by
geologicznej, status zawodowy geologa, polityki sek-
torowe Ministerstwa Ârodowiska w zakresie geologii
Êrodowiskowej i in˝ynierskiej oraz tematy i zadania
wnioskowane do finansowania z NFOÂiGW oraz pro-
pozycje zmian Prawa geologicznego i górniczego.

W ramach prac Komisji Zasobów Kopalin przy
Ministrze Ârodowiska, przedstawiciel Wy˝szego
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Urz´du Górniczego uczestniczy∏ w trzech posiedze-
niach roboczych, w czasie których oceniano doku-
mentacje geologiczne oraz ekspertyz´ w sprawie
mo˝liwoÊci pozyskania metanu w GórnoÊlàskim Za-
g∏´biu W´glowym. Omawiano równie˝ zasadnoÊç
wnoszenia op∏at eksploatacyjnych za wydobycie ga-
zu rozpuszczonego w ropie naftowej. 

W ramach prac Komisji Dokumentacji Hydroge-
ologicznych przy Ministrze Ârodowiska przedstawi-
ciel WUG uczestniczy∏ w 10 posiedzeniach zespo∏u
roboczego, na których zaopiniowano siedem doku-
mentacji hydrogeologicznych ustalajàcych zasoby
wód leczniczych, jeden aneks do dokumentacji hy-
drogeologicznej wód leczniczych i jeden dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej dwa projekty prac
geologicznych oraz opracowanie na temat ska˝enia
wód podziemnych zwiàzkami azotu w nawiàzaniu
do zaleceƒ Unii Europejskiej. 

G∏ównemu Geologowi Kraju przed∏o˝one zo-
sta∏o stanowisko w sprawie „Priorytetów w polity-
kach sektorowych dotyczàcych geologii in˝ynierskiej
i badaƒ geologicznych w ochronie Êrodowiska”.

Uczestniczono w opiniowaniu projektów ak-
tów wykonawczych wydawanych na podstawie
ustaw: Prawo ochrony Êrodowiska, Prawo wodne,
ustawa o odpadach, Prawo atomowe. Opracowa-
no propozycje zmian do nowelizacji Prawa geolo-
gicznego i górniczego w zakresie niezb´dnym do

skutecznego sprawowania przez organy nadzoru
górniczego nadzoru i kontroli w sferze ochrony
Êrodowiska w tym nad rekultywacjà terenów po
dzia∏alnoÊci górniczej. Propozycje tych zmian zo-
sta∏y przyj´te przez RM i znalaz∏y si´ w projekcie
nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Urz´dy górnicze kontynuowa∏y wspó∏prac´
z organami samorzàdu terytorialnego w ramach
11 Zespo∏ów Porozumiewawczych i Komisji Koor-
dynujàcych, dzia∏ajàcych na terenach w∏aÊciwoÊci
miejscowej okr´gowych urz´dów górniczych we
Wroc∏awiu, Rybniku, Gliwicach, Tychach i Krako-
wie. Wspó∏praca ta dotyczy∏a g∏ównie dzia∏alnoÊci
górniczej prowadzonej na terenach gmin górni-
czych: Marklowice, Knurów, Rybnik, Giera∏towice,
Bytom, Sosnowiec Lubin, Polkowice, Trzebinia,
Chrzanów, Gocza∏kowice. Przedmiotem wzmo˝o-
nej ochrony na tych terenach by∏y obiekty budow-
nictwa mieszkaniowego, obiekty przemys∏owe,
obiekty sakralne, rzeki, i cieki oraz powierzchnio-
we zbiorniki wodne. Ustalenia Zespo∏ów i Komisji
odnoszàce si´ do ruchu zak∏adów górniczych eg-
zekwowane by∏y w trybie nadzoru przez urz´dy
górnicze. Kopalnie w´gla kamiennego wchodzàce
w sk∏ad Kompanii W´glowej S.A. realizowa∏y
uzgodnienia zawarte z Generalnà Dyrekcjà Dróg
Publicznych w zakresie koordynacji robót górni-
czych w pasie budowanej autostrady A4.
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W 2004 roku wspó∏pracowano z jednostka-
mi naukowo-badawczymi oraz uczelniami górni-
czymi takimi jak: Akademia Górniczo Hutnicza
w Krakowie, Politechnika Âlàska w Gliwicach
oraz Politechnika Wroc∏awska. Prowadzono rów-
nie˝ szerokà wspó∏prac´ z G∏ównym Instytutem
Górnictwa w Katowicach. 

Wysoko oceniona by∏a dzia∏alnoÊç specjali-
stów z jednostek naukowo-badawczych w komi-
sjach powo∏anych przez Prezesa WUG. Przedsta-
wiciele urz´dów górniczych licznie uczestniczyli
w konferencjach, organizowanych przez jednost-
ki naukowo-badawcze, dotyczàcych bezpieczeƒ-
stwa pracy w górnictwie, doskonalenia techniki
i technologii górniczych. W wystàpieniach i refe-
ratach dà˝yli do inspirowania badaƒ naukowych
dotyczàcych bezpieczeƒstwa pracy w górnictwie. 

Pracownicy Wy˝szego Urz´dy Górniczego
w 2004 roku uczestniczyli równie˝ w odbiorach prac
naukowo-badawczych zrealizowanych przez pra-
cowników G∏ównego Instytutu Górnictwa w Kato-
wicach, które dotyczy∏y: ochrony powietrza
i oszcz´dnoÊci energii, ochrony wód, in˝ynierii mate-
ria∏owej i technologii zagospodarowania odpadów. 
Wspó∏pracowano z zapleczem naukowo-bad-
awczym GIG w Katowicach, w tym z Zak∏adem
Aerologii Górniczej w zakresie opracowania no-
wej instrukcji zwalczania zagro˝enia po˝arowego
w podziemnych zak∏adach górniczych oraz z Ko-
palnià DoÊwiadczalnà „Barbara” w Miko∏owie
w zakresie nowelizacji zasad dotyczàcych profi-
laktyki zagro˝enia metanowego. 

Ponadto w ramach wspó∏pracy z jednostka-
mi naukowo-badawczymi przedstawiciele urz´-
dów górniczych uczestniczyli w: 
- naradach w KD „Barbara” w zakresie stosowania

przeciwwybuchowych zapór wodnych oraz bez-
pieczeƒstwa stosowanych Êrodków strza∏owych,

- spotkaniu s∏u˝b strza∏owych odkrywkowych
zak∏adów górniczych, zorganizowanym przez

Katedr´ Górnictwa Odkrywkowego Wydzia∏u
Górniczego AGH w Krakowie, 

- badaniach Êrodków strza∏owych prowadzo-
nych w KD „Barbara” po zaistnia∏ym wypadku
zbiorowym w O/ZG „Lubin”. 

- badaniach Êrodków strza∏owych i sprz´tu strza∏o-
wego prowadzonych w KD „Barbara” po zaist-
nia∏ym wypadku w KWK „Kazimierz Juliusz”,

- badaniach dopuszczeniowych ruchomego mo-
du∏owego sk∏adu MW typu Kacper prowadzo-
nych w KD „Barbara”, 

- naradzie zorganizowanej w ZTSz „ERG-BIERU¡”
z udzia∏em KD „Barbara” nt. procedur zwiàzanych
z wprowadzeniem materia∏u wybuchowego po
raz pierwszy do u˝ycia w zak∏adach górniczych,

- naradzie zorganizowanej w BAM w Berlinie –
jednostce notyfikowanej w zakresie materia-
∏ów wybuchowych w celu rozpoznania stoso-
wanych procedur zwiàzanych z wprowadze-
niem materia∏u wybuchowego po raz pierwszy
do u˝ytku cywilnego w paƒstwach UE. 

Kontynuowana by∏a wspó∏praca urz´-
dów górniczych z zapleczem naukowo-ba-
dawczym i konstrukcyjnym maszyn i urzà-
dzeƒ górniczych, celem inspirowania dal-
szego udoskonalania ich budowy w oparciu
o przekazywane doÊwiadczenia i wnioski
wynikajàce z analizy przyczyn i okolicznoÊci
zaistnia∏ych wypadków i innych niebez-
piecznych zdarzeƒ. 
Wspierane by∏y tak˝e dzia∏ania tych jedno-
stek których celem by∏o wdro˝enie do prak-
tyki ruchowej nowatorskich rozwiàzaƒ tech-
nicznych, majàcych wp∏yw na poziom bez-
pieczeƒstwa eksploatacji maszyn i urzàdzeƒ. 
Ponadto pracownicy urz´dów górniczych
w ramach wspó∏pracy z instytucjami i jed-
nostkami naukowo-badawczymi brali udzia∏
w ró˝nego rodzaju spotkaniach i kontrolach:
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- 67 naradach, konferencjach, sympozjach, semi-
nariach itp., podczas których przedstawiciele
urz´dów górniczych wyg∏osili 15 referatów,

- 8 naradach technicznych organizowanych przez
okr´gowe urz´dy górnicze z udzia∏em kierownic-
twa s∏u˝b energomechanicznych nadzorowanych
zak∏adów górniczych, podczas których w wystà-

pieniach przedstawiali informacje w zakresie aktu-
alnego stanu bezpieczeƒstwa w górnictwie,

- 10 kontrolach zak∏adów produkcji maszyn i urzà-
dzeƒ górniczych, jednostek atestacyjnych lub jed-
nostek wpisanych na list´ rzeczoznawców,

- 51 konsultacjach i uzgodnieniach technicznych
z producentami i jednostkami atestacyjnymi.
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9 DZIA¸ALNOÂå LEGISLACYJNA

1. Opracowywanie projektów aktów normatywnych.

• Projekt nowelizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96 ze zm.).

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego uczest-
niczy∏ w opracowywaniu projektu obszernej nowe-
lizacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geo-
logiczne i górnicze. W kwietniu 2004 r. zosta∏y
przes∏ane do Ministra Ârodowiska propozycje
zmian ustawy w cz´Êci dotyczàcej dzia∏alnoÊci gór-
niczej. Propozycje te by∏y wynikiem doÊwiadczeƒ
z dzia∏alnoÊci organów nadzoru górniczego, a tak-
˝e efektem prac Komisji do spraw analizy stosowa-
nia przepisów prawa zwiàzanego z ruchem zak∏a-
dów górniczych (b´dàcej organem opiniodawczym
i doradczym Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go). Do najistotniejszych celów projektowanych
zmian nale˝a∏y w tym zakresie, poza doprecyzowa-
niem niektórych regulacji: usprawnienie nadzoru
nad jednostkami trudniàcymi si´ szkoleniem pra-
cowników zak∏adów górniczych oraz nad przedsi´-
biorcami (w zakresie realizacji obowiàzków doty-
czàcych ochrony Êrodowiska), wprowadzenie obo-
wiàzku posiadania odpowiednich kwalifikacji przez
osoby kierownictwa oraz specjalistów wykonujà-
cych czynnoÊci w zakresie ratownictwa górnicze-
go, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trud-
niàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci w zakresie
ratownictwa górniczego oraz wprowadzenie usta-
wowej podstawy do prowadzenia przez Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego dzia∏alnoÊci wydaw-
niczej. Przedstawiciele Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego brali udzia∏ w konferencji uzgodnie-
niowej dotyczàcej tego projektu (poprzedzonej
opracowaniem szczegó∏owych stanowisk wobec
opinii przed∏o˝onych Ministrowi Ârodowiska
w trakcie post´powania opiniodawczego przez

partnerów spo∏ecznych), a tak˝e w posiedzeniach
Komisji Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natural-
nych i LeÊnictwa Sejmu RP oraz powo∏anej przez t´
komisj´ Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpa-
dach (druk nr 3497). Do rzàdowego projektu prze-
s∏anego do Sejmu RP zosta∏ do∏àczony – opracowa-
ny przez zespó∏ powo∏any przez Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego – projekt rozporzàdzenia Mini-
stra Gospodarki i Pracy w sprawie kwalifikacji wy-
maganych od osób kierownictwa oraz specjalistów
zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudnià-
cych si´ wykonywaniem czynnoÊci w zakresie ra-
townictwa górniczego. 

• Projekty aktów wykonawczych do ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

W 2004 r. opracowano w Wy˝szym Urz´dzie Gór-
niczym 3 projekty aktów wykonawczych do usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
i górnicze. Przyczynami ich opracowania by∏o:

1) w przypadku projektu rozporzàdzenia Rady
Ministrów w sprawie dopuszczania wyro-
bów do stosowania w zak∏adach górni-
czych: znowelizowanie art. 111 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologicz-
ne i górnicze, dotyczàcego dopuszczania
wyrobów do stosowania w zak∏adach gór-
niczych, przez tzw. ustaw´ „horyzontalnà”,
tj. ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw
w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej
(Dz. U. Nr 96, poz. 959), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 1 maja 2004 r.;

2) w przypadku projektu rozporzàdzenia Ministra

9.1 Prawo powszechnie obowiàzujàce
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Spraw Wewn´trznych i Administracji zmienia-
jàcego rozporzàdzenie w sprawie zagro˝eƒ na-
turalnych w zak∏adach górniczych: wejÊcie
w ˝ycie, z dniem 1 maja 2004 r., rozporzàdze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasad-
niczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ i systemów
ochronnych przeznaczonych do u˝ytku w prze-
strzeniach zagro˝onych wybuchem (Dz. U. Nr
143, poz. 1393), które zosta∏o wydane na pod-
stawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087), dokonujàc w zakresie swojej
regulacji wdro˝enia dyrektywy 94/9/WE z dnia
23 marca 1994 r. w sprawie zbli˝enia ustawo-
dawstwa paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych
urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝onych
wybuchem (Dz. Urz. WE L 100 z 19.04.1994)
dyrektywy ATEX, oraz koniecznoÊç dostosowa-
nia przepisów rozporzàdzenia dotyczàcych za-
gro˝enia radiacyjnego naturalnymi substancja-
mi promieniotwórczymi w podziemnych zak∏a-

dach górniczych do przepisów ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U.
z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 ze zm.);

Ponadto w 2004 r. kontynuowano lub zakoƒ-
czono prace nad 8 projektami przes∏anymi przy
pismach kierowanych w czerwcu, sierpniu
i wrzeÊniu 2003 r. do Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji oraz (wed∏ug ówczesnego
stanu prawnego) Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej. Wi´kszoÊç propozycji za-
wartych w tych projektach stanowi∏a wykonanie
uchwa∏ Komisji do spraw analizy stosowania
przepisów prawa zwiàzanego z ruchem zak∏a-
dów górniczych.

Wykaz wszystkich projektów rozporzàdzeƒ do
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze, opracowanych w Wy˝szym
Urz´dzie Górniczym w 2004 r., oraz projektów
rozporzàdzeƒ do tej ustawy, nad którymi prace
legislacyjne prowadzono w 2004 r., przedstawia
poni˝sza tabela. 
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Ponadto w departamentach merytorycznych WUG: 
- przygotowano projekty nowych uregulo-

waƒ dotyczàcych zagro˝enia metanowego
i po˝arowego. Prowadzono prace nad no-
wym projektem rozporzàdzenia w sprawie
kwalifikacji wymaganych od osób kierow-
nictwa i specjalistów zatrudnionych w pod-
miotach zawodowo trudniàcych si´ ratow-
nictwem górniczym oraz nad propozycjami
zmian w zakresie stosowania sprz´tu do
ochrony uk∏adu oddechowego u˝ytkownika
skutkujàce sukcesywnym wycofywaniem
sprz´tu oczyszczajàcego.

- realizujàc wnioski Komisji powo∏anej dla
zbadania przyczyn i okolicznoÊci zapalenia
i wybuchu metanu, po˝aru i wypadku zbio-
rowego zaistnia∏ego w dniu 7.11.2003r.
w KWK „SoÊnica” w Gliwicach przygotowa-
no propozycje zmian w rozporzàdzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r.
w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w pod-
ziemnych zak∏adach w zakresie ograniczenia
stosowania niekorzystnych systemów prze-
wietrzania Êcian i koniecznoÊç zastosowania
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wysokowydajnego odmetanowania góro-
tworu w warunkach ekstremalnego zagro˝e-
nia metanowego. 

- opracowano projekty aktów wykonawczych
dotyczàcych uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania górniczych za-
wodów regulowanych. 

W 2004 r. zakoƒczono prace nad projektem no-
wego rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji w sprawie sta˝u adaptacyjne-
go i testu umiej´tnoÊci w toku post´powania
w sprawie uznania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania górniczych zawodów regulowanych
(przedstawiciel Prezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego uczestniczy∏ w posiedzeniu Komisji Prawni-
czej dotyczàcej tego projektu). Rozporzàdzenie
z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 76, poz. 725)
stanowi∏o wykonanie znowelizowanego w 2003
r. art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o za-
sadach uznawania nabytych w paƒstwach cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wyko-
nywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954 ze zm.). Projekt zosta∏ opracowany
w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym w zwiàzku z po-
st´powaniem legislacyjnym toczonym w Mini-
sterstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji,
majàcym na celu wykonanie polskich zobowià-
zaƒ akcesyjnych. Regulacja zawarta w przywo∏a-
nym akcie normatywnym dotyczy fragmentu po-
st´powania prowadzonego w celu uznania naby-
tych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej kwalifikacji do wykonywania tzw. górni-
czych zawodów regulowanych. 
W marcu 2004 r. opracowano projekt nowego
rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji w sprawie upowa˝nienia Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego do uznawania na-
bytych w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulo-
wanych. Rozporzàdzenie z dnia 28 kwietnia
2004 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 1054) stanowi∏o wy-
konanie znowelizowanego w 2003 r. art. 4a ust.
3 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach ad-
ministracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.
1548 ze zm.). Projekt, w odró˝nieniu od po-
przedniego rozporzàdzenia w tej sprawie, nie za-
wiera wykazu górniczych zawodów regulowa-
nych, odsy∏ajàc w tym zakresie do powo∏anego
rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. 
W po∏owie 2004 r. w Ministerstwie Spraw We-
wn´trznych i Administracji rozpocz´to prace nad
wydaniem nowego rozporzàdzenia dotyczàcego
sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w toku
post´powania w sprawie uznania nabytych kwa-
lifikacji do wykonywania górniczych zawodów
regulowanych. Powodem tych prac by∏a dokona-
na z dniem 1 maja 2004 r. kolejna zmiana upo-
wa˝nienia do wydania przedmiotowego rozpo-
rzàdzenia. Wy˝szy Urzàd Górniczy zosta∏ w∏àczo-
ny w prace nad tym projektem. 
W zwiàzku z dodaniem – w trakcie prac parlamen-
tarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy
o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amu-
nicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym i policyjnym – w ustawie z dnia 21
czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego art. 4a,
przewidujàcego obowiàzek posiadania przez ma-
teria∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cywil-
nego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sto-
sownego numeru identyfikacyjnego oraz wpisu
do rejestru tych materia∏ów wybuchowych (jako
organ w∏aÊciwy w tym zakresie ustanowiono Pre-
zesa Wy˝szego Urz´du Górniczego) w sierpniu
2004 r. opracowano i przes∏ano do Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji projekt roz-
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porzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji w sprawie numeru identyfikacyjnego
materia∏u wybuchowego przeznaczonego do
u˝ytku cywilnego oraz rejestru materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.
Przedmiotowe rozporzàdzenie zosta∏o wydane
1 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 262, poz. 2616). 

• Inne dzia∏ania legislacyjne dotyczàce ustaw. 

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania
w zak∏adach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz.
1003), którym ograniczono – z dniem 1 maja
2004 r. – iloÊç wyrobów obj´tych obowiàzkiem
dopuszczenia do stosowania w zak∏adach górni-
czych, zaistnia∏a koniecznoÊç opracowania nowe-
go brzmienia fragmentu za∏àcznika do ustawy
z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.), w za-
kresie odnoszàcym si´ wysokoÊci op∏aty skarbo-
wej za wydanie decyzji dopuszczeniowej. Sto-
sowne propozycje zosta∏y opracowane w maju
2004 r. i przes∏ane do Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji. Zosta∏y one zamiesz-
czone w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), która
m. in. znowelizowa∏a ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia
2000 r. o op∏acie skarbowej. 

2. Opiniowanie projektów aktów normatywnych
oraz innych dokumentów rzàdowych

Wy˝szy Urzàd Górniczy uczestniczy∏ w procesie
tworzenia, z inicjatywy innych urz´dów, aktów
normatywnych oraz innych dokumentów rzàdo-
wych w ramach mi´dzyresortowego post´powania
uzgadniajàcego i opiniodawczego, w tym poprzez
udzia∏ w konferencjach uzgodnieniowych, Komi-
sjach Prawniczych oraz pracach parlamentarnych.

Udzia∏ Wy˝szego Urz´du Górniczego w post´powa-
niu legislacyjnym dotyczàcym projektów aktów nor-
matywnych odbywa si´ „dwutorowo”, tj. poprzez: 

1) przedstawianie stanowiska Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego bezpoÊrednio organowi
wyst´pujàcemu z inicjatywà prawodawczà
(stanowiska te podpisuje Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego); 

2) przedstawianie stanowiska Wy˝szego Urz´du
Górniczego dyrektorowi Departamentu Praw-
nego w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji w sprawie projektów, które nie
zosta∏y przes∏ane przez projektodawców bez-
poÊrednio do Wy˝szego Urz´du Górniczego,
a jedynie otrzymane za poÊrednictwem wspo-
mnianego departamentu (stanowiska te pod-
pisuje dyrektor Departamentu Prawnego i In-
tegracji Europejskiej w Wy˝szym Urz´dzie
Górniczym); stanowiska Wy˝szego Urz´du
Górniczego sà nast´pnie uwzgl´dniane przy
opracowywaniu uwag Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji do poszczególnych
projektów aktów normatywnych oraz innych
dokumentów rzàdowych. 

Stanowiska wobec projektów sà opracowywane
w Departamencie Prawnym i Integracji Europej-
skiej. Pozosta∏e komórki organizacyjne WUG przy-
gotowujà natomiast stanowiska merytoryczne do
projektu aktu normatywnego dotyczàcego spraw,
które nale˝à do zakresu dzia∏ania tych komórek. 
Post´powanie uzgadniajàce i opiniodawcze,
w którym uczestniczy∏ Wy˝szy Urzàd Górniczy,
obj´∏o w 2004 r. 219 dokumentów, tj.: 
1) 33 projekty ustaw oraz dokumentów doty-

czàcych projektów ustaw; 
2) 3 projekty aktów prawnych prawa Unii Euro-

pejskiej; 
3) 45 projektów rozporzàdzeƒ Rady Ministrów; 
4) 3 projekty uchwa∏ Rady Ministrów oraz do-

kumentów dotyczàcych projektów uchwa∏; 
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5) 5 projektów rozporzàdzeƒ Prezesa Rady Mi-
nistrów; 

6) 99 projektów rozporzàdzeƒ ministrów; 
7) 4 projekty zarzàdzeƒ oraz innych aktów

prawnych ministrów; 
8) 1 projekt obwieszczenia Szefa Kancelarii Pre-

zesa Rady Ministrów; 
9) 5 projektów stanowisk Rzàdu do projektów

ustaw, uchwa∏ oraz innych dokumentów; 
10) 10 projektów umów mi´dzynarodowych,

mi´dzyrzàdowych i mi´dzyresortowych oraz
dokumentów dotyczàcych tych umów; 

11) 8 projektów innych dokumentów rzàdowych;
12) 3 projekty aktów normatywnych prawa we-

wn´trznego innych paƒstw, otrzymanych
w ramach procedury notyfikacji norm i ak-
tów prawnych. 

Stanowisko zawierajàce uwagi Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego albo Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go zosta∏o opracowane w szczególnoÊci do nast´pu-
jàcych projektów, które to dokumenty uporzàdkowa-
no chronologicznie wed∏ug kolejnoÊci ich wp∏ywu. 
1) projekt ustawy o zmianie i uchyleniu niektó-

rych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (tzw. ustawy „horyzontalnej”;
udzia∏ w konferencji uzgodnieniowej oraz
pracach parlamentarnych); 

2) trzy projekty nowelizacji ustawy z dnia 18
grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej: (a) tzw.
„du˝a” nowelizacja, (b) nowelizacja dotyczà-
ca problematyki oddelegowania cz∏onków
korpusu s∏u˝by cywilnej do wykonywania
pracy w instytucjach Unii Europejskiej, (c) no-
welizacja dotyczàca problematyki naboru na
wolne stanowiska pracy w s∏u˝bie cywilnej;

3) projekt ustawy o zmianie ustawy o materia-
∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝yt-
ku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi,

bronià, amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
(udzia∏ w konferencji uzgodnieniowej, Komi-
sji Prawniczej oraz pracach parlamentarnych);

4) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpa-
dach (udzia∏ w konferencji uzgodnieniowej
oraz pracach parlamentarnych); 

5) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw; 

6) projekt ustawy o zmianie ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw, „przekszta∏cony”
nast´pnie w projekt ustawy o zagospodaro-
waniu przestrzennym gmin (udzia∏ w dwóch
konferencjach uzgodnieniowych i Komisji
Prawniczej); 

7) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
ochrony Êrodowiska oraz niektórych innych
ustaw (udzia∏ w konferencji uzgodnieniowej);

8) projekt ustawy o emeryturach pomostowych
i rekompensatach; 

9) projekt ustawy o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw; 

10) projekt nowelizacji dyrektywy 2003/88/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczàcej
niektórych aspektów organizacji czasu pracy;

11) projekty rozporzàdzeƒ Rady Ministrów do
znowelizowanej w 2003 r. ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087): w spra-
wie rejestru wyrobów niezgodnych z zasad-
niczymi wymaganiami, w sprawie sposobu
przep∏ywu informacji dotyczàcych systemu
kontroli wyrobów wprowadzonych do obro-
tu, w sprawie dzia∏aƒ podejmowanych
w zwiàzku z zatrzymaniem wyrobów; 

12) projekt stanowiska Rzàdu wobec poselskie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo geologiczne i górnicze (druk nr 2898);
poselski projekt by∏ opiniowany równie˝
„bezpoÊrednio”; 
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13) projekt „Programu rzàdowego dla terenów
poprzemys∏owych”; 

14) projekt „Za∏o˝eƒ planu implementacyjnego dla

Dyrektywy 2004/35/EC Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie odpowiedzialnoÊci za
zapobieganie i napraw´ szkód w Êrodowisku”.

9.2 Akty wewn´trzne Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego

1. Zarzàdzenia

• Akty obowiàzujàce
Przyczynà opracowania w 2004 r. w Wy˝szym
Urz´dzie Górniczym projektów zmian: 
1) regulaminu organizacyjnego Wy˝szego Urz´du

Górniczego, stanowiàcego za∏àcznik do zarzà-
dzenia nr 1 Prezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regula-
minu organizacyjnego Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2 ze zm.),

2) regulaminu organizacyjnego okr´gowych
urz´dów górniczych oraz Urz´du Górniczego
do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energome-
chanicznych, stanowiàcego za∏àcznik do za-
rzàdzenia nr 2 Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regu-
laminu organizacyjnego okr´gowych urz´-
dów górniczych oraz Urz´du Górniczego do
Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomecha-
nicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3 ze zm.), 

by∏y m. in. doÊwiadczenia dotyczàce realizacji
obowiàzków zwiàzanych z kontrolà wyrobów
wprowadzonych do obrotu oraz audytem we-
wn´trznym i kontrolà finansowà, a tak˝e wejÊcie
w ˝ycie nowych regulacji dotyczàcych dopuszcza-
nia wyrobów do stosowania w zak∏adach górni-
czych. Zarzàdzenia nr 1 i 2 Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajàce zarzàdzenia: w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wy˝szego Urz´du Górniczego
oraz w sprawie regulaminu organizacyjnego
okr´gowych urz´dów górniczych oraz Urz´du
Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ
Energomechanicznych wesz∏y w ˝ycie z dniem

podpisania i zosta∏y og∏oszone w Dzienniku Urz´-
dowym Wy˝szego Urz´du Górniczego Nr
5 z 2004 r. (odpowiednio poz. 24 i 25). 

Ponadto zarzàdzeniem nr 3 Prezesa Wy˝szego Urz´-
du Górniczego z dnia 9 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie
s∏u˝bowych samochodów osobowych w urz´dach
górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 35), które we-
sz∏o w ˝ycie z dniem podpisania, uregulowano
w sposób kompleksowy materi´ b´dàcà dotychczas
przedmiotem regulacji decyzji nr 8 Prezesa Wy˝sze-
go Urz´du Górniczego z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie „Zasad korzystania ze s∏u˝bowych samo-
chodów osobowych w urz´dach górniczych” (Dz.
Urz. WUG Nr 1, poz. 2), modyfikujàc i rozszerzajàc
dotychczasowe rozwiàzania prawne w zwiàzku
z dostrze˝onymi aktualnymi potrzebami.
Natomiast zarzàdzenie nr 4 Prezesa Wy˝szego Urz´-
du Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie
Regulaminu udzielania zamówieƒ publicznych
w urz´dach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2005 r. Nr
1, poz. 1), które równie˝ wesz∏o w ˝ycie z dniem
podpisania, unormowa∏o istotnà z punktu widzenia
funkcjonowania jednostek sektora finansów pu-
blicznych materi´, realizujàc zasady przyj´te w prze-
pisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo za-
mówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)
w ramach specyficznych uwarunkowaƒ organizacyj-
nych urz´dów górniczych. 

• Akty projektowane

W 2004 r. kontynuowano prace nad projektem
zarzàdzenia Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go w sprawie obiegu dokumentacji oraz dzia∏al-
noÊci archiwalnej w urz´dach górniczych. Projek-
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towany akt ma zastàpiç zarzàdzenie nr 4 Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego z dnia 8 grudnia
1995 r. w sprawie zasad i trybu ewidencjonowa-
nia, rejestrowania obiegu i post´powania z doku-
mentacjà w urz´dach górniczych. Zosta∏ on pod-
dany analizie merytorycznej i formalnej w Naczel-
nej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych, w wyniku
której w maju i czerwcu 2004 r. zosta∏y opraco-
wane i przes∏ane Dyrektorowi Generalnemu
NDAP dwa odr´bne projekty zarzàdzeƒ: w spra-
wie obiegu dokumentacji oraz dzia∏alnoÊci archi-
walnej w urz´dach górniczych oraz w sprawie
sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udo-
st´pniania dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak∏adów górniczych przez Ar-
chiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
Prace majàce na celu ostatecznà akceptacj´ obu
projektów przez Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Paƒstwowych zosta∏y wstrzymane wskutek
sporu kompetencyjnego pomi´dzy Naczelnà Dy-
rekcjà Archiwów Paƒstwowych a Ministerstwem
Spraw Wewn´trznych i Administracji, dotyczàce-
go w∏aÊciwoÊci w zakresie zatwierdzenia wspo-
mnianych regulacji prawnych. 
Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym
przystàpiono do prac nad nowelizacjà zarzàdzenia
nr 1 Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego z dnia
4 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie podró˝y s∏u˝bowych
poza granicami kraju pracowników Wy˝szego
Urz´du Górniczego, okr´gowych urz´dów górni-
czych oraz specjalistycznych urz´dów górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 10), uwzgl´dniajàcà do-
tychczasowe doÊwiadczenia zwiàzane ze stosowa-
niem wspomnianego aktu normatywnego. 

2. Decyzje

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego wyda∏
w 2004 r. 36 decyzji. Podstawami prawnymi tych
aktów by∏y w szczególnoÊci: 
1) art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zgod-

nie z którym Prezes Wy˝szego Urz´du Górni-
czego powo∏uje specjalne komisje do kom-
pleksowego opiniowania stanu rozpoznania
i zwalczania zagro˝eƒ naturalnych i technicz-
nych w zak∏adach górniczych oraz zagro˝eƒ
bezpieczeƒstwa powszechnego, zwiàzanego
z ruchem zak∏adu górniczego; na tej podsta-
wie wydano 9 decyzji powo∏ujàcych nowe ko-
misje (wraz z uchyleniem dotychczasowych
decyzji dotyczàcych tych komisji) oraz 4 decy-
zje zmieniajàce albo uzupe∏niajàce sk∏ad oso-
bowy niektórych z tych komisji; 

2) § 2 ust. 4 statutu Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go, stanowiàcego za∏àcznik do zarzàdzenia
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania
statutu Wy˝szemu Urz´dowi Górniczemu (M.
P. Nr 13, poz. 224), przewidujàcy mo˝liwoÊç
tworzenia przez Prezesa Wy˝szego Urz´du
Górniczego, na czas okreÊlony, zespo∏ów do
wykonywania zadaƒ wykraczajàcych poza za-
kres zadaƒ komórek organizacyjnych Wy˝sze-
go Urz´du Górniczego, w tym okreÊlenia ich
nazwy, sk∏adu, zakresu zadaƒ i trybu pracy; na
tej podstawie wydano 6 decyzji; do zakresu
zadaƒ utworzonych zespo∏ów nale˝a∏y m. in.:
ocena ryzyka zawodowego w urz´dach górni-
czych, przeprowadzanie doraênych inspekcji
w zak∏adach górniczych, przeprowadzenie in-
wentaryzacji oraz okreÊlenie zasad zarzàdza-
nia szkoleniami w urz´dach górniczych; 

3) § 3 ust. 4 statutu Wy˝szego Urz´du Górniczego,
przewidujàcy mo˝liwoÊç powo∏ywania przez Pre-
zesa Wy˝szego Urz´du Górniczego, w zale˝noÊci
od potrzeb, sta∏ych lub doraênych kolegialnych
organów doradczych i opiniodawczych, w tym
okreÊlenia ich nazwy, sk∏adu osobowego, zakre-
su i trybu dzia∏ania; na tej podstawie wydano
7 decyzji, m. in. powo∏ujàcych: Komisj´ do spraw
Szkoleƒ w Górnictwie, Zespó∏ do spraw kompu-
teryzacji oraz zespó∏ dla zbadania przyczyn i oko-
licznoÊci zaistnia∏ego zdarzenia;



4) § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 Regulaminu organizacyj-
nego Wy˝szego Urz´du Górniczego, stanowià-
cych podstaw´ do wyznaczenia przez Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego zast´pujàcego
go wiceprezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego
oraz dokonania przez Prezesa Wy˝szego Urz´-
du Górniczego rozdzia∏u zadaƒ pomi´dzy wice-
prezesami Wy˝szego Urz´du Górniczego; na
tych podstawach wydano decyzj´ w sprawie
rozdzia∏u zadaƒ pomi´dzy wiceprezesami Wy˝-
szego Urz´du Górniczego;

5) art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
– Prawo geologiczne i górnicze oraz § 23 roz-
porzàdzenia Ministra Gospodarki z dnia 11
czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu
zak∏adów górniczych, mierniczego górnicze-
go i geologa górniczego oraz wykazu stano-
wisk w ruchu zak∏adu górniczego, które wy-
magajà szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr
84, poz. 755 oraz z 2004 r. Nr 101, poz.
1035); na tych podstawach wydano 2 decyzje
zmieniajàce oraz uzupe∏niajàce sk∏ad osobo-
wy Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia
kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych
zak∏adów górniczych; 

6) art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94 ze zm.); na tej podstawie wydano decyzj´
w sprawie powo∏ania Komisji Bezpieczeƒstwa
i Higieny Pracy w urz´dach górniczych; 

7) art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówieƒ publicznych; na tej podsta-
wie wydano decyzj´ powo∏ujàcà Komisj´ do
przeprowadzania post´powaƒ o udzielanie
zamówieƒ publicznych w Wy˝szym Urz´dzie
Górniczym; 

8) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694 ze zm.); na tej podstawie ustalo-
no (a nast´pnie zmieniono) zasady rachunko-
woÊci w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym; 

9) art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148 ze zm.); na tej podstawie wydano de-
cyzj´ w sprawie wysokoÊci stawek nale˝noÊci za
udzia∏ w posiedzeniach dla cz∏onków Komisji do
spraw Ochrony Powierzchni, powo∏anej na pod-
stawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Wykaz aktów wewn´trznych Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego wydanych w 2004 r. zawiera
za∏àcznik nr 5. 
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9.3 Akty prawne dotyczàce rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak∏adu górniczego

Obowiàzek og∏oszenia rejestru rzeczoznaw-
ców do spraw ruchu zak∏adu górniczego w Dzien-
niku Urz´dowym Wy˝szego Urz´du Górniczego
jest okreÊlony w art. 78a ust. 8 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Pro-
jekty upowa˝nieƒ dla jednostek naukowych (wy-
dawanych na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
i górnicze) oraz projekty Êwiadectw nadajàcych
osobom fizycznym uprawnienia rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak∏adu górniczego (art. 78 ust.

4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze) sà przygotowywane i przedk∏a-
dane do podpisu Prezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego przez cztery departamenty „merytoryczne”
WUG. Rejestr rzeczoznawców, zgodnie z regula-
minem organizacyjnym Wy˝szego Urz´du Górni-
czego, jest prowadzony przez Biuro Organizacyjne
WUG. 
W 2004 r. Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego
wyda∏ dwa obwieszczenia w sprawie rejestru rze-
czoznawców do spraw ruchu zak∏adu górniczego
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(pierwsze dotyczy∏o tylko osób fizycznych, a dru-
gie obu „grup” rzeczoznawców) oraz trzy komu-
nikaty dotyczàce aktualizacji albo uzupe∏nienia
danych zawartych w tym rejestrze. Opracowanie
komunikatów by∏o zwiàzane z koniecznoÊcià za-
pewnienia aktualnoÊci danych og∏aszanych
w Dzienniku Urz´dowym Wy˝szego Urz´du Gór-

niczego, bez wydawania ka˝dorazowo – w przy-
padku zmiany danych zawartych w tym rejestrze
– nowego obwieszczenia. Wymienione akty
prawne zosta∏y og∏oszone w Dzienniku Urz´do-
wym Wy˝szego Urz´du Górniczego z 2004 r. Nr
2, poz. 17, Nr 4, poz. 23, Nr 5, poz. 29 i 30 oraz
Nr 9, poz. 38. 

9.4 Decyzje Dyrektora Generalnego Wy˝szego Urz´du Górniczego

Akty wewn´trzne Dyrektora Generalnego
Wy˝szego Urz´du Górniczego, wydane w 2004
r., stanowi∏y realizacj´ jego zadaƒ i kompetencji,
okreÊlonych ustawà z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych, ustawà z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr
49, poz. 483 ze zm.), ustawà z dnia 29 wrzeÊnia
1994 r. o rachunkowoÊci oraz Regulaminem or-
ganizacyjnym Wy˝szego Urz´du Górniczego. Do
aktów tych nale˝à: 
1) decyzja nr 1 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie

ustalenia Regulaminu pracy Wy˝szego Urz´du
Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 18); 

2) decyzja nr 2 z dnia 30 czerwca 2004 r. w spra-
wie ustalenia zasad rachunkowoÊci w dzia∏a-
jàcym przy Wy˝szym Urz´dzie Górniczym Za-
k∏adzie Obs∏ugi Gospodarczej; 

3) decyzja nr 3 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w spra-
wie wprowadzenia w Wy˝szym Urz´dzie Gór-
niczym systemu zarzàdzania jakoÊcià (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 31); 

4) decyzja nr 4 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w spra-
wie powo∏ania Pe∏nomocnika do spraw Syste-
mu Zarzàdzania JakoÊcià w Wy˝szym Urz´-
dzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32); 

5) decyzja nr 5 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w spra-
wie wprowadzenia do stosowania Ksi´gi Ja-
koÊci Wy˝szego Urz´du Górniczego (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 33); 
6) decyzja nr 6 z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie powo∏ania Zespo∏u Auditorów We-
wn´trznych Systemu Zarzàdzania JakoÊcià
w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 34); 

7) decyzja nr 7 z dnia 6 paêdziernika 2004 r.
w sprawie zasad wykonywania audytu we-
wn´trznego w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym
(Dz. Urz. WUG Nr 8, poz. 36); 

8) decyzja nr 8 z dnia 16 listopada 2004 r. zmie-
niajàca decyzj´ w sprawie ustalenia Regula-
minu pracy Wy˝szego Urz´du Górniczego
(Dz. Urz. WUG Nr 8).
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10 INTEGRACJA EUROPEJSKA I WSPÓ¸PRACA Z ZAGRANICÑ

W roku 2004 po 10 latach od z∏o˝enia wnio-
sku o cz∏onkostwo Rzeczpospolita Polska do∏àczy∏a
do grona paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
Okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004r. by∏
okresem intensywnych dzia∏aƒ majàcych na celu
zakoƒczenie przygotowania urz´dów górniczych
do funkcjonowania w nowych warunkach. Troskà
Wy˝szego Urz´du Górniczego by∏o równie˝ do-
starczenie niezb´dnych informacji zwiàzanych
z cz∏onkostwem w UE przedsi´biorcom górniczym,
producentom maszyn górniczych oraz zwiàzkom
zawodowym dzia∏ajàcym w bran˝y górniczej. 

W dniach 16-18 czerwca 2004 roku we Wro-
c∏awiu odby∏o si´ X Jubileuszowe Spotkanie
Przedstawicieli Urz´dów Górniczych Krajów Euro-
pejskich, w którym udzia∏ wzi´∏o 15 delegacji
zagranicznych z: Austrii, Czech, Estonii, Grecji,
Hiszpanii, Irlandii, Niemiec (przedstawiciele
krajów zwiàzkowych Brandenburgii, Nadrenii
Pó∏nocnej – Westfalii, Saksonii oraz rzàdu
federalnego), Rumunii, S∏owacji, S∏owenii, W´gier
i Wielkiej Brytanii. Organizator Spotkania –
Wy˝szy Urzàd Górniczy – ju˝ po raz drugi goÊci∏ w
Polsce w∏adze nadzoru górniczego krajów

europejskich. Tematem tegorocznych obrad by∏y
prawne i praktyczne aspekty likwidacji zak∏adów
górniczych zagadnienie niezwykle aktualne
w Êwietle narastajàcego w Europie procesu zamy-
kania zak∏adów górniczych. Szczególny wymiar
jubileuszowemu charakterowi X Spotkania Przed-
stawicieli Urz´dów Górniczych Krajów Europej-
skich nadawa∏ fakt, ˝e niemal wszyscy przedsta-
wiciele nadzoru górniczego reprezentowali paƒ-
stwa b´dàce ju˝ pe∏noprawnymi cz∏onkami Unii
Europejskiej. PodkreÊliç nale˝y, ˝e dotychczasowe
spotkania oraz zintensyfikowana dzi´ki nim wza-
jemna wspó∏praca mi´dzy uczestnikami przyczy-
ni∏y si´ mi´dzy innymi do zakoƒczonego sukce-
sem procesu wdra˝ania do polskiego prawa euro-
pejskich regulacji w dziedzinie górnictwa.

Urz´dy górnicze by∏y równie˝ wspó∏organiza-
torami Mi´dzynarodowych Zawodów Zast´pów Ra-
towniczych, które odby∏y si´ w dniach 3-5 czerwca
2004r. w G∏ogowie. G∏ównà konkurencjà by∏o pro-
wadzenie symulowanej akcji ratowniczej. We
wszystkich konkurencjach zwyci´˝yli ratownicy
z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
KGHM „Polska Miedê” S.A. 

Podstawowym problemem na poczàtku
2004r. sta∏o si´ pe∏ne dostosowanie prawa geolo-
gicznego i górniczego do wspólnotowych zasad
oceny zgodnoÊci wyrobów uregulowanych w dy-
rektywach nowego podejÊcia oraz uruchomienie
systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do
obrotu (nadzoru rynku) dla wyrobów przeznaczo-
nych do stosowania w zak∏adach górniczych. 
W dniu 20 stycznia 2004r. Prezes WUG uczestni-
czy∏ w plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pra-
cy poÊwi´conym ocenie zgodnoÊci wyrobów sto-

sowanych w Êrodowisku pracy w aspekcie bez-
pieczeƒstwa i ochrony zdrowia. 
Prezes WUG poinformowa∏ o sytuacji w zakresie
wprowadzania nowych zasad oceny zgodnoÊci
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w za-
k∏adach górniczych oraz przedstawi∏ opracowa-
nie pt. „Kontrola wprowadzonych do obrotu wy-
robów przeznaczonych do stosowania w zak∏a-
dach górniczych – nowy mechanizm zapewnienia
ich bezpieczeƒstwa”. 
Prace legislacyjne dotyczàce zapewnienia „po-

10.1 Ocena zgodnoÊci wyrobów, klauzula „wzajemnego uznawania”, system kontroli
wyrobów wprowadzonych do obrotu (nadzór rynku) 
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wiàzania” ustawy Prawo geologiczne i górnicze
z ustawà o systemie oceny zgodnoÊci obj´∏y
przygotowanie projektu nowego brzmienia art.
111 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geo-
logiczne i górnicze oraz opracowanie projektu
nowego rozporzàdzenia Rady Ministrów w spra-
wie dopuszczania wyrobów do stosowania
w zak∏adach górniczych. 
Zmieniony artyku∏ 111 p.g.g. uwzgl´dniajàcy
mi´dzy innymi tzw. klauzul´ „wzajemnego uzna-
wania” wprowadzony zosta∏ do ustawy Prawo
geologiczne i górnicze ustawà o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (tzw. ustawa horyzontalna). 

Z racji zbli˝ajàcego si´ terminu wejÊcia Polski do Unii
Europejskiej bardzo istotnà sprawà sta∏o si´ na po-
czàtku roku poinformowanie o nowych zasadach
oceny zgodnoÊci wyrobów zarówno producentów
jak i u˝ytkowników wyrobów przeznaczonych do
stosowania w zak∏adach górniczych.
Tworzeniu i wejÊciu w ˝ycie nowych regulacji towa-
rzyszy∏a wi´c intensywna akcja informacyjna prowa-
dzona przez Departament Prawny i Integracji Euro-
pejskiej oraz departamenty merytoryczne WUG.

W jej ramach w szczególnoÊci: 

• pracownicy WUG przygotowywali i wyg∏aszali
referaty na seminariach organizowanych przez
G∏ówny Instytut Górnictwa (GIG) i Centrum
Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”, 

• przygotowano cykl publikacji dotyczàcych oce-
ny zgodnoÊci wyrobów stosowanych w zak∏a-
dach górniczych w miesi´czniku WUG, 

• wÊród producentów rozprowadzono bezp∏at-
nie broszury: 

- vademecum jak przygotowaç dokumentacj´
technicznà opracowane przez Urzàd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów,

- wdra˝anie dyrektyw opartych na koncep-

cji nowego i globalnego podejÊcia – prze-
wodnik przygotowany przez UOKiK, 

- wprowadzanie na rynek Êrodków ochrony
indywidualnej – przygotowanà przez Paƒ-
stwowy Instytut Badawczy – Centralny In-
stytut Ochrony Pracy. 

Kontynuowano rozpocz´te w 2003r. dzia∏ania ma-
jàce na celu przygotowanie pracowników WUG
i OUG do wejÊcia w ˝ycie nowych zasad oceny
zgodnoÊci wyrobów stosowanych w zak∏adach
górniczych oraz uruchomienia systemu kontroli
wyrobów wprowadzonych do obrotu. W ramach
programu PHARE 2002 Nadzór rynku twinning
PL/2001/IB/EC/03 (komponent 8) w 2004 r. skiero-
wano pracowników WUG i OUG na szkolenia: 

- „Kryteria inspekcji przy prowadzeniu oceny
zgodnoÊci i nadzoru rynku wyrobów podle-
gajàcych dyrektywie 98/37/WE maszyno-
wej”, które odby∏o 23-25 marca 2004r.
w Warszawie (12 osób), 

- „Kryteria inspekcji przy prowadzeniu nadzo-
ru rynku wyrobów podlegajàcych dyrektywie
89/686/EWG” (Êrodki ochrony indywidual-
nej), które odby∏o si´ 15 – 16 lipca 2004r.
w Warszawie (15 osób).

Seminaria oraz kontrola wyrobu przeprowadzona
wspólnie z udzia∏em eksperta francuskiego w ra-
mach PHARE twinning PL/2001/IB/EC/03, które-
go realizacj´ zakoƒczono w 2004r. pozwoli∏y
przeszkoliç w podstawowym zakresie du˝à grup´
pracowników WUG, OUG i UGBKUE z dyrektyw
w odniesieniu do których dla wyrobów stosowa-
nych w zak∏adach górniczych organem sprawujà-
cym kontrol´ wyrobów jest Prezes Wy˝szego
Urz´du Górniczego. Dzi´ki temu zaspokojono
najpilniejsze potrzeby szkoleniowe w koƒcowej
fazie przygotowaƒ do uruchomienia systemu
kontroli wyrobów. 

Departament Prawny i Integracji Europejskiej
w lutym 2004r. zorganizowa∏ wizyt´ studyjnà
w Wydziale Górnictwa i Energii Rzàdu Okr´go-
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wego Arnsberg w Dortmundzie (Niemcy). 
Celem wizyty by∏o zdobycie informacji o funkcjo-
nowaniu oraz tworzeniu mechanizmów wdra˝a-
nia systemu „nadzoru rynku” w Niemczech.
Majàc na uwadze potrzeb´ zapewnienia wsparcia
pracowników inspekcyjno-techniczych w zakresie

formalnych aspektów zwiàzanych z kontrolà wyro-
bów 8 prawników z WUG i OUG oraz 2 pracowni-
ków inspekcyjno-technicznych uczestniczy∏o w szko-
leniu „ Zasady prowadzenia post´powania w oparciu
o przepisy ustawy o systemie oceny zgodnoÊci” zor-
ganizowanym przez UOKiK (w Gdaƒsku i Krakowie). 

10.2 Uznawanie kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych

Drugim wa˝nym zadaniem wymagajàcym
zrealizowania przed uzyskaniem cz∏onkostwa
w UE by∏o przygotowanie WUG do uznawania
kwalifikacji do wykonywania górniczych zawo-
dów regulowanych. 
W zwiàzku z powy˝szym mi´dzy innymi: 
- dokonano weryfikacji dokumentu przyj´tego

przez Rad´ Ministrów 2 listopada 2004r. pt.: „Za-
wody regulowane RP. Opis wymagaƒ kwalifika-
cyjnych (stan prawny: czerwiec 2004r.)”,
w zwiàzku z koniecznoÊcià notyfikowania Komisji
Europejskiej organów w∏aÊciwych w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach
regulowanych. 

- opiniowano projekt rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji w sprawie
sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci w to-

ku post´powania o uznanie nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifi-
kacji do wykonywania zawodów górniczych.

- kontynuowano wspó∏prac´ z Biurem Uznawal-
noÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodo-
wej w ramach programu MATRA – w tym
udzia∏ w spotkaniach z ekspertami holenderski-
mi, udzia∏ w organizowanych szkoleniach, pro-
gramie pilota˝owym. 

- wspó∏pracowano z Ministerstwem Edukacji Na-
rodowej i Sportu w ramach grupy roboczej G6
ds. zak∏adania przedsi´biorstw i Êwiadczenia
us∏ug (podgrupa dyplomy) opiniowanie projek-
tu dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych.

10.3 Wspó∏praca z instytucjami uni jnymi

Pracownicy Wy˝szego Urz´du Górniczego
jako instytucji wspó∏pracujàcej z polskimi przed-
stawicielami w Radzie UE uczestniczyli w pracach
nast´pujàcych grup roboczych Rady UE: 
1. G6 grupa robocza ds. zak∏adania przedsi´-

biorstw i Êwiadczenia us∏ug (podgrupa dyplomy), 
2. G7 grupa robocza ds. harmonizacji technicznej,
3. J1 grupa robocza ds. ochrony Êrodowiska, 
4. Grupy roboczej ATEX ADCO gdzie wyg∏osili

referat na temat ujednolicenia treÊci deklara-
cji zgodnoÊci oraz zaproponowali dyskusj´ na
temat wymagaƒ stawianych remontowanym

urzàdzeniom budowy przeciwwybuchowej.
Wed∏ug obecnego na posiedzeniu przedsta-
wiciela Komisji Europejskiej omawiane przez
pracowników WUG propozycje zostanà prze-
kazane do rozpatrzenia przez Grup´ G1 (Har-
monizacja techniczna) pracujàcà na sta∏e
w strukturach Unii Europejskiej. 

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego – Wojciech Bra-
decki zosta∏ cz∏onkiem Sta∏ej Grupy Roboczej ds. Gór-
nictwa dzia∏ajàcej w ramach Komitetu Doradczego ds.
Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (ACSH). 



7110 Integracja europejska i wspó∏praca z zagranicà

10.4 Udzia∏ w tworzeniu przepisów Unii Europejskiej dotyczàcych górnictwa

Pracownicy WUG od lutego uczestniczyli
w pracach Grupy Roboczej ds. Ârodowiska Rady
Unii Europejskiej 2004r. nad projektem dyrekty-
wy w sprawie gospodarowania odpadami z prze-
mys∏u wydobywczego w szczególnoÊci poprzez: 

- przeprowadzanie analiz postanowieƒ zawar-
tych w nowych wersjach projektu dyrektywy
i opiniowania wniosków zg∏aszanych przez po-
szczególne paƒstwa cz∏onkowskie na temat
proponowanego aktu prawnego (wszystkie
dokumenty w j´zyku angielskim); 

- opracowywanie projektów stanowisk (polskiej
strony) dotyczàcych propozycji zmian wprowa-
dzanych w trakcie prac nad projektem przed-
miotowego aktu prawnego (stanowiska za-
równo w j. angielskim, jak i polskim); 

- przygotowywanie we wspó∏pracy z Minister-
stwem Ârodowiska instrukcji negocjacyjnych
poÊwi´conych przedmiotowej dyrektywie (in-

strukcje w j. angielskim i w j. polskim); 
- udzia∏ w spotkaniach ww. Grupy Roboczej naj-

pierw w charakterze obserwatora, nast´pnie
aktywnego obserwatora, a od l maja 2004 r.
pe∏noprawnego cz∏onka Grupy Roboczej; 

- przygotowywanie sprawozdaƒ z ww. Grupy
Roboczej: 

- przygotowanie dla Ministerstwa Ârodowiska
projektu stanowiska w sprawie skutków finan-
sowych, gospodarczych, spo∏ecznych i praw-
nych wdro˝enia dyrektywy o odpadach górni-
czych do prawa polskiego: 

- rozpowszechnianie informacji na temat projek-
towanej dyrektywy wÊród przedsi´biorców
i Êrodowisk naukowych (np. wyg∏oszenie refe-
ratu w j´zyku angielskim na temat dyrektywy
w sprawie gospodarowania odpadami z prze-
mys∏u wydobywczego na konferencji zorgani-
zowanej przez TAIEX i Paƒstwowy Instytut
Geologii w ¸odzi. 

10.5 Wspó∏praca z zagranicà 

W 2004 r. w ramach wspó∏pracy z zagra-
nicznymi jednostkami nadzoru górniczego, jed-
nostkami badawczymi i uniwersyteckimi 14 pra-
cowników urz´dów górniczych odby∏o 10 po-
dró˝y s∏u˝bowych do 8 krajów: Austrii, Chin,
Czech, Holandii, Niemiec, S∏owacji, Wietnamu
i W∏och. Pracownicy Wy˝szego Urz´du Górni-
czego i okr´gowych urz´dów górniczych
uczestniczyli w mi´dzynarodowych konferen-
cjach, kongresach i seminariach, podczas któ-
rych brali udzia∏ w sesjach plenarnych, obra-
dach, prezentacjach posterów, odbywali spotka-
nia i prowadzili rozmowy z przedstawicielami
administracji rzàdowej, organizacji mi´dzynaro-
dowych, jak równie˝ ze Êwiata nauki i przemy-
s∏u. Na mi´dzynarodowym forum wyg∏osili 6 re-
feratów, przedstawiajàcych m. in. polskie prawo

górnicze, organizacj´ organów nadzoru górni-
czego w Polsce, instrumenty racjonalnego wy-
korzystania z∏ó˝ kopalin w Polsce oraz wp∏yw
restrukturyzacji polskiego górnictwa w´gla ka-
miennego na poziom zagro˝eƒ naturalnych.
Najwa˝niejsze kwestie, z jakimi zapoznali si´
w poszczególnych paƒstwach to: 
• nowoÊci techniczne i technologiczne z ró˝nych

dziedzin górnictwa, w tym z obszaru odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, 

• uregulowania prawne dotyczàce bhp w gór-
nictwie, ochrony Êrodowiska na terenach gór-
niczych i gospodarki z∏o˝em, 

• organizacja s∏u˝by ratowniczej i zasady szkole-
nia w zakresie ratownictwa górniczego. 
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Udzia∏ Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego
w II Mi´dzynarodowym Forum Bezpieczeƒ-
stwa Pracy w Pekinie (Chiny)

W trakcie pobytu w Chinach Prezes WUG
odby∏ rozmowy z przedstawicielami chiƒskiej
Paƒstwowej Administracji Bezpieczeƒstwa Pracy,
której cz´Êcià jest Paƒstwowa Administracja Bez-
pieczeƒstwa w Górnictwie W´gla. W rozmowach
poruszono mi´dzy innymi tematyk´ uregulowaƒ
prawnych dotyczàcych bhp w górnictwie oraz
dalszych kierunków wspó∏pracy polskich i chiƒ-
skich organów nadzoru górniczego. 

Podczas II Mi´dzynarodowego Forum Bez-
pieczeƒstwa Pracy Prezes Wojciech Bradecki, któ-
ry obok reprezentantów gospodarzy i przedstawi-
cieli organizacji mi´dzynarodowych dzia∏ajàcych
w sferze bezpieczeƒstwa pracy by∏ cz∏onkiem ko-
mitetu organizacyjnego tej konferencji, wyg∏osi∏
referat Wp∏yw restrukturyzacji polskiego górnic-
twa w´gla kamiennego na poziom zagro˝eƒ na-
turalnych, w którym przedstawi∏ m. in. przebieg
procesu reformowania górnictwa w´gla kamien-
nego w Polsce, oddzia∏ywanie tego procesu na
poziom bezpieczeƒstwa pracy w zak∏adach górni-
czych oraz kierunki dalszych dzia∏aƒ urz´dów gór-
niczych dla poprawy bezpieczeƒstwa pracy. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e Chiny, prowadzàc aktu-
alnie intensywnà polityk´ podnoszenia poziomu
bezpieczeƒstwa pracy, korzystajà z wzorców przy-
j´tych i sprawdzonych w innych krajach. W ostat-
nich latach chiƒski nadzór górniczy cz´sto czerpa∏
z doÊwiadczeƒ i osiàgni´ç polskich urz´dów gór-
niczych, m. in. przenoszàc na swój grunt cz´Êç
rozwiàzaƒ organizacyjnych i prawnych.

Wizyta Wiceprezesa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego i dyrektora Departamentu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Z∏o˝em WUG w Instytucie Nauko-
wo-Badawczym i Technologicznym (IMSAT) oraz
uczestnictwo w seminarium nt. ochrony obiektów

zabytkowych i doÊwiadczeƒ w prowadzeniu eksplo-
atacji pod terenami chronionymi w Hanoi (Wietnam) 

W czasie wizyty w IMSAT przedstawiciele
WUG zapoznali si´ ze strukturà, historià, podsta-
wami i zakresem dzia∏ania tej instytucji, z rodzajami
z∏ó˝ kopalin i ich wyst´powaniem w Wietnamie
oraz z problemami przemys∏u górniczego i organi-
zacjà górnictwa w tym paƒstwie. Delegaci WUG
przedstawili organizacj´ i podstawy prawne dzia∏al-
noÊci Wy˝szego Urz´du Górniczego oraz wyg∏osili
dwa referaty zatytu∏owane: Organizacja i zadania
urz´dów górniczych w Polsce i DoÊwiadczenia gór-
nictwa polskiego zwiàzane z wydobywaniem z∏ó˝
w´gla kamiennego z filarów ochronnych.

Po zakoƒczeniu seminarium w dniu 6 maja 2004
podpisane zosta∏o Porozumienie o wspó∏pracy
pomi´dzy Wy˝szym Urz´dem Górniczym i Na-
ukowo-Technologicznym Instytutem Górnic-
twa. Zawarte w nim postanowienia dotyczy∏y: 
- wymiany informacji i doÊwiadczeƒ pomi´dzy

instytucjami, 
- przekazania stronie wietnamskiej polskich

przepisów górniczych oraz prawa geologiczne-
go i górniczego, 

- wzajemnej wymiany delegacji, majàcej na celu
konsultacje w zakresie bezpieczeƒstwa prowa-
dzenia robót górniczych, wyposa˝enia s∏u˝b ra-
towniczych i ochrony powierzchni. 

Udzia∏ zast´pcy dyrektora Departamentu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Z∏o˝em w XII Mi´-
dzynarodowym Kongresie Miernictwa Gór-
niczego w Fuxin (Chiny) 

- Mi´dzynarodowy Kongres Miernictwa Górniczego,
najwa˝niejsze spotkanie mierniczych górniczych z ca-
∏ego Êwiata odbywajàce si´ co trzy lata, zgromadzi∏
w 2004 r. 98 przedstawicieli Êrodowisk mierniczych
górniczych reprezentujàcych wi´kszoÊç krajów Êwiata.
Na kongres zg∏oszonych zosta∏o ponad 200 referatów. 
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Przedstawiciel Wy˝szego Urz´du Górniczego
wyg∏osi∏ referat Instrumenty racjonalnego wy-
korzystania z∏ó˝ kopalin w Polsce oraz uczest-
niczy∏ m. in. w posiedzeniu Komisji 1 ISM, na któ-
rym omówione zosta∏y mo˝liwoÊci wypracowania
modelu kszta∏cenia mierniczego górniczego
o profilu Êwiatowym. 

Mi´dzynarodowy Kongres Miernictwa Gór-
niczego jest wa˝nà platformà wymiany informa-
cji pomi´dzy specjalistami z ca∏ego Êwiata z dzie-
dziny miernictwa górniczego. Dzi´ki obecnoÊci
przedstawiciela WUG mo˝liwe by∏o przedstawie-
nie na forum Êwiatowym specyfiki polskiego
miernictwa górniczego oraz uzyskanie bezpo-
Êredniego wp∏ywu na kszta∏towanie Êwiatowego
modelu mierniczego górniczego. 

Uczestnictwo g∏ównego specjalisty w Departa-
mencie Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Z∏o˝em
w mi´dzynarodowej konferencji DEPOTECH
2004 w Leoben (Austria)

Konferencja DEPOTECH organizowana jest
przez Montanuniversit‰t Leoben co dwa lata;
w 2004 roku by∏a siódmà z rz´du i odbywa∏a si´
pod has∏em Abfall- und Deponietechnik. Altlasten.
Abfallwirtschaft' (technologie odpadowe i sk∏ado-
wania, stare sk∏adowiska odpadów, gospodarka od-
padami). Przedstawiciele WUG ju˝ od kilku lat biorà
czynny udzia∏ w tej najwa˝niejszej w Austrii konfe-
rencji dotyczàcej zagadnieƒ sk∏adowania i sk∏ado-
wisk odpadów, prezentujàc referaty i postery. 

Podró˝e s∏u˝bowe zagraniczne w ramach
integracji europejskiej

W roku 2004 pracownicy Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego oraz okr´gowych urz´dów górniczych
wzi´li udzia∏ w nast´pujàcych podró˝ach s∏u˝bo-
wych poza granicami kraju, które zwiàzane by∏y
z integracjà europejskà: 
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Udzia∏ w spotkaniach grup roboczych i komi-
tetów doradczych instytucji UE

Do najwa˝niejszych wyjazdów zwiàzanych
z procesem „integracji europejskiej”, które mia∏y
miejsce w roku 2004 nale˝y zaliczyç wyjazdy pra-
cowników Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej oraz Departamentu Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Z∏o˝em na posiedzenia Grupy
Roboczej Rady UE ds. Ârodowiska. Celem tych
wyjazdów by∏ czynny udzia∏ w opracowywaniu
projektu dyrektywy Parlamentu i Rady UE w spra-
wie gospodarowania odpadami pochodzàcymi
z przemys∏u wydobywczego. 

Pracownicy Departamentu Energomecha-
nicznego wzi´li udzia∏ w spotkaniu grupy wspó∏-
pracy administracyjnej ATEX-ADCO „Urzàdzenia
i systemy ochronne przeznaczone do u˝ytku
w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem”. Ko-
lejne spotkania zaplanowane zosta∏y na rok 2005. 

Zapoznanie si´ w aspektami formalno-praw-
nymi funkcjonowania wybranych przepisów
w niektórych krajach cz∏onkowskich UE

Pracownicy WUG odbyli 2 podró˝e s∏u˝bowe
do Niemiec (Dortmund, Berlin), których celem by-
∏o zapoznanie si´ m. in: 
- z funkcjonowaniem oraz tworzeniem mecha-

nizmów wdra˝ania systemu „nadzoru rynku”, 
- z procedurà nadawania numeru identyfikacyj-

nego dla materia∏ów wybuchowych, 

- z procedurami dopuszczania i u˝ywania sprz´-
tu strza∏owego przeznaczonego do stosowania
w zak∏adach górniczych w Niemczech. 

Zapoznanie si´ z rozwiàzaniami techniczno-orga-
nizacyjnymi prowadzenia ruchu zak∏adów górni-
czych i wymaganiami odnoszàcymi si´ do wyro-
bów stosowanych w zak∏adach górniczych

Odby∏y si´ 3 podró˝e s∏u˝bowe majàce na ce-
lu zapoznanie si´ z urzàdzeniami i systemami tech-
nicznymi stosowanymi w ruchu zak∏adu górniczego
(Niemcy, Austria), jak równie˝ organizacjà i dzia∏al-
noÊcià urz´dów górniczych (S∏owacja, W´gry). 

Udzia∏ w seminariach i konferencjach

W roku 2004 odby∏y si´ równie˝ wyjazdy
majàce na celu podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych pracowników WUG. Ogó∏em odby∏o si´ 20
wyjazdów s∏u˝bowych zwiàzanych z procesem
„integracji europejskiej”, a nast´pnie cz∏onko-
stwem Polski w UE, w których ∏àcznie wzi´∏o
udzia∏ 31 pracowników WUG i OUG. Podró˝e te
pozwoli∏y na nawiàzanie kontaktów z urz´dami
górniczymi w innych krajach cz∏onkowskich UE,
udzia∏ w procesie stanowienia prawa na szczeblu
UE, jak równie˝ na „europeizacj´” kadr urz´dów
górniczych, której istotnym elementem jest pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
zaanga˝owanych w sprawy zwiàzane z cz∏onko-
stwem Polski w UE. Plan podró˝y zagranicznych
zosta∏ w roku 2004 zrealizowany w ca∏oÊci. 

10.6 Inne wykonane zadania

1. Udzia∏ w szkoleniu ekspertów na temat Euro-
pejskiego Systemu Wymiany Dokumentów
w Polsce – EWD–P (6 – 8.10.2004 r. Warszawa).

2. Koordynacja t∏umaczeƒ dokumentów anglo-
j´zycznych, w szczególnoÊci – na proÊb´ biu-
ra t∏umaczeƒ Sekretariatu Generalnego Rady

Unii Europejskiej – pomoc w przek∏adzie pro-
jektu dyrektywy w sprawie gospodarowania
odpadami z przemys∏u wydobywczego. 

3. Przygotowanie t∏umaczenia wniosków z ra-
portu na temat implementacji w paƒstwach
cz∏onkowskich WE wybranych dyrektyw
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w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy –
dokument COM (2004) 62 final. 

4. Bie˝àca analiza dokumentów europejskich,
przesy∏anych do WUG w ramach procesu ko-
ordynacji przez unijne instytucje, dotyczàcych
wspólnotowej legislacji oraz nowych inicjatyw

podejmowanych w UE w dziedzinach zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià górniczà. 

5. T∏umaczenie materia∏u pt. „Studium na temat
polityki planowania gospodarki surowcami
mineralnymi w Europie”, który przygotowa-
no na zlecenie Komisji Europejskiej.
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11 DZIA¸ALNOÂå INFORMACYJNA I WYDAWNICZA

11.1 Biuletyn Informacji Publicznej i strona internetowa Wy˝szego Urz´du Górniczego

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.) od 1 stycz-
nia 2004 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej WUG udost´pniane sà informacje o: 

1) Projektowaniu aktów normatywnych.

Informacje na temat projektowanych aktów
normatywnych znajdujà si´ w menu przedmioto-
wym i majà postaç tabeli aktualizowanej w okre-
sach pó∏rocznych. 

2) Programach w zakresie realizacji zadaƒ pu-
blicznych, sposobie ich realizacji, wykony-
waniu i skutkach realizacji tych zadaƒ.

W tej pozycji menu umieszczony jest dokument
pdf „Strategia dzia∏ania urz´dów górniczych”, aktu-
alny na dany rok. 

3) Stanie przyjmowanych spraw, kolejnoÊci
ich za∏atwiania lub rozstrzygania.

Pozycja menu „Stan przyjmowanych spraw”
ma form´ tabeli informujàcej o rodzaju za∏atwianej
sprawy oraz stanie jej realizacji (za∏atwiona lub w to-
ku). Tabele umieszczone w menu podmiotowym
i przedmiotowym Biuletynu Informacji Publicznej
WUG aktualizowane sà w okresach pó∏rocznych. 

Podobnà postaç majà informacje dotyczàce
kolejnoÊci za∏atwiania lub rozstrzygania spraw. 

4) TreÊci i postaci dokumentacji przebiegu
i efektów kontroli oraz wystàpieniach, sta-
nowiskach, wnioskach i opiniach podmio-
tów jà przeprowadzajàcych. 

W celu realizacji tego wymogu ustawowego
do menu przedmiotowego Biuletynu Informacji
Publicznej WUG dodano pozycj´ „Kontrola pracy
okr´gowych urz´dów górniczych przez Wy˝szy
Urzàd Górniczy”, gdzie umieszczony jest doku-
ment pdf „Kontrola pracy okr´gowych urz´dów
górniczych przez Wy˝szy Urzàd Górniczy” doty-
czàcy kontroli w minionym roku. W menu pod-
miotowym umieszczono pozycj´ „Dzia∏alnoÊç in-
spekcyjna okr´gowych urz´dów górniczych”,
gdzie znajduje si´ dokument pdf „Dzia∏alnoÊç in-
spekcyjna okr´gowych urz´dów górniczych” do-
tyczàcy dzia∏alnoÊci w minionym roku. 

5) Stanie paƒstwa, samorzàdów i ich jedno-
stek organizacyjnych. 

W tym przypadku do menu przedmiotowe-
go i podmiotowego dodano pozycj´ „Stan bez-
pieczeƒstwa i higieny pracy w górnictwie”.
W tej pozycji zamieszczony jest dokument pdf
„Stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy w górnic-
twie” dotyczàcy stanu bhp w górnictwie w mi-
nionym roku. 

Majàc na uwadze ustawowy obowiàzek
udost´pniania informacji publicznej zawierajàcej
aktualnà wiedz´ o sprawach publicznych, doko-
nywano sukcesywnej aktualizacji treÊci informacji
umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicz-
nej. W ramach realizacji tego obowiàzku,
w zwiàzku ze zmianami przepisów prawnych
i wynikajàcymi z nich nowymi zadaniami urz´-
dów górniczych zaktualizowano m. in.: doku-
menty informujàce jak za∏atwiç sprawy w Wy˝-
szym Urz´dzie Górniczym oraz okr´gowych urz´-
dach górniczych, umieszczone w pozycji menu
„Sposoby przyjmowania i za∏atwiania spraw”. 
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Strona internetowa Wy˝szego Urz´du Górni-
czego mieszczàca si´ pod adresem www.wug.gov.pl
spe∏nia zarówno cel informacyjny, jak i promujàcy
misj´ Urz´du. Odwiedzajàcy stron´ znajdà na niej
ogólne informacje na temat zakresu dzia∏alnoÊci
WUG. Na stronie przedstawiona zosta∏a misja oraz
statut Wy˝szego Urz´du Górniczego, podstawy
prawne dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych, ustawowe
zadania nadzoru górniczego oraz struktura organi-
zacyjna jednostek nadzoru górniczego. Mo˝na tu
równie˝ znaleêç informacje prawne: aktualny tekst
Prawa geologicznego i górniczego, rozporzàdzeƒ
wykonawczych, treÊç Dzienników Urz´dowych
WUG oraz interpretacje przepisów Prawa geologicz-
nego i górniczego. Umieszczono tak˝e informacje
o Komisjach problemowych i Komisjach specjalnych.
W poszczególnych zak∏adkach zaprezentowano za-
kres dzia∏aƒ realizowanych przez poszczególne ko-
mórki organizacyjne Wy˝szego Urz´du Górniczego
oraz dzia∏alnoÊç okr´gowych i specjalistycznych
urz´dów górniczych. Osobne zak∏adki poÊwiecono
aktualnoÊciom, kalendarium i kronice. W zak∏adce
„Statystyka” znaleêç mo˝na informacje na temat
nadzorowanych zak∏adów górniczych, wypadków,
zachorowalnoÊci oraz opisy wypadków Êmiertel-
nych. Na stronie WUG znajdujà si´ tak˝e informacje
na temat ofert pracy w urz´dach górniczych, zamó-
wieƒ publicznych oraz spisy treÊci miesi´cznika WUG
„Bezpieczeƒstwo Pracy i Ochrona Ârodowiska
w Górnictwie”. Za poÊrednictwem umieszczonego
na stronie e-maila bhp.uwagi@wug.gov.pl odwie-
dzajàcy mogà zg∏aszaç swoje uwagi o BHP w górnic-
twie. Strona ma równie˝ wersj´ angielskà. 

W 2004 r. sukcesywnie dokonywano aktuali-
zacji informacji zawartych na stronie interneto-
wej zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej. 

W nast´pstwie zmian prawnych i wynikajàcych
z nich nowych obowiàzków nadzoru górniczego zak-

tualizowano informacje dotyczàce zadaƒ realizowa-
nych przez poszczególne komórki organizacyjne WUG.

W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoÊci nak∏adajàcej na Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego obowiàzek pe∏nienia funkcji
organu wyspecjalizowanego, do którego w∏aÊci-
woÊci nale˝y kontrola wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu przeznaczonych do stosowania
w zak∏adach górniczych udost´pniono informa-
cje dotyczàce nadzoru rynku. 

Poszerzono zakres informacji publikowanych
w zak∏adce „Miesi´cznik WUG”, dodajàc opis hi-
storii i zawartoÊci miesi´cznika „Bezpieczeƒstwo
Pracy i Ochrona Ârodowiska w Górnictwie”. Udo-
st´pniono baz´ bibliograficznà za lata
1992˜1999. Uzupe∏niono informacje na temat
warunków prenumeraty oraz udost´pniono
w formie pliku pdf formularz zamówienia rekla-
my w miesi´czniku. 

Na stronie opublikowano równie˝ t∏umacze-
nie broszury Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy
pt. „Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia w ma∏ych
kopalniach odkrywkowych”, która w popularnej
formie podaje podstawowe zasady bhp dla ma-
∏ych przedsi´biorstw prowadzàcych eksploatacj´
odkrywkowà. 

W zwiàzku z wprowadzeniem w WUG syste-
mu zarzàdzania jakoÊcià ISO 9001: 2001 udo-
st´pniono informacje na temat polityki jakoÊci,
treÊç decyzji Dyrektora Generalnego WUG oraz
formularz ankiety oceniajàcej poziom zadowole-
nia klienta z us∏ug Êwiadczonych przez Wy˝szy
Urzàd Górniczy. 
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11.2 Dziennik Urz´dowy Wy˝szego Urz´du Górniczego

Redagowanie Dziennika Urz´dowego
Wy˝szego Urz´du Górniczego nale˝y do zadaƒ
Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej.
W 2004r. zredagowano i wydano (poza

skorowidzem alfabetycznym za 2003r.) 9 numerów
tego dziennika. Wykaz aktów prawnych
og∏oszonych w tym organie promulgacyjnym
przedstawia poni˝sza tabela.
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Elektroniczne wersje Dzienników Urz´dowych
Wy˝szego Urz´du Górniczego sà zamieszczane
na stronie internetowej Wy˝szego Urz´du Górni-
czego. Wszystkie akty prawne og∏oszone

w Dzienniku Urz´dowym Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego sà ponadto publikowane w „Systemie In-
formacji Prawnej LEX”.

11.3 Miesi´cznik „Bezpieczeƒstwo Pracy i Ochrona Ârodowiska w Górnictwie”

Wy˝szy Urzàd Górniczy (Zak∏ad Obs∏ugi Gospo-
darczej) kontynuowa∏ wydawanie miesi´cznika
„Bezpieczeƒstwo Pracy i Ochrona Ârodowiska
w Górnictwie”. Jest to jedno z nielicznych w Polsce
czasopism naukowo-technicznych zamieszczajàcych
artyku∏y dotyczàce aktualnych, specjalistycznych za-
gadnieƒ bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz ochro-
ny Êrodowiska w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià zak∏adów
górniczych kopalin podstawowych i pospolitych. Po-
nadto w ka˝dym wydaniu pisma znajdujà si´ m. in.
publikacje upowszechniajàce wiedz´ o przepisach
i normach prawnych a tak˝e regulacjach unijnych
zwiàzanych z górnictwem. Zamieszczane sà równie˝
wyniki badaƒ okolicznoÊci i przyczyn wypadków
przy pracy, co ma istotne znaczenie dla dzia∏aƒ pre-
wencyjnych w dziedzinie BHP. 

Pismo stanowi forum wymiany doÊwiadczeƒ na-
ukowców i kadry in˝ynieryjno-technicznej górnictwa, pu-
blikuje informacje o konferencjach i sympozjach tych gre-
miów oraz wyg∏oszone na nich referaty bàdê ich skróty.

Miesi´cznik ukazywa∏ si´ w 2004 r. w nak∏adzie
900 egzemplarzy. Dost´pny jest wy∏àcznie w prenu-
meracie. Jego odbiorcami sà przede wszystkim za-
k∏ady górnicze, uczelnie, biblioteki, instytucje nauko-
wo-badawcze w kraju i za granicà. Pismo dofinanso-
wywane jest przez Komitet Badaƒ Naukowych.

W zakresie wydawania broszury pt. Polskie
Górnictwo a Unia Europejska w kwietniu 2004r.
Wy˝szy Urzàd Górniczy wyda∏ trzecià edycj´ broszu-
ry „Polskie górnictwo a Unia Europejska”. 
W publikacji znalaz∏y si´ mi´dzy innymi artyku∏y
poÊwi´cone: 

- zasadom pomocy publicznej dla górnictwa w´gla
kamiennego w UE, 

- wdro˝eniu dyrektyw dotyczàcych minimalnych
wymagaƒ w zakresie poprawy bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia pracowników górnictwa, 

- kontroli wprowadzanych do obrotu wyrobów
przeznaczonych do stosowania w zak∏adach gór-
niczych, 

- uznawaniu nabytych w paƒstwach cz∏onkow-
skich UE kwalifikacji w górniczych zawodach re-
gulowanych. 

Broszura ukaza∏a si´ w nak∏adzie Wy˝szego
Urz´du Górniczego w nak∏adzie 1000 egzempla-
rzy i by∏a bezp∏atnie rozprowadzana wÊród
przedsi´biorców górniczych, producentów wyro-
bów stosowanych w zak∏adach górniczych, gór-
niczych zwiàzków zawodowych itp. Informacja
o broszurze oraz o mo˝liwoÊciach jej uzyskania
zosta∏a zamieszczona w internecie. Broszura by-
∏a wysy∏ana wszystkim zainteresowanym do wy-
czerpania nak∏adu. 

W zwiàzku z X Jubileuszowà Konferencjà
Przedstawicieli Urz´dów Górniczych Krajów Euro-
pejskich w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym przygoto-
wano broszurà pt. „Mining authorities and Admini-
strations of European Countries. Tasks, structure
and statistical data”. Broszura zawiera informacje
o organizacji w∏adz górniczych oraz dane staty-
styczne o wypadkowoÊci w górnictwie w krajach
uczestniczàcych w konferencji. 

W ramach obchodów 1 maja jako dnia uzyska-
nia przez Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
zorganizowano wystaw´ „Wy˝szy Urzàd Górniczy
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w drodze do Unii Europejskiej, zaprezentowane zo-
sta∏y na niej dokumenty oraz publikacje zwiàzane

z zaanga˝owaniem urz´dów górniczych w proces
Integracji Europejskiej.

11.4 Szkolenia i konferencje

W dniach 21-22 stycznia 2004r. odby∏a si´
konferencja „Polskie górnictwo naftowe w jed-
noczàcej si´ Europie” zorganizowana przez Wy˝-
szy Urzàd Górniczy i Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S. A. Oddzia∏ Sanocki zak∏ad Gór-
nictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Inspiracjà do zor-
ganizowania konferencji by∏a zbli˝ajàca si´ akce-
sja Polski do Unii Europejskiej. W jej trakcie
przedstawiciele WUG, Urz´du Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, Urz´du Komitetu Integra-
cji Europejskiej i Urz´du Dozoru Technicznego
wyg∏osili mi´dzy innymi referaty dotyczàce: 
- systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do

obrotu przeznaczonych do stosowania w za-
k∏adach górniczych, 

- systemu oceny zgodnoÊci wyrobów w UE, 
- dostosowania ustawy prawo geologiczne

i górnicze do prawa UE. 
Ze strony WUG za przygotowanie konferencji od-
powiada∏ Departament Górnictwa i Departament
Prawny i Integracji Europejskiej

W celu poprawy organizacji pracy, zmniej-
szenia ryzyka niew∏aÊciwych zachowaƒ, majàc na
uwadze fakt, ˝e szkolenie pracowników jest jed-
nym z zasadniczych czynników wp∏ywajàcych na
bezpieczeƒstwo w zak∏adach górniczych, w ra-
mach promowania nowoczesnych metod szkole-
nia oraz wprowadzenia elementu psychologii
pracy do szkoleƒ pracowników zak∏adów górni-
czych Wy˝szy Urzàd Górniczy przy wspó∏udziale
G∏ównego Instytutu Górnictwa i Zarzàdu G∏ów-
nego SITG zorganizowa∏ cyklicznà – VI konferen-
cj´ naukowo – technicznà pt. „Problemy Bezpie-
czeƒstwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnic-
twie”. Tematem konferencji, która odby∏a si´

w dniach 1 i 2 kwietnia 2004 roku by∏o: „Szkole-
nie, socjologia i psychologia pracy – czynniki
kszta∏tujàce bezpieczeƒstwo i higien´ pracy”. 
Podczas konferencji po referacie wprowadzajà-
cym, dotyczàcym wypadkowoÊci w górnictwie,
czynnika ludzkiego i roli szkoleƒ wyg∏oszono re-
feraty dotyczàce mi´dzy innymi: 
- zastosowania komputerowych metod modelo-

wania, wizualizacji i symulacji w szkoleniach
z zakresu bezpieczeƒstwa i higieny pracy
w górnictwie, skutecznoÊci dzia∏alnoÊci profi-
laktycznej zwiàzanej ze stresem w górnictwie, 

- wypadkowoÊci jako skutków zaburzeƒ regula-
cyjnych pracownika i jego otoczenia, kreowa-
nia postaw probezpiecznych na podstawie
szkoleƒ prowadzonych w KHW S.A., 

- elementów psychologii pracy w programach
szkoleƒ za∏óg górniczych, 

- kulturowych uwarunkowaƒ bezpieczeƒstwa
pracy w górnictwie. 

W konferencji brali udzia∏ przedstawiciele przed-
si´biorców, jednostek naukowo-badawczych,
oÊrodków szkoleniowych, urz´dów górniczych. 
W dniach 14 – 15 paêdziernika 2004 roku zorga-
nizowano VI Konferencj´ dotyczàcà „DoÊwiad-
czeƒ z likwidacji zak∏adów górniczych”. Konfe-
rencja zosta∏a zorganizowana przez Zarzàd
G∏ówny SITG i Ko∏o Zak∏adowe SITG przy WUG.

W czasie konferencji mi´dzy innymi wyg∏oszo-
no referaty dotyczàce: 

- prawnych i praktycznych aspektów likwidacji
zak∏adów górniczych, 

- skutków i zagro˝eƒ wynikajàcych z likwidacji
Zag∏´bia Wa∏brzyskiego, 
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- procesów restrukturyzacyjnych (∏àczenia, likwi-
dacji) zak∏adów górniczych z terenu Górnego
Âlàska, 

- upraszczania systemów odwadniania w zlikwi-
dowanych kopalniach, 

- rekultywacji i zagospodarowania terenów po-
górniczych kopalƒ otworowych. 

Za przygotowanie ww. konferencji ze strony
WUG odpowiada∏ Departament Warunków Pracy. 

W marcu i kwietniu 2004r. Departament
Prawny i Integracji Europejskiej przeprowadzi∏
szkolenia z zakresu dostosowania prawa geolo-
gicznego i górniczego do standardów europejskich
dla cz∏onków zwiàzku zawodowego „Kadra”. 

W ramach prac ko∏a SITG przy Wy˝szym Urz´-
dzie Górniczym oraz przy wspó∏pracy z Zarzàdem
G∏ównym SITG zorganizowano cykl sympozjów na
temat „Problemy prawne i bezpieczeƒstwa pracy
w zak∏adach eksploatujàcych kopaliny pospolite”.
Tematyka sympozjów obejmowa∏a m. in.: 

- podstawy prawne dotyczàce eksploatacji, 
- obowiàzki przedsi´biorcy i kierownika ruchu

zak∏adu w zakresie: prowadzenia zak∏adu
górniczego, szkolenia za∏ogi, zagadnieƒ
mierniczo-geologicznych oraz ochrony Êro-
dowiska i rekultywacji, 

- zasady post´powania w razie zaistnienia wy-
padku lub zdarzenia, 

- tworzenie funduszu likwidacji zak∏adu i jego
wykorzystania. 

Wy˝szy Urzàd Górniczy, Fundacja Bezpieczne
Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego oraz Komitet
Organizacyjny Szko∏y Eksploatacji Podziemnej byli
organizatorami konkursów: „Bezpieczna Kopalnia”
i „Kopalnia Roku”, których wyniki zosta∏y og∏oszone
podczas XIII edycji Szko∏y Eksploatacji Podziemnej. 

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego w trakcie
odbywajàcego si´ w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym

zebrania plenarnego Komitetu Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk przedstawi∏ referat „Wybrane pro-
blemy bezpieczeƒstwa pracy w górnictwie w okresie
intensywnych przemian gospodarczych w Polsce”. 

Podczas sesji otwierajàcej III Szko∏´ Aerologii
Górniczej Prezes WUG przedstawi∏ stan bezpie-
czeƒstwa w polskim górnictwie. 
Przedstawiciele Wy˝szego Urz´du Górniczego
wyg∏osili referaty podczas: 

- konferencji naukowo-technicznej ELRYZ-
-2004 „Dokument bezpieczeƒstwa i ocena
ryzyka zawodowego eksploatacji urzàdzeƒ
elektroenergetycznych podziemnych zak∏a-
dów górniczych”, 

- cyklu sympozjów na temat „Problemy praw-
ne i bezpieczeƒstwa pracy w zak∏adach eks-
ploatujàcych kopaliny pospolite”, 

- drugiej edycji Szko∏y Mechanizacji i Automa-
tyzacji Górnictwa, 

- XII Mi´dzynarodowego Sympozjum „Nowe
rozwiàzania i doÊwiadczenia w budowie i bez-
piecznej eksploatacji urzàdzeƒ kompleksowej
odstawy urobku przenoÊnikami taÊmowymi”,

- III Szko∏y Aerologii Górniczej, 
- IV Krajowej Konferencji „Nowe wymagania

i metody doskonalenia systemów zarzàdzania”,
- II konferencji naukowo-technicznej „Pro-
blemy projektowania i ochrony obiektów bu-
dowlanych na terenach górniczych”, 

- IX Konferencji z cyklu Wykorzystanie Zaso-
bów Z∏ó˝ Kopalin U˝ytecznych pt.: „Zarzà-
dzanie gospodarkà zasobami z∏ó˝”, 

- konferencji „Likwidacja zak∏adów górniczych.
Aspekty prawne i praktyczne” odbywajàcej
si´ podczas X Jubileuszowego Spotkania Sze-
fów Europejskich Urz´dów Górniczych,

- XIII mi´dzynarodowego sympozjum dotyczàce-
go planowania wydobycia oraz doboru sprz´tu, 

- Mi´dzynarodowej Konferencji „Szko∏a Eko-
nomiki i Zarzàdzania w Górnictwie”, 

- mi´dzynarodowych warsztatów dotyczàcych
unijnego prawodawstwa i inicjatyw w zakre-
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sie zrównowa˝onego rozwoju w przemyÊle
wydobywczym, 

- XIV konferencji z cyklu „Aktualia i Perspekty-
wy Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, 

- konferencji „DoÊwiadczenia z likwidacji za-
k∏adów górniczych”, 

- XI Mi´dzynarodowego Sympozjum Geo-
technika-Geotechnics 2004, 

- IX konferencji naukowo-technicznej „Dzia∏a-
nia proekologiczne samorzàdów terytorial-
nych oraz zak∏adów przemys∏owych Subre-
gionu Zachodniego woj. Êlàskiego po wstà-
pieniu do Unii Europejskiej”. 

Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego by∏
cz∏onkiem komitetów honorowych, bàdê objà∏ pa-
tronat honorowy nad nast´pujàcymi wydarzeniami: 

- konferencjà naukowo-technicznà ELRYZ-
-2004 „Dokument bezpieczeƒstwa i ocena
ryzyka zawodowego eksploatacji urzàdzeƒ
elektroenergetycznych podziemnych zak∏a-
dów górniczych”, 

- XII Mi´dzynarodowym Sympozjum „Nowe
rozwiàzania i doÊwiadczenia w budowie
i bezpiecznej eksploatacji urzàdzeƒ kom-
pleksowej odstawy urobku przenoÊnikami
taÊmowymi”, 

- Mi´dzynarodowà Konferencjà NORM IV Na-
turally Occurring Radioactive Materials, 

- II konferencjà naukowo-technicznà „Proble-
my projektowania i ochrony obiektów bu-
dowlanych na terenach górniczych”, 

- VIII Warsztatami Górniczymi z cyklu „Zagro-
˝enia naturalne w górnictwie”, 

- Krajowà Wystawà Filatelistycznà „Ratownic-
two w s∏u˝bie cz∏owieka – G∏ogów 2004” zor-
ganizowanà z okazji Mi´dzynarodowych Za-
wodów Zast´pów Ratowników Górniczych,

- konferencjà naukowo-technicznà „Nowo-
czesne systemy i urzàdzenia dla przemys∏u
wydobywczego s∏u˝àce poprawie bezpie-
czeƒstwa”, 

- konferencjà naukowo-technicznà „Technika
Strzelnicza w Gospodarce”, 

- II Mi´dzynarodowym Sympozjum nt.: „No-
we rozwiàzania w budowie i bezpiecznej
eksploatacji polskich wysokowydajnych
kombajnów Êcianowych”, 

- XI Mi´dzynarodowym Sympozjum Geotech-
nika-Geotechnics 2004, 

- mi´dzynarodowà konferencjà „Teoretyczne
i praktyczne aspekty stosowania Êrodków
smarnych”, 

- V Mi´dzynarodowà Konferencjà Naukowo--
Technicznà KOMTECH 2004, 

- konferencjà naukowà „Górnictwo zrówno-
wa˝onego rozwoju 2004”. 

Dyrektor Generalny WUG bra∏ udzia∏ w cyklu Studium Za-
rzàdzania Strategicznego dla dyrektorów generalnych zor-
ganizowanego przez Urzàd S∏u˝by Cywilnej. Ponadto za-
gadnienia bezpieczeƒstwa pracy, ochrony Êrodowiska oraz
zagadnienia budowlane by∏y przedmiotem licznych refera-
tów i publikacji przedstawianych przez pracowników urz´-
dów górniczych na konferencjach naukowo-technicznych
organizowanych zarówno w kraju jak i zagranicà.

11.5 Dzia∏alnoÊç Rzecznika Prasowego WUG

Rzecznik prasowy WUG utrzymywa∏ sta∏e
kontakty ze Êrodkami masowego przekazu i in-
formowa∏ o bie˝àcej dzia∏alnoÊci, programach
i wynikach pracy Urz´du. Zapewnia∏ dziennika-
rzom dost´p do informacji, opracowa∏ publika-
cje dotyczàce dzia∏alnoÊci Urz´du, redagowa∏
komunikaty, u∏atwia∏ dziennikarzom kontakt

z cz∏onkami kierownictwa i specjalistami zatrud-
nionymi w Urz´dzie. 

W szczególnoÊci – traktujàc rzeczowà i pe∏nà infor-
macj´ o wypadkach i niebezpiecznych zdarzeniach
jako istotny element profilaktyki BHP – przekazywa∏
dotyczàce tych zdarzeƒ fakty i komentarze
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12 ORGANIZACJA I ZARZÑDZANIE W URZ¢DACH GÓRNICZYCH

Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004r.
w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym by∏o zatrudnionych
138 cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej a w okr´go-
wych urz´dach górniczych i UGBKUE – 355 cz∏onków. 

W drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru przez zamieszczenie og∏oszeƒ w Biule-
tynie S∏u˝by Cywilnej w 2004r. do pracy
w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym, w okr´go-
wych urz´dach górniczych i UGBKUE zosta∏y
przyj´te 32 osoby w tym 7 na wolne stanowi-
ska w administracji, w obs∏udze prawnej oraz
na stanowiska merytoryczne. Natomiast na sta-

nowiska inspekcyjno-techniczne zosta∏o przyj´-
tych 25 osób w nast´pujàcych specjalnoÊciach:
- górniczej – 11 osób, 
- mechanicznej – 5 osób, 
- elektrycznej – 5 osób, 
- mierniczo-geologicznej – 1 osoba, 
- budowlanej – 1 osoba, 
- ochrony Êrodowiska – 2 osoby. 

W 2004 roku w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym
nie przeprowadzono konkursów na wy˝sze sta-
nowiska w s∏u˝bie cywilnej.

12.1 Nabór do pracy w s∏u˝bie cywilnej

Pracownicy urz´dów górniczych uczestniczyli ∏àcznie
w 142 szkoleniach tj. szkoleniach z zakresu BHP, s∏u˝-
by przygotowawczej, szkoleniach specjalistycznych –
bran˝owych, z dziedziny nadzoru rynku, Unii Euro-
pejskiej, archiwizacji dokumentów i ksi´gowoÊci,
z zakresu obs∏ugi komputera i innych. 
Zorganizowano równie˝ szkolenia z zakresu systemu
zarzàdzania jakoÊcià dla kierownictwa i pracowników
WUG majàce na celu ugruntowanie posiadanej wiedzy
oraz zaprezentowanie koncepcji i dokumentacji syste-
mu zarzàdzania jakoÊcià w urz´dzie. Dodatkowo,
w celu doskonalenia metody prowadzenia wewn´trz-
nych auditów jakoÊci, Zespó∏ Auditorów uczestniczy∏
w szkoleniu „Wewn´trzny auditor jakoÊci” zakoƒczo-

nym egzaminem i wydaniem stosownych certyfikatów. 
¸àcznie w szkoleniach udzia∏ wzi´∏o 1056 osób,
a ∏àczna iloÊç godzin szkoleniowych wynios∏a 17 934. 
W 2004 roku dwóch pracowników urz´dów górni-
czych ukoƒczy∏o studia: Politechnik´ Krakowskà, Wy-
dzia∏ In˝ynierii Làdowej o kierunku Budownictwo
i Szko∏´ G∏ównà Gospodarstwa Wiejskiego o kierun-
ku Ochrona Ârodowiska. Studia podyplomowe z za-
kresu administracji ukoƒczy∏ jeden pracownik WUG.
Dwóch pracowników WUG obroni∏o rozprawy dok-
torskie w zakresie nauk prawnych. 
Wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2004 rozpocz´∏o
lub kontynuuje nauk´ na studiach wy˝szych i podyplo-
mowych ∏àcznie 8 pracowników urz´dów górniczych.

12.2 Rozwój zawodowy

12.3 Realizacja bud˝etu urz´dów górniczych

Wy˝szy Urzàd Górniczy stanowi∏ w 2004r. cz´Êç
60 bud˝etu paƒstwa, sklasyfikowany w dziale
750 – administracja publiczna, obejmujàcy: 

- rozdzia∏ 75001 Urz´dy naczelnych i central-
nych organów administracji
rzàdowej, tj. Wy˝szy Urzàd
Górniczy, 

- rozdzia∏ 75007 Jednostki terenowe podle-
g∏e naczelnym i centralnym
organom administracji rzà-
dowej tj. okr´gowe urz´dy
górnicze i UGBKUE, 

- rozdzia∏ 75064 Wspó∏praca naukowo-techni-
czna z zagranicà
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Wszystkie wydatki sklasyfikowane w wy˝ej wy-
mienionych rozdzia∏ach finansowane by∏y wy-
∏àcznie z bud˝etu. Wy˝szy Urzàd Górniczy jest je-
dynym dysponentem Êrodków bud˝etowych.
Wykonuje równie˝ wszystkie sprawy zwiàzane
z zatrudnieniem i wynagradzaniem wszystkich
pracowników, gospodaruje Êrodkami zak∏adowe-
go funduszu Êwiadczeƒ socjalnych oraz realizuje

wszystkie wydatki majàtkowe. Bie˝àce wydatki
rzeczowe jednostek terenowych tj. okr´gowych
urz´dów górniczych finansowane sà w formie
akredytywy bud˝etowej. 

Wykonanie bud˝etu w 2004r. w wielkoÊciach
zbiorczych oraz w poszczególnych rozdzia∏ach
i paragrafach przedstawia si´ nast´pujàco:

DOCHODY BUD˚ETOWE w tys. z∏

Dominujàcà pozycjà w dochodach bud˝etowych
(85,3%) stanowià op∏aty egzaminacyjne wnoszo-
ne przez osoby ubiegajàce si´ o stwierdzenie kwa-
lifikacji okreÊlonych w Rozporzàdzeniu Ministra
Gospodarki z 11 czerwca 2002r. w sprawie kwali-
fikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozo-
ru ruchu zak∏adów górniczych, mierniczego górni-
czego i geologa górniczego oraz wykazu stano-
wisk w ruchu zak∏adu górniczego, które wymaga-
jà szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz.
755 oraz z 2004 r. Nr 101, poz. 1035).
Op∏ata egzaminacyjna zgodnie z obowiàzujàcym
rozporzàdzeniem wynosi 280 z∏. 

Pozosta∏e dochody bud˝etowe to przede wszystkim
wp∏ywy z najmu lokali (§ 075), wp∏ywy ze sprzeda˝y
sk∏adników majàtkowych a w szczególnoÊci wp∏ywy
ze sprzeda˝y Êrodków transportu (§ 084), pozosta∏e
odsetki (odsetki bankowe) (§ 092), wp∏ywy z ró˝-
nych dochodów (§ 097). Na ogólna kwot´ docho-
dów bud˝etowych tj. 1.445.365,50 do bud˝etu od-
prowadzono kwot´ 1.445.365,50 z∏. 
Dochody Wy˝szego Urz´du Górniczego zosta∏y
wykonane w 129,0%. 
Wydatki bud˝etowe w cz´Êci 60 bud˝etu paƒ-
stwa zosta∏y poniesione w dziale 750 „Admini-
stracja publiczna”. 
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Wykonanie wydatków wg rozdzia∏ów ilustruje poni˝sza tabela:

w tys. z∏
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Do planowanych wydatków bud˝etowych Wy˝-
szego Urz´du Górniczego okreÊlonych w ustawie
bud˝etowej na 2004r. w wysokoÊci 52.723 tys. z∏
wprowadzono zmiany decyzjami centralnymi jak
i wewn´trznymi, co zwi´kszy∏o bud˝et Wy˝szego
Urz´du Górniczego do wysokoÊci 53.773,5 tys. z∏. 

Zwi´kszenie bud˝etu Wy˝szego Urz´du Górniczego
w 2004r. o 1.050,5 tys. z∏ by∏o spowodowane decy-
zjami Ministra Finansów, które dotyczy∏y m. in.: 
- finansowaniem „Programu wykonawczego

wdra˝ania systemu nadzoru rynku wyrobów
obj´tych dyrektywami nowego podejÊcia”, jak
równie˝ na sfinalizowanie wynagrodzeƒ
w zwiàzku ze zwi´kszeniem zatrudnienia
o 1 cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, 

- wyp∏at´ nagród jubileuszowych dla dwóch
osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, 

- sfinalizowanie zobowiàzaƒ wynikajàcych z wy-
roków sàdowych wynikajàcych z art. 96 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologicz-
ne i górnicze, 

- sfinalizowanie dodatków s∏u˝by cywilnej dla
urz´dnika mianowanego s∏u˝by cywilnej za-
trudnionego w Wy˝szym Urz´dzie Górniczym. 

W bud˝ecie Wy˝szego Urz´du Górniczego pra-
wie 76,9% Êrodków finansowych przeznaczo-
nych jest na wynagrodzenia ∏àcznie z pochodny-
mi, a tylko 23,1% stanowià wydatki bie˝àce po-
zap∏acowe zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Wy˝szego
Urz´du Górniczego i podleg∏ym mu jednostek. 

W 2004r. najwi´kszà pozycj´ w wydatkach bie˝à-
cych pozap∏acowych mia∏y (udzia∏ % w stosunku
do ca∏ego bud˝etu) – wykonanie: 
- zakup pozosta∏ych us∏ug m. in. op∏aty czyn-

szowe, pocztowe, telekomunikacyjne — 7,4%
- zakup materia∏ów i wyposa˝enia — 2,6%
- krajowe podró˝e s∏u˝bowe — 2,4%
- odpis na ZFÂS — 0,8%

- zakup us∏ug remontowych — 0,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek bud˝etowych

— 6,0%
Na przestrzeni 2004 r. z wydatków majàtkowych
wydatkowano kwot´ 3.094.633 z∏ z tego: 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek bud˝eto-
wych – 2.199.998 z∏, dotyczàce robót budowla-
nych w nieruchomoÊci w Katowicach ul. Obroki,
przej´tej w trwa∏y zarzàd przez Okr´gowy Urzàd
Górniczy w Katowicach. Prowadzono prace zwià-
zane z adaptacjà, modernizacjà i przebudowà
otrzymanego w trwa∏y zarzàd przez Okr´gowy
Urzàd Górniczy w Katowicach budynku przy ul.
Obroki 87 w Katowicach. Realizacja tego zadania
zgodna by∏a z zaleceniem Ministerstwa Finansów
pozyskiwania przez jednostki bud˝etowe obiektów
w celu obni˝enia wydatków z bud˝etu paƒstwa. 

Dodatkowo w obiekcie tym w 2004 r. zgod-
nie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zrealizowano 20 zadaƒ w zakresie robót budow-
lanych i instalacyjnych oraz zabudowy windy oso-
bowej. W trakcie realizacji tego zadania dokona-
no wielu zmian i uzupe∏nieƒ projektu techniczne-
go, w wyniku których nastàpi∏a poprawa funkcjo-
nalnoÊci oraz estetyki budynku. Ponadto wpro-
wadzono uk∏ad jakoÊciowej regulacji centralnego
ogrzewania, który spowoduje obni˝k´ kosztów.
Budynek zosta∏ wyposa˝ony w uk∏ad mechanicz-
nej wentylacji, sygnalizacji antyw∏amaniowej
i kompleksowej sygnalizacji przeciwpo˝arowej. 

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud˝etowych – 894.635 z∏, na które sk∏ada∏y si´: 
• sprz´t komputerowy, 
• zakup oprogramowania kadrowo-p∏acowego
i finansowo-ksiegowego, 
• zakup kserkopiarek, 
• system, audiowizualny, 
• skaner wielkoformatowy, 
• samochody osobowe 7 szt. 
• klimatyzacja dla OUG Poznaƒ, 
• palarnia, 
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• zakup oprogramowania dla potrzeb nadzoru rynku.
Plan zakupów inwestycyjnych na 2004 r. zosta∏
wykonany w 99,2%. 

ZAK¸AD OBS¸UGI GOSPODARCZEJ

Na mocy Decyzji Prezesa Wy˝szego Urz´du Gór-
niczego z dnia 31 paêdziernika 2000r. z dniem
1 stycznia 2001r. do ZOG-u zosta∏o w∏àczone wy-
dawnictwo „Bezpieczeƒstwo Pracy i Ochrona
Ârodowiska w Górnictwie”. 

Obecnie do zadaƒ Zak∏adu Obs∏ugi Gospodarczej
zgodnie z ww. Decyzjà nale˝y: 
- prowadzenie transportu samochodowego

w WUG, ∏àcznie z gospodarkà remontowo--
konserwacyjnà taboru samochodowego, 

- obs∏uga gospodarcza budynków b´dàcych w za-
rzàdzie WUG, a znajdujàcych si´ w Katowicach,
∏àcznie z lokalami u˝ytkowymi (gara˝e, warsztat
samochodowy, myjnia), polegajàca na sprzàtaniu,
konserwacji i drobnych remontach pomieszczeƒ,

- obs∏uga dyspozytorni i portierni WUG, 
- prowadzenie dzia∏alnoÊci wydawniczej, wydawa-

nie miesi´cznika pod nazwà „Bezpieczeƒstwo
Pracy i Ochrona Ârodowiska w Górnictwie”. 

Zak∏ad Obs∏ugi Gospodarczej utrzymywany jest ze
Êrodków bud˝etowych Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go (§ 430 – zakup pozosta∏ych us∏ug). Natomiast
dzia∏alnoÊç wydawnicza utrzymuje si´ ze sprzeda˝y
czasopisma oraz dobrowolnych wp∏at, reklam. 

Ponadto nale˝y nadmieniç, ˝e wykonanie bud˝e-
tu w cz´Êci 60 przez Wy˝szy Urzàd Górniczy jest
poddawane corocznej kontroli przeprowadzanej
przez Najwy˝szà Izb´ Kontroli, która dzia∏a na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o Najwy˝szej Izbie
Kontroli (Dz. U. Nr 85, poz. 937 z 23.12.1994r.).
Wyniki tej kontroli przedk∏adane sà m. in. Komi-
sji Gospodarki Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ce-
lem jej zatwierdzenia. Za 2004 rok Najwy˝sza
Izba Kontroli oceni∏a wykonanie bud˝etu paƒ-
stwa w cz´Êci 60 – Wy˝szy Urzàd Górniczy, pozy-
tywnie – zwracajàc uwag´ na stwierdzone
w trakcie kontroli uchybienia

12.4 Wdra˝anie systemów informatycznych

W 2004 roku zrealizowano nast´pujàce
wa˝niejsze zadania: 
1. Przygotowanie specyfikacji technicznych oraz

dokumentacji przetargowej zakupu sprz´tu
komputerowego ze Êrodków bud˝etowych
oraz zakup, konfiguracja oraz rozdysponowa-
nie 28 zestawów komputerowych, 9 notebo-
ków, 10 drukarek laserowych i 10 skanerów. 

2. Przygotowanie specyfikacji technicznej i przetar-
gowej oraz uczestnictwo w pracach komisji prze-
targowej na zakup sprz´tu komputerowego ze
Êrodków FHARE, przy wspó∏udziale WUG, dla po-
trzeb nadzoru rynku oraz zakup, konfiguracja oraz
rozdysponowanie 19 zestawów komputerowych. 

3. Pod∏àczenie systemu UNIX do sieci kompute-
rów PC i zintegrowanie dwóch Êrodowisk
obiegu dokumentów w OUG Rybnik. 

4. Po∏àczenie komputerów PC w sieç oraz udo-
st´pnienie ∏àcza internetowego w OUG
w Warszawie i UGBKUE. 

5. Opracowanie planu zainstalowania sieci kom-
puterowej w adaptowanym dla potrzeb urz´-
dów górniczych budynku przy ul. Obroki. 

6. Zakup, instalacja oraz udost´pnienie w sieci
wewn´trznej WUG nowych modu∏ów progra-
mu prawnego LEX: Komentarze oraz Prawo
Unii Europejskiej. 
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7. Pod∏àczenie 25 nowych stanowisk kompute-
rowych do wewn´trznej sieci komputerowej
Ethernet w WUG. 

8. Za∏o˝enie serwisu Intranetowego w Wy˝szym
Urz´dzie Górniczym. 

9. Zaprojektowanie, wykonanie i udost´pnienie
w wewn´trznej sieci komputerowej WUG ser-
wisu intranetowego do obs∏ugi systemu za-
rzàdzania jakoÊcià. 

10.Zaprojektowanie i udost´pnienie poprzez
portal intranetowy serwisów szkoleniowych
w sieci wewn´trznej WUG w zakresie s∏u˝by
cywilnej i informatyki. 

11.Udost´pnienie mo˝liwoÊci uruchomienia apli-
kacji z systemu UNIX poprzez sieç Ethernet PC.

12.Przebudowa serwisu internetowego WUG
w zakresie stron angloj´zycznych. 

13.Wynegocjowanie, w ramach tych samych op∏at abona-
mentowych, wi´kszej iloÊci miejsca na serwis Internetowy
Wy˝szego Urz´du Górniczego www.wug.gov.pl
(z 50MB na 600MB) oraz zwi´kszenie o 50% przepusto-

woÊci ∏àcza sta∏ego z WUG do Internetu.
14.Przeprowadzenie rozpoznania i przygotowa-

nie raportu na temat iloÊci u˝yczonego sprz´-
tu komputerowego u˝ytkowanego w Okr´-
gowych Urz´dach Górniczych. 

15.Przygotowanie dokumentacji technicznej
i przetargowej dla nowych systemów F-K, K-P.
Uczestnictwo w wyborze oferentów do prze-
targu oraz udzia∏ w komisji przetargowej. Nad-
zór nad pierwszym etapem wdro˝enia nowych
systemów F-K, K-P. 

16.Wykonanie kompletu otworów technicznych
pod przysz∏à rozbudow´ sieci komputerowej
w pomieszczeniach WUG. 

17. Na koniec 2004 roku nasycenie w sprz´t
komputerowy poszczególnych urz´dów gór-
niczych przedstawia∏o si´ nast´pujàco: 
• WUG – 37 – terminali UNIX, 79 – kompu-

terów PC oraz 20 notebooków,
• OUG – 65 – terminali UNIX, 57 – kompu-

terów PC oraz 23 – notebooki.

12.5 Wdra˝anie systemu zarzàdzania jakoÊcià

W 2004r kontynuowane by∏y prace majàce
na celu opracowanie dokumentacji systemu zarzà-
dzania jakoÊcià zgodnego z normà PN–EN ISO
9001:2001. W ramach dokumentacji systemu
opracowano Ksi´g´ JakoÊci zawierajàcà opis syste-
mu, Polityk´ JakoÊci, mapy i opisy procesów us∏u-
gowych, wykaz aktów prawnych b´dàcych pod-
stawà dzia∏alnoÊci urz´du oraz tabele zawierajàce
zestawienie procesów realizowanych w urz´dzie
i ich wzajemne powiàzanie. Decyzjami Dyrektora
Generalnego zosta∏ powo∏any Pe∏nomocnik do
spraw systemu zarzàdzania jakoÊcià oraz zespó∏
auditorów wewn´trznych. Pe∏nomocnik ds. SZJ
przeprowadzi∏ szkolenia z zakresu systemu zarzà-
dzania jakoÊcià dla pracowników urz´du. Dla gru-
py auditorów wewn´trznych zosta∏o zorganizo-
wane szkolenie z udzia∏em firmy zewn´trznej.
Opracowany zosta∏ plan wewn´trznych auditów

jakoÊci na rok 2004 obejmujàcy poczàtkowo kilka
obszarów dzia∏alnoÊci urz´du. W po∏owie sierpnia,
decyzjà Dyrektora Generalnego zosta∏ wprowa-
dzony w urz´dzie system zarzàdzania jakoÊcià. Po
podj´ciu przez kierownictwo urz´du decyzji
o poddaniu systemu zarzàdzania jakoÊcià certyfi-
kacji, opracowano rozszerzony plan wewn´trz-
nych auditów jakoÊci, obejmujàcy ca∏y zakres nor-
my. Przeprowadzone audity dostarczy∏y danych
wykorzystanych w przeprowadzonym w listopa-
dzie przeglàdzie zarzàdzania. Audit certyfikujàcy
zosta∏ przeprowadzony przez Polskie Centrum Ba-
daƒ i Certyfikacji pod koniec listopada.

W dniu 3 grudnia 2004r., podczas uroczystoÊci
obchodów Dnia Górnika, zosta∏y uwieƒczone
wr´czeniem certyfikatu systemu jakoÊci Nr
1450/1/2004, prowadzone od kilku lat prace nad
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wdro˝eniem systemu zarzàdzania jakoÊcià wg
normy PN-EN ISO 9001: 2001. Wr´czony certyfi-
kat potwierdza, ˝e Wy˝szy Urzàd Górniczy w za-

kresie wykonywania zadaƒ wynikajàcych z usta-
wy Prawo geologiczne i górnicze spe∏nia wyma-
gania normy PN-EN ISO 9001:2001. 

12.6 SprawozdawczoÊç wewn´trzna

SprawozdawczoÊç wewn´trzna urz´dów górni-
czych w 2004 roku obejmowa∏a nast´pujàce tematy:

1. Zatrudnienie, wypadki, wydobycie w poszcze-
gólnych nadzorowanych zak∏adach górniczych, 

2. Stwierdzone kwalifikacje, 
3. Dzia∏alnoÊç represyjna – co kwarta∏, 
4. Informacje o likwidacji zak∏adów górniczych, 
5. Dane charakteryzujàce nadzorowane zak∏ady
górnicze: 

5.1. podziemne, 
5.2. odkrywkowe, 
5.3. otworowe (ropy naftowej i gazu ziemnego),
5.4. otworowe (soli), 
5.5. otworowe (eksploatacja solanek i wód

termalnych), 
5.6. wykonujàce prace geologiczne. 

6. Dane dotyczàce zagro˝eƒ naturalnych, wyro-
bisk oraz ratownictwa: 
6.1. Zagro˝enia metanowe, 
6.2. Uj´cie metanu, 
6.3. Zagospodarowanie uj´tego metanu, 
6.4. Badania i profilaktyka tàpaniowa, 
6.5. Zestawienie rejestrowanych wstrzàsów, 
6.6. Wyposa˝enie stacji geofizycznych, 
6.7. Zagro˝enia wybuchem py∏u w´glowego,
6.8. Zu˝ycie Êrodków strza∏owych, 
6.9. Dane dotyczàce obudowy i kierowania

stropem, 
6.10. Wyrobiska korytarzowe, 
6.11. Wyrobiska w obudowie kotwiowej, 
6.12. Wyrobiska ze skróconym czasem pracy

ze wzgl´du na temperatur´, 
6.13. Dane dotyczàce ratownictwa. 
6.14. Zestawienie próbnych alarmów p-po˝. 

7. Zestawienia informacji o przewozie lokomoty-
wowym, odstawie i transporcie materia∏ów w ko-

palniach w´gla kamiennego. 
8. Zestawienia dotyczàce ochrony Êrodowiska: 

8.1. gospodarka wodà kopalnianà z dop∏ywu
naturalnego w zak∏adach górniczych, 

8.2. dzia∏alnoÊç zak∏adu górniczego w zakre-
sie rekultywacji i zagospodarowania
gruntów,

8.3. gospodarka odpadami górniczymi w za-
k∏adach górniczych, 

8.4. wydobycie kopalin z filarów ochronnych, 
8.5. naprawy szkód spowodowanych ruchem

zak∏adu górniczego, 
8.6. sprawowania przez OUG funkcji orga-

nów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej nadzoru budowlanego w dzie-
dzinie górnictwa, 

8.7. dane w zakresie gospodarki z∏o˝em kopalin,
8.8. dane z dziedziny ochrony Êrodowiska dot. za-

k∏adów eksploatujàcych kopaliny pospolite,
8.9. uzgodnienia koncesji, opiniowanie pzz

i dodatków. 
9. Wypadki, wykonane inspekcje, zatrzymane

roboty – do 5 ka˝dego miesiàca, 
10.Wypadki z przyczyn pracowników zak∏adów

górniczych – do 5 ka˝dego miesiàca, 
11.Wypadki z przyczyn innych pracowników –

do 5 ka˝dego miesiàca, 
12.Analiza stanu bezpieczeƒstwa – co kwarta∏, 
13.Informacja dot. zagro˝enia zdrowia, 
14.Informacje o wykonanych inspekcjach przez

pracowników inspekcyjno-technicznych urz´-
dów górniczych, 

15.Roczna analiza stanu bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy w górnictwie, 

16.Roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci urz´du, 
17.Informacje o dy˝urach pracowników inspek-

cyjno-technicznych, 
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18.Rejestr wniosków o pozwolenie na budow´, 
19.Rejestr za∏atwianych przez Urzàd skarg

i wniosków, 
20.Informacje do Biuletynu Informacji Publicznej, 
21.Informacje dot. planowanych inspekcji

w Êwi´ta i dni wolne od pracy, 

22.Inne dane wynikajàce z pisemnych poleceƒ
Prezesa WUG. 

Cz´Êç danych jest udost´pniona na stronie inter-
netowej Wy˝szego Urz´du Górniczego.

12.7 Kontrola wewn´trzna

W 2004 roku kontrol´ wewn´trznà sprawowa∏y:
- Biuro Organizacyjne, podleg∏e Prezesowi Wy˝-

szego Urz´du Górniczego, 
- Stanowisko do spraw Audytu Wewn´trznego

nad którym nadzór merytoryczny sprawowa∏ Dy-
rektor Generalny Wy˝szego Urz´du Górniczego.

W sk∏ad Biura Organizacyjnego wchodzi∏y: 
- pod wzgl´dem administracyjnym Zespó∏ do spraw

Kontroli (dwuosobowy) podlegajàcy bezpoÊrednio
Prezesowi Wy˝szego Urz´du Górniczego, 

- Stanowisko Kontroli Finansowej (jednoosobowe)
nad którym nadzór merytoryczny sprawowa∏ Dy-
rektor Generalny Wy˝szego Urz´du Górniczego,

- Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków, które
nie by∏o obsadzone, a jego zadania wype∏nia∏,
dodatkowo oprócz zadaƒ kontrolnych, okre-
Êlonych w zarzàdzeniu Nr 7 Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 29 marca
2001r. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 13 kwietnia
2001r.), Zespó∏ do spraw Kontroli. 

Osoba zatrudniona na Stanowisku do spraw Au-
dytu Wewn´trznego realizowa∏a ogó∏ dzia∏aƒ,
majàcych na celu obiektywnà i niezale˝nà ocen´
funkcjonowania Wy˝szego Urz´du Górniczego
w zakresie gospodarki finansowej, zgodnie
z ustawà o finansach publicznych – nadzór mery-
toryczny sprawowa∏ Dyrektor Generalny Wy˝sze-
go Urz´du Górniczego. 
Liczba kontroli przeprowadzonych w 2004r., przez
Zespó∏ do spraw Kontroli WUG, z podzia∏em na
kontrole: kompleksowe, problemowe, sprawdza-

jàce i doraêne przedstawia∏a si´ nast´pujàco: 

Zespó∏ do spraw Kontroli przeprowadzi∏: 
a) cztery kontrole kompleksowe w okr´gowych

urz´dach górniczych: 
- w Gliwicach, 
- w Lublinie, 
- w Katowicach, 
- we Wroc∏awiu (Biura we Wroc∏awiu i w Wa∏-

brzychu), 
b) dwie kontrole problemowe w okr´gowych

urz´dach górniczych b´dàce kontynuacjà cyklu
kontroli z 2003r. zwiàzanych z prowadzeniem
robót w warunkach wyst´powania najwy˝-
szych zagro˝eƒ naturalnych: 

- w Okr´gowym Urz´dzie Górniczym w Katowicach,
- w Okr´gowym Urz´dzie Górniczym w Rybniku, 
c) trzy kontrole sprawdzajàce po przeprowadzo-

nych w 2003r. kontrolach kompleksowych de-
partamentów WUG: 

- w Departamencie Górnictwa, 
- w Departamencie Energomechanicznym, 
- w Departamencie Warunków Pracy, 
d) 25 kontroli doraênych obejmujàcych spraw-

dzenie metodyki przeprowadzania inspekcji
przez pracowników okr´gowych urz´dów gór-
niczych w zak∏adach górniczych lub rozpozna-
nie skarg i wniosków, kierowanych do Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego. 

Ponadto w zwiàzku z pismem Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2004r.,
dotyczàcym dzia∏aƒ oszcz´dnoÊciowych w go-
spodarce samochodami s∏u˝bowymi, Prezes
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WUG poleci∏ Zespo∏owi do spraw Kontroli prze-
prowadzenie kontroli i dokonanie analizy w za-
kresie u˝ytkowania samochodów s∏u˝bowych.
Zespó∏ przeprowadzi∏ kontrol´ doraênà we
wszystkich 11 okr´gowych urz´dach górniczych
i urz´dzie specjalistycznym – UGBKUE. 

Niezale˝nie od wymienionych kontroli Zespo∏u do
spraw Kontroli, Departamenty Wy˝szego Urz´du
Górniczego podejmowa∏y nast´pujàce dzia∏ania
inspekcyjno – kontrolne: 
1) Departamenty Wy˝szego Urz´du Górniczego

przeprowadzi∏y kontrole problemowe i spraw-
dzajàce w Okr´gowych Urz´dach Górniczych
zgodnie z harmonogramami Kontroli opraco-
wanymi w poszczególnych departamentach
merytorycznych i zatwierdzonymi przez dyrek-
torów tych departamentów. Kontroli takich
przeprowadzono 36:

a) Departament Górnictwa 11 kontroli pro-
blemowych, 

b) Departament Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Z∏o˝em 12 kontroli problemowych,

c) Departament Warunków Pracy osiem kon-
troli problemowych i jednà sprawdzajàcà, 

d) Departament Energomechaniczny cztery
kontrole problemowe. 

Z kontroli sporzàdzane by∏y protoko∏y, które oma-
wiano z kierownictwem departamentów i biur
Wy˝szego Urz´du Górniczego, lub z kierownic-
twem okr´gowych urz´dów górniczych, którego
dotyczy∏y. Ka˝dorazowo dokonywano oceny
dzia∏alnoÊci jednostki lub komórki organizacyjnej
WUG i wyciàgano wnioski, przedk∏adajàce je Pre-
zesowi Wy˝szego Urz´du Górniczego i Dyrekto-
rowi Generalnemu. Ocen´ i wnioski pokontrolne
Prezes WUG omawia∏ na naradach roboczych.
W oparciu o ocen´ i wnioski, Prezes poleca∏ dy-
rektorom departamentów i biur WUG, dyrekto-
rom okr´gowych urz´dów górniczych podj´cie
odpowiednich dzia∏aƒ usprawniajàcych dzia∏al-
noÊç urz´dów górniczych bàdê te˝ dyscyplinujà-
cych t´ dzia∏alnoÊç. Dyrektorzy ka˝dorazowo pi-
semnie informowali Prezesa WUG o sposobie re-
alizacji poleceƒ.

12.8 Audyt wewn´trzny

W Wy˝szym Urz´dzie Górniczym zatrudnio-
ny by∏ jeden audytor wewn´trzny. Stanowisko ds.
audytu wewn´trznego podlega∏o bezpoÊrednio
Dyrektorowi Generalnemu WUG. 
W roku 2004 prowadzono cztery zadania audy-
towe oraz kontrol´ realizacji zaleceƒ wynikajà-
cych z zadaƒ realizowanych w roku 2003. 

Przeprowadzono nast´pujàce zadania audytowe: 

1. Funkcjonowanie systemu p∏ac. 
2. Wdro˝enie systemu elektronicznej rejestracji

czasu pracy. 
3. Regulowanie zobowiàzaƒ finansowych. 
4. Udzielanie zamówieƒ publicznych. 

Nie realizowano pozaplanowych zadaƒ audytowych.
Na realizacj´ audytów przeznaczono 108 dni, a na
czynnoÊci sprawdzajàce realizacj´ zaleceƒ 38 dni. 

Opracowywanie technik przeprowadzania zadaƒ
audytowych oraz zbieranie niezb´dnych informacji
zaj´∏o 21 dni, wspó∏praca z NIK pi´ç dni, sporzà-
dzanie rocznego planu audytu na 2005r. i sprawoz-
dania za 2003 r. oraz inne czynnoÊci organizacyjne
i dodatkowe dzia∏ania 45 dni, szkolenia osiem dni.
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12.9 Inne dzia∏ania

Prowadzona w 2004 roku w Wy˝szym Urz´-
dzie Górniczym dzia∏alnoÊç normalizacyjna obej-
mowa∏a nast´pujàce obszary: 

1. Dzia∏alnoÊç szkoleniowà i informacyjnà obej-
mujàcà: 

- zagadnienia normalizacji krajowej, euro-
pejskiej i mi´dzynarodowej, 

- zasady wykorzystywania produktów (norm,
specyfikacji technicznych) dzia∏alnoÊci nor-
malizacyjnej w pracy urz´dów górniczych.

2. Gromadzenie podstawowego zbioru norm dla
potrzeb urz´dów górniczych. 

3. Prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicz-
nego nr 164 ds. Bezpieczeƒstwa w Górnictwie,
którego prace dotyczy∏y wdra˝ania do zbioru
Polskich Norm, norm europejskich z zakresu
bezpieczeƒstwa maszyn górniczych (m. in.
obudowy Êcianowej zmechanizowanej, prze-
noÊników zgrzeb∏owych, pojazdów opono-
wych, lokomotyw szynowych). 

4. Opiniowanie projektów Polskich Norm i norm
europejskich poddanych ankiecie powszechnej.

5. Opiniowanie projektów Polskich Norm i norm
europejskich skierowanych do Wy˝szego Urz´-
du Górniczego w ramach ankiety adresowanej.

12.9.1 Dzia∏ania w zakresie normalizacji 

12.9.2 Dzia∏alnoÊç prawno-organizacyjna

1. Sprawy rozpoznane w post´powaniu od-
wo∏awczym i nadzwyczajnym w zakresie:

a) nie uznania gminy za stron´ w post´powaniu
o zatwierdzenie planu ruchu (dodatku do pla-
nu) zak∏adu górniczego – wydano 5 decyzji
umarzajàcych post´powanie odwo∏awcze, 

b) decyzji (postanowieƒ) organu I instancji do-
tkni´tych wadà niewa˝noÊci rozpoznanych
w trybie odwo∏awczym – wydano: 
- 3 decyzje o uchyleniu i umorzeniu post´po-

wanie I instancji, 
- 1 postanowienie o uchyleniu i umorzeniu

post´powania I instancji, 
c) stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji (postano-

wieƒ) rozpoznanych w trybie nadzwyczajnym –
wydano: 
- 1 postanowienie stwierdzajàce niewa˝noÊç

postanowienia o zawieszeniu post´powania
odwo∏awczego, 

- 1 decyzj´ odmawiajàcà wszcz´cia post´powa-
nia w sprawie stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
zatwierdzajàcej plan ruchu zak∏adu górniczego,

- 2 decyzje odmawiajàce stwierdzenia niewa˝no-
Êci decyzji o udzieleniu pozwolenia na budow´,

d) niedopuszczalnoÊci wniesienia Êrodka zaskar-
˝enia (art. 134 k. p. a.) – wydano: 
- 1 postanowienie o niedopuszczalnoÊci od-

wo∏ania z przyczyn przedmiotowych, 
- 5 postanowieƒ o uchybieniu terminu, 
e) przywrócenia terminu do wniesienia Êrodka za-

skar˝enia: 
- 1 postanowienie przywracajàc termin do

wniesienia odwo∏ania, 
- 1 postanowienie odmawiajàce przywrócenia

terminu, 
f) stwierdzenia wygaÊni´cia pozwolenia na budow´

– wydano 2 decyzje odmowne, 
g) wycofania skargi z W. S. A – odmówiono wy-

cofania. 
2. Skargi do W. S. A na decyzje i postanowie-
nia Prezesa WUG 
Przygotowano 18 odpowiedzi na skargi, skom-
pletowano akta i przekazano do Sàdu. 
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3. Uczestnictwo w rozprawach przed W. S. A
Pracownicy WUG uczestniczyli w 11 rozpra-

wach, w wyniku których Sàd orzek∏ o: 
- oddaleniu skargi w 6 przypadkach, 
- uchyleniu decyzji w 4 przypadkach, 
- umorzeniu post´powania sàdowego

w 1 przypadku. 

4. Wniosek do Wy˝szej Komisji Dyscyplinar-
nej przy Szefie S∏u˝by Cywilnej

Wniosek umorzono.
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13 PODSUMOWANIE

Dzia∏alnoÊç organów nadzoru górniczego
w 2004 roku by∏a realizacjà ustaleƒ uj´tych w
„Strategii dzia∏aƒ urz´dów górniczych na lata
2001-2005” oraz „Programie dzia∏aƒ urz´dów
górniczych na 2004 rok”. 

Najwa˝niejszym i podstawowym kierunkiem dzia-
∏ania organów nadzoru górniczego by∏o, jest i b´-
dzie bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia pracowni-
ków zatrudnionych w górnictwie. Rok 2004 by∏ to
rok, w którym dosz∏o do najni˝szej w historii pol-
skiego górnictwa liczby wypadków, znacznie obni-
˝y∏a si´ wypadkowoÊç ogólna, a liczba wypadków
tych najci´˝szych by∏a o przesz∏o po∏ow´ mniejsza
ni˝ w roku ubieg∏ym. Potwierdzi∏y to równie˝
wskaêniki wypadkowoÊci. 
Wyraêna poprawa stanu bezpieczeƒstwa odnoto-
wana w 2004 roku by∏a wynikiem wspólnych dzia-
∏aƒ prewencyjnych nadzoru górniczego, przedsi´-
biorców oraz zaplecza naukowo-badawczego. Na-
le˝y jednak mieç ÊwiadomoÊç stale zwi´kszajàcych
si´ zagro˝eƒ w górnictwie podziemnym, szczegól-
nie w górnictwie w´glowym. Wprowadzane
w górnictwie zmiany wymusi∏y koncentracj´ wydo-
bycia i si´ganie do z∏ó˝ na coraz wi´kszych g∏´bo-
koÊciach, gdzie zagro˝enia, zw∏aszcza naturalne,
wyst´pujà na wi´kszà skal´ i mogà si´ kumulowaç. 

Wszystkie wybrane cele i zadania przewidziane
do realizacji w 2004 roku zosta∏y wykonane, cz´Êç
z nich zosta∏a ju˝ zakoƒczona, a te o charakterze wie-
loletnim wykonywano z odpowiednià intensywnoÊcià.
Realizacja cz´Êci z nich zosta∏a rozszerzona z uwagi na
pojawiajàce si´ bie˝àce priorytety i aktualne mo˝liwo-
Êci, nie powodowa∏o to jednak zaniechania lub
zmniejszania zakresu realizacji innych celów i zadaƒ.

Analiza stanu bezpieczeƒstwa i higieny pracy
w górnictwie w 2004 roku oraz najistotniejsze
zagadnienia i problemy pojawiajàce si´

w dzia∏alnoÊci urz´dów górniczych, pozwalajà
na sformu∏owanie wniosków. Wnioski te
w postaci zamierzeƒ, skierowane sà dwutoro-
wo, dotyczà one przedsi´biorców oraz przy-
sz∏oÊciowych dzia∏aƒ urz´dów górniczych: 

1. Od przedsi´biorców nale˝y wyegzekwowaç re-
alizacj´ nast´pujàcych dzia∏aƒ: 

• prowadzenie analizy systemów wentylacyjnych
w podziemnych zak∏adach górniczych w celu
ich uproszczenia i wydzielenia mo˝liwie mini-
malnej iloÊci rejonów wentylacyjnych przewie-
trzanych niezale˝nymi pràdami powietrza, 

• kontynuowanie wymiany sprz´tu oczyszczajà-
cego na ucieczkowy sprz´t izolujàcy drogi od-
dechowe, 

• prowadzenie wzmo˝onego nadzoru nad go-
spodarkà Êrodkami strza∏owymi, wykonywa-
niem robót strza∏owych, w szczególnoÊci z u˝y-
ciem lontu detonujàcego a tak˝e nad zabez-
pieczeniem przed przenikaniem Êrodków strza-
∏owych poza zak∏ady górnicze poprzez wdro-
˝enie procedur zwiàzanych z nadawaniem nu-
meru identyfikacyjnego materia∏om wybucho-
wym przeznaczonym do u˝ytku cywilnego, 

• ograniczanie eksploatacji podpoziomowej, 
• realizacj´ ustaleƒ podj´tych przez Komisje proble-

mowe powo∏ane przez Prezesa WUG dotyczàce
prowadzonych i projektowanych robót górni-
czych w najwy˝szych stopniach zagro˝eƒ, szcze-
gólnie w warunkach ich wspó∏wyst´powania
miedzy innymi poprzez wprowadzanie najnowo-
czeÊniejszych systemów monitoringu zagro˝eƒ. 

2. Urz´dy górnicze w swych dzia∏aniach podej-
mowaç b´dà nast´pujàce zagadnienia: 

• promowanie wycofywania z ruchu zak∏adów
górniczych maszyn i urzàdzeƒ nadmiernie wy-
eksploatowanych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem obudów Êcianowych, 
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• egzekwowanie ustalonych przez producentów w doku-
mentacjach techniczno-ruchowych maszyn i urzàdzeƒ
w∏aÊciwych warunków stosowania, szczególnie w odnie-
sieniu do technicznego wyposa˝enia zabezpieczajàcego
i dokonywania wymaganych przeglàdów i konserwacji, 

• egzekwowanie realizacji poleceƒ wydanych w zwiàz-
ku z wnioskami wynikajàcymi z badaƒ okolicznoÊci
i przyczyn zaistnia∏ych wypadków i innych niebez-
piecznych zdarzeƒ, w tym szczególnie po˝arów pojaz-
dów z nap´dem spalinowym w kopalniach rud miedzi, 

• egzekwowanie dzia∏aƒ majàcych na celu eliminacj´
migracji gazów z przestrzeni mi´dzyrurowych i poza-
rurowych otworów wiertniczych w górnictwie otwo-
rowym gazu ziemnego, 

• wspó∏praca z jednostkami naukowo-badawczymi, np.
w zakresie okreÊlania kryteriów zagro˝eƒ geotechnicz-
nych w górnictwie odkrywkowym, 

• zwrócenie uwagi w dzia∏alnoÊci nadzorczej i inspekcyj-
nej na powtarzajàce si´ nieprawid∏owoÊci wyst´pujàce
w odkrywkowych zak∏adach górniczych wydobywajà-
cych kopaliny pospolite, polegajàce na braku osób kie-
rownictwa i dozoru ruchu, braku dokumentacji pod-
stawowej (planów ruchu), braku profilaktycznych ba-
daƒ lekarskich i szkoleƒ w zakresie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy oraz braku wymaganych uprawnieƒ, 

• prowadzenie analizy funkcjonowania w praktyce
przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz for-
mu∏owanie wniosków dotyczàcych potrzeby noweli-
zacji przepisów w nawiàzaniu do post´pu techniczne-
go i zmieniajàcego si´ „otoczenia prawnego”, 

• kontynuowanie udzia∏u Wy˝szego Urz´du Górniczego
w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych oraz do-
kumentów UE dotyczàcych górnictwa poprzez zacie-
Ênienie wspó∏pracy z urz´dami centralnymi i naczelny-
mi organami administracji rzàdowej, 

• doskonalenie wewn´trznej organizacji i sposobu

dzia∏ania urz´dów górniczych mi´dzy innymi w opar-
ciu o wnioski wynikajàce z dzia∏ania systemu zarzà-
dzania jakoÊcià,

• kontynuowanie cyklicznych narad z kierownictwami
zak∏adów górniczych celem analizowania stanu bez-
pieczeƒstwa oraz ustalania dzia∏aƒ zmierzajàcych do
jego podnoszenia, 

• rozszerzanie kampanii promocyjnej w zakresie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy mi´dzy innymi poprzez orga-
nizacj´ konkursów BHP, 

• doskonalenie metod i form promowania systemów
zarzàdzania bezpieczeƒstwem pracy i stanowiàcej ich
kluczowy element oceny ryzyka zawodowego dosto-
sowanych do istniejàcych zagro˝eƒ ergonomicznych,
technicznych i naturalnych, 

• kontynuowanie dzia∏aƒ w ramach nadzoru rynku
w zakresie kontroli wyrobów wprowadzanych do sto-
sowania w zak∏adach górniczych, 

• kontynuowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià szkolenio-
wà przedsi´biorców i jednostek organizacyjnych pro-
wadzàcych szkolenia na rzecz zak∏adów górniczych, 

• harmonizowanie metod i form dzia∏ania polskiego
nadzoru górniczego do standardów obowiàzujàcych
w organach kontrolnych krajów unijnych. 

Ponadto do g∏ównych celów i zadaƒ na 2005 rok
przyj´to mi´dzy innymi: 

• dzia∏alnoÊç legislacyjnà, normalizacyjnà oraz wspó∏-
prac´ z zagranicà w zakresie integracji europejskiej, 

• dalszà komputeryzacj´ i informatyzacj´ urz´dów
górniczych, 

• promowanie dzia∏alnoÊci popularyzatorskiej i wy-
dawniczej, 

• kontynuacj´ wspó∏pracy z organami administracji
publicznej.

PREZES
WY˚SZEGO URZ¢DU GÓRNICZEGO

mgr in˝. Wojciech Bradecki
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Za∏àcznik nr 1

ZAGRO˚ENIA ZAWODOWE I ICH SKUTKI

• Zatrudnienie w warunkach zagro˝enia zawodowego

Na Êrodowisko pracy sk∏adajà si´ czynniki fi-
zyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne
wyst´pujàce na obszarze miejsca pracy. Niektóre
z nich majà charakter szkodliwy dla zdrowia
a poniewa˝ wyst´pujà w Êrodowisku pracy po-
wodujà okreÊlone zagro˝enie. Z zagro˝eniem tym
mamy do czynienia w przypadku, gdy istniejàcy
wp∏yw na pracownika szkodliwych czynników
wyst´pujàcych w procesie pracy przybiera takie
wartoÊci, ˝e ich st´˝enie lub nat´˝enie przekracza
obowiàzujàce NDS (najwy˝sze dopuszczalne st´-
˝enie) i NDN (najwy˝sze dopuszczalne nat´˝enie),
polskie normy lub inne normy higieniczne. 

SzkodliwoÊci Êrodowiska pracy wyst´pujàce
w górnictwie majà wyjàtkowo agresywny charak-

ter, sà powszechne a cz´sto dzia∏anie ich jest ku-
mulowane poprzez wyst´powanie kilku czynni-
ków szkodliwych równoczeÊnie powodujàc stan,
w którym wi´kszoÊç zatrudnionych w górnictwie
pracuje w warunkach zagro˝enia. 

W tabelach przedstawiono zakres zatrudnie-
nia w warunkach zagro˝enia zawodowego w za-
kresie zapylenia, ha∏asu, wibracji, radiacji i zagro-
˝enia mikroklimatem oraz liczb´ wykonanych in-
spekcji problemowych przez poszczególne urz´dy
górnicze. Nale˝y nadmieniç, ˝e w ramach wszyst-
kich inspekcji zwraca si´ uwag´ na stan Êrodowi-
ska pracy a wi´c przedstawione liczby obejmujà
inspekcje problemowe ukierunkowane wy∏àcznie
na wskazane zagro˝enia Êrodowiska pracy. 
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• Choroby zawodowe

W górnictwie w 2004 roku stwierdzono 655
przypadków chorób zawodowych. 
Struktura zachorowalnoÊci na poszczególne
jednostki chorobowe stwierdzone w 2004 roku
jest nast´pujàca: 

• pylice p∏uc (448 – 68%), 
• trwa∏y ubytek s∏uchu (132 – 20%), 
• zespó∏ wibracyjny (31– 5%), 
• inne choroby zawodowe (44 – 7%). 

Pierwsze dwie jednostki chorobowe (zawodowe
uszkodzenie s∏uchu oraz pylice p∏uc) obejmujà
oko∏o 90 % wszystkich chorób zawodowych
stwierdzonych w górnictwie. Pylice p∏uc wcià˝
stanowià powa˝ny problem medyczny i spo∏ecz-

ny a stwierdzanie corocznie ponad 400 przypad-
ków zachorowaƒ jest w najwy˝szym stopniu nie-
pokojàce. W 2004 r. nastàpi∏ dalszy spadek za-
chorowalnoÊci w stosunku do lat ubieg∏ych iloÊci
stwierdzonych zawodowych uszkodzeƒ s∏uchu. 

Natomiast na podobnym poziomie co w latach
ubieg∏ych utrzymuje si´ stan zachorowalnoÊci za-
wodowej dotyczàcy pylicy p∏uc i zespo∏u wibra-
cyjnego. 

Struktur´ zapadalnoÊci na choroby zawodo-
we w górnictwie w zale˝noÊci od jednostek cho-
robowych przedstawiono w tabeli.

*) Dane wed∏ug Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY W ¸ODZI
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Pomimo dobrej znajomoÊci przyczyn chorób zawo-
dowych i pomimo systematycznej poprawy warun-
ków pracy oraz sta∏ych post´pów wiedzy medycz-
nej, choroby zawodowe nadal stanowià w Polsce
powa˝ny problem spo∏eczny. Przyczyny wynikajà
w du˝ej mierze ze specyfiki Êrodowiska pracy w gór-
nictwie oraz sà nast´pstwem niew∏aÊciwie prowa-

dzonej i nieefektywnej profilaktyki chorób zawodo-
wych. Specyfika górniczego Êrodowiska pracy za-
wsze b´dzie mocno ograniczaç uzyskanie ca∏kowi-
cie bezpiecznych warunków pracy przy czym czyn-
nikiem utrudniajàcym walk´ z zachorowalnoÊcià za-
wodowà jest ciàgle jeszcze zbyt ma∏a sprawnoÊç
poszczególnych ogniw s∏u˝b medycyny pracy.
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Za∏àcznik nr 2

WYPADKOWOÂå W GÓRNICTWIE W 2004 ROKU

Na ocen´ stanu bezpieczeƒstwa w górnic-
twie rzutuje przede wszystkim wypadkowoÊç
Êmiertelna i ci´˝ka w zak∏adach górniczych. 

Poni˝ej w tabelach przedstawiono iloÊciowà cha-
rakterystyk´ wypadkowoÊci w polskim górnic-
twie w 2004roku.
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G∏ównymi przyczynami wypadków Êmiertelnych
i ci´˝kich oraz zdarzeƒ w 2004 roku by∏y: 

1. Stosowanie przez pracowników niebezpiecz-
nych metod pracy. 

2. Nieprzestrzeganie przez pracowników ustaleƒ
zawartych w instrukcjach, regulaminach
i technologiach a w szczególnoÊci: 
a) przebywanie na drogach transportowych

w czasie ruchu Êrodków transportowych
lub w bezpoÊrednim sàsiedztwie b´dàcych
w ruchu elementów maszyn, 

b) wykonywanie czynnoÊci konserwacyjno-obs-
∏ugowych przenoÊników b´dàcych w ruchu.

3. Niew∏aÊciwa praca osób kierownictwa i dozo-
ru ruchu polegajàca na: 
a) tolerowaniu niebezpiecznych metod pracy, 
b) prowadzeniu robót niezgodnie z ustaleniami

dokumentacyjnymi lub braku dokumentacji. 
4. Zatrudnianie pracowników bez stosownych

kwalifikacji i upowa˝nieƒ. 
5. Niew∏aÊciwy stan techniczny Êrodków transportu.
6. Niestosowanie Êrodków ochrony indywidual-

nej lub niew∏aÊciwy ich dobór. 
7. Niew∏aÊciwa profilaktyka przeciwpo˝arowa. 

W 2004 roku wystàpi∏ spadek wypadkowoÊci
ogólnej, Êmiertelnej i ci´˝kiej. 
Liczba wypadków ogó∏em zmala∏a z 3277 zaist-
nia∏ych w 2003 roku do 2972 zaistnia∏ych
w 2004 roku, co stanowi spadek o 9,3%. 

W 2004 roku w górnictwie wystàpi∏ znaczny spa-
dek wypadkowoÊci Êmiertelnej z 38 wypadków
Êmiertelnych zaistnia∏ych w 2003 roku do 14 zaist-
nia∏ych w 2004 roku, co stanowi spadek o 63%.

Zmniejszy∏a si´ równie˝ liczba wypadków ci´˝kich
z 46 zaistnia∏ych w 2003 roku do 20 zaistnia∏ych
w 2004 roku, co stanowi spadek o 56,5%.

W górnictwie w´gla kamiennego w 2004 roku

odnotowano spadek wypadkowoÊci Êmiertelnej z 28
wypadków Êmiertelnych zaistnia∏ych w 2003 roku
do 10 zaistnia∏ych w 2004 roku i spadek wypadko-
woÊci ci´˝kiej z 34 wypadków ci´˝kich zaistnia∏ych
w 2003 roku do 15 zaistnia∏ych w 2004 roku. Stano-
wi to spadek odpowiednio o 64% wypadków Êmier-
telnych i o 56% wypadków ci´˝kich.

W górnictwie w´gla brunatnego w 2004 i 2003
roku nie by∏o wypadków Êmiertelnych i ci´˝kich.
W porównaniu do 2003 roku nastàpi∏ spadek
wypadkowoÊci ogólnej z 67 wypadków zaistnia-
∏ych w 2003 roku do 56 wypadków zaistnia∏ych
w 2004 roku.

W górnictwie rud miedzi nastàpi∏ spadek wy-
padkowoÊci Êmiertelnej i ci´˝kiej. 
W 2004 roku zaistnia∏y 3 wypadki Êmiertelne wo-
bec 8 wypadków Êmiertelnych zaistnia∏ych
w 2003 roku oraz 4 wypadki ci´˝kie wobec 10
wypadków ci´˝kich zaistnia∏ych w 2003 roku. 

W górnictwie odkrywkowym w 2004 i 2003
roku nie by∏o wypadków Êmiertelnych i ci´˝kich. 

W górnictwie otworowym w 2004 i 2003 ro-
ku nie by∏o wypadków Êmiertelnych i ci´˝kich. 

W przedsi´biorstwach robót geologicznych
w 2004 i 2003 roku nie by∏o wypadków Êmiertel-
nych i ci´˝kich. 

Wskaênik cz´stoÊci wypadków Êmiertelnych na
1 mln ton wydobytego w´gla w kopalniach w´gla
kamiennego dla za∏ogi w∏asnej w 2004 roku wy-
niós∏ 0,09 natomiast w 2003 roku wynosi∏ on 0,28.

Wskaênik cz´stoÊci wypadków Êmiertelnych na
1 mln ton wydobytego w´gla w kopalniach w´-
gla kamiennego dla za∏ogi w∏asnej z firmami
us∏ugowymi w 2004 roku wyniós∏ 0,10 natomiast
w 2003 roku wynosi∏ on 0,28. 
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Sumaryczny wskaênik cz´stoÊci wypadków
Êmiertelnych na 1 mln ton wydobytego w´gla w
kopalniach w´gla kamiennego i brunatnego dla
za∏ogi w∏asnej oraz dla za∏ogi w∏asnej z firmami
us∏ugowymi w 2004 roku wyniós∏ 0,06, nato-
miast w 2003 roku wynosi∏ on 0,17. 

Wskaênik wypadków Êmiertelnych w kopal-
niach w´gla kamiennego na 1000 zatrudnio-
nych (za∏ogi w∏asnej) obni˝y∏ si´ z 0,21 w 2003
roku do 0,07 w 2004 roku. Wskaênik wypad-
ków ogó∏em na 1000 zatrudnionych za∏ogi
w∏asnej obni˝y∏ si´ z 15,8 w 2003 roku do 15,3
w 2004 roku. 

Wskaênik wypadków Êmiertelnych w kopalniach
w´gla kamiennego na 1000 zatrudnionych (za∏o-
gi w∏asnej i firm us∏ugowych) obni˝y∏ si´ z 0,19
w 2003 roku do 0,07 w 2004 roku. Wskaênik
wypadków ogó∏em na 1000 zatrudnionych za∏o-
gi w∏asnej i firm us∏ugowych obni˝y∏ si´ z 16,3
w 2003 roku do 15,4 w 2004 roku. 

Wskaênik wypadków Êmiertelnych w kopalniach
rud miedzi na 1000 zatrudnionych (za∏ogi w∏a-
snej) obni˝y∏ si´ z 0,70 w 2003 roku do 0,26
w 2004 roku. Wskaênik wypadków ogó∏em na
1000 zatrudnionych za∏ogi w∏asnej obni˝y∏ si´
z 54,9 w 2003 roku do 41,4 w 2004 roku. 

Wskaênik wypadków Êmiertelnych w kopalniach
rud miedzi na 1000 zatrudnionych (za∏ogi w∏a-
snej i firm us∏ugowych) obni˝y∏ si´ z 0,63 w 2003
roku do 0,23 w 2004 roku. Wskaênik wypadków
ogó∏em na 1000 zatrudnionych za∏ogi w∏asnej
i firm us∏ugowych obni˝y∏ si´ z 52,9 w 2003 roku
do 42,3 w 2004 roku. 

W zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny
pospolite nastàpi∏ spadek wypadkowoÊci ogólnej
z 43 wypadków ogó∏em zaistnia∏ych w 2003 roku
do 32 wypadków w 2004 roku. W 2004 roku w gór-
nictwie kopalin pospolitych zaistnia∏y trzy wypadki
Êmiertelne i jeden wypadek ci´˝ki podczas gdy
w 2003 roku zanotowano trzy wypadki Êmiertelne.
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Za∏àcznik nr 3

DZIA¸ALNOÂå KOMISJI POWO¸ANYCH PRZEZ PREZESA WY˚SZEGO  URZ¢DU GÓRNICZEGO

2004 roku przy Wy˝szym Urz´dzie Górni-
czym prowadzono dzia∏alnoÊç 11 Komisji powo-
∏anych decyzjami Prezesa WUG przede wszystkim
do kompleksowego opiniowania i zwalczania za-
gro˝eƒ naturalnych i technicznych w zak∏adach
górniczych oraz zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa po-
wszechnego, zwiàzanego z ruchem zak∏adów
górniczych. Komisje dzia∏a∏y w oparciu o regula-
miny zatwierdzone przez Prezesa WUG. 

1. Komisja Bezpieczeƒstwa Pracy w Górnictwie

W 2004r. odby∏y si´ 2 posiedzenia, na któ-
rych podj´to uchwa∏y. 
Tematyka posiedzeƒ obejmowa∏a mi´dzy innymi: 
• ocen´ stanu bezpieczeƒstwa pracy w górnic-

twie w 2003r., 
• problemy przepisów w sprawie stosowania

maszyn i urzàdzeƒ w zak∏adach górniczych po
wejÊciu Polski do Unii Europejskiej, 

• problemy eksploatacji podpoziomowej, 
• problemy eksploatacji maszyn i urzàdzeƒ w ko-

palniach rud miedzi w aspekcie zagro˝enia po-
˝arowego, 

• przedstawienie wyników kontroli w KGHM
„Polska Miedê” S.A, przeprowadzonej w
styczniu 2004r. przez WUG i Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych i Administracji. 

W wyniku uchwa∏ Komisji mi´dzy innymi wysto-
sowano pismo do Ministra Gospodarki i Pracy
z wnioskiem o przyspieszenie prac legislacyjnych
nad nowelizacjà aktów prawnych, majàcych
wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy w górnictwie.
W piÊmie tym wskazano równie˝ na koniecznoÊç
zapewnienia w nadchodzàcych latach odpowied-
nio wykwalifikowanych kadr dla górnictwa oraz
koniecznoÊç wdro˝enia nowych, probezpiecz-

nych rozwiàzaƒ technicznych adekwatnych do
wzrostu poziomu zagro˝eƒ. 

2. Komisja ds. Obudów Wyrobisk Górniczych
i Kierowania Stropem

Komisja ma swojà siedzib´ w Centrum Me-
chanizacji Górnictwa „KOMAG” w Gliwicach.
W 2004r. odby∏y si´ 4 tematyczne posiedzenia,
z których jedno dotyczy∏o obudów zmechanizo-
wanych a 3 dotyczy∏y spraw górniczych. 
Zagadnienia omawiane i opiniowane przez Komi-
sj´ w 2004 r.: 
• wyniki eksploatacji doÊwiadczalnej systemem

podbierkowym z chodnika eksploatacyjnego
z zawa∏em stropu, grubego i silnie nachylone-
go pok∏adu 510 w partii M-3 KWK „Kazimierz
– Juliusz” Spó∏ka z o. o., 

• rozszerzenie dopuszczenia obudowy zmecha-
nizowanej SZCZYG¸OWICE-18/43-POz do sto-
sowania w pok∏adach zagro˝onych tàpaniami
KWK „Szczyg∏owice”, 

• zastosowanie obudowy ∏ukowo-prostokàtnej, we-
d∏ug rozwiàzania KWK „Mys∏owice”, do wygra-
dzania chodnika Êcianowego 2a wraz z post´pem
Êcian 401G i 402G w pok∏adzie 510 warstwa
3 partia po∏udniowa,

• zastosowanie obudowy podporowo-kotw-
iowej, wed∏ug projektu wzmocnienia obudowy
podporowej chodnika B-419, obudowy pochyl-
ni B-15 oraz skrzy˝owania pochylni B-15
z chodnikiem transportowym III, w pok∏adzie
334/2 KWK „Murcki”.

Na zakoƒczenie posiedzeƒ podj´to uchwa∏y. 
Mo˝na stwierdziç, ˝e dzia∏ania Komisji wp∏yn´∏y
na popraw´ bezpieczeƒstwa pracy ludzi w pod-
ziemnych zak∏adach górniczych. 
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3. Komisja ds. Zagro˝eƒ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji

W 2004r. odby∏o si´ 7 posiedzeƒ Komisji i 10
posiedzeƒ Prezydium Komisji. Rozpatrzono w su-
mie 19 wniosków. Podj´to w sumie 19 uchwa∏.
Wydano 3 opinie: 
• w sprawie projektu Zasad prowadzenia Êcian

w warunkach zagro˝enia metanowego – wraz
z GIG KD „Barbara”, 

• oraz 2 w sprawie zmian w przepisach. 

4. Komisja ds. Tàpaƒ w Zak∏adach Górniczych
Wydobywajàcych W´giel Kamienny

W roku 2004 cz∏onkowie Komisji odbyli 10 po-
siedzeƒ, w tym jedno posiedzenie Prezydium Komisji. 
Komisja rozpatrywa∏a w sumie nast´pujàce
24 problemy:
• siedem kompleksowych projektów eksploatacji,
• osiem aneksów do projektów kompleksowych, 
• cztery wybrane projekty prowadzenia robót górni-

czych w warunkach du˝ego zagro˝enia tàpaniami
oraz w warunkach zagro˝eƒ wspó∏wyst´pujàcych,

• cztery informacje o zaistnia∏ych wstrzàsach
wraz z ocenà dotychczasowej eksploatacji, 

• jednà instrukcj´ zmodyfikowanego sposobu
sejsmoakustycznej obserwacji Êcian d∏ugich. 

Na zakoƒczenie posiedzeƒ podj´to w sumie 20 uchwa∏. 
Prace Komisji odgrywa∏y znaczàcà rol´ w procesie
poprawy bezpieczeƒstwa pracy w kopalniach
GórnoÊlàskiego Zag∏´bia W´glowego, przy coraz
trudniejszych warunkach eksploatacji. 

5. Komisja ds. Tàpaƒ, Obudowy i Kierowania
Stropem w Zak∏adach Górniczych Wydo-
bywajàcych Rudy Miedzi

W roku 2004 cz∏onkowie Komisji odbyli
9 posiedzeƒ, w trakcie których rozpatrzyli 38 na-
st´pujàcych problemów: 

• dziewi´ç informacji o aktywnoÊci sejsmicznej
oraz zagro˝eniu tàpaniami i zawa∏owym w za-
k∏adach KGHM „Polska Miedê” S. A., 

• cztery projekty techniczne (kompleksowe pro-
jekty eksploatacji), 

• 17 szczegó∏owych projektów eksploatacji z∏o˝a, 
• siedmiokrotne dokonanie oceny przebiegu eks-

ploatacji na zgodnoÊç z wczeÊniejszymi ustalenia-
mi Komisji lub na wniosek OUG we Wroc∏awiu,

• trzykrotne przeprowadzenie analizy opinii
przygotowanych przez cz∏onków Komisji. 

Na posiedzeniach Komisji rozpatrywano te˝ inne
sprawy; np. analiza wp∏ywu, wprowadzonego w ko-
palniach LGOM, wielozmianowego systemu pracy na
bezpieczeƒstwo wykonywanych robót górniczych. 
Komisja mia∏a du˝y wp∏yw na procesy eksploata-
cji rud miedzi w aspekcie poprawy bezpieczeƒ-
stwa pracy w coraz trudniejszych warunkach
geologicznych i górniczych. Podj´to 32 uchwa∏y. 

6. Komisja ds. Likwidacji Zak∏adów Górni-
czych i Gospodarki Odpadami

W 2004r. cz∏onkowie Komisji odbyli 4 posiedze-
nia, w tym jedno posiedzenie Zespo∏u opiniodawcze-
go, powo∏anego przez przewodniczàcego Komisji.
Sporzàdzono siedem recenzji oraz rozpatrzono
i zaopiniowano szeÊç wniosków w sprawie likwi-
dacji cz´Êci zak∏adu górniczego. 
W sumie podj´to dziewi´ç uchwa∏. Uchwa∏y podej-
mowano na podstawie analiz dokumentacji przed-
stawionych przez wnioskodawców, opinii i wnio-
sków sformu∏owanych w recenzjach oraz w toku
dyskusji. Cz´sto w uchwale wskazywano koniecz-
noÊç uzupe∏nienia opiniowanego projektu likwidacji

7. Komisja ds. Zagro˝eƒ Wodnych

W 2004r. cz∏onkowie Komisji odbyli 5 posiedzeƒ
– wszystkie na wnioski przedk∏adane przez
przedsi´biorców. 
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Rozpatrzono i zaopiniowano: 
• dwie dokumentacje hydrogeologiczne, 
• siedem wniosków w sprawie zmiany istniejàcych

systemów odwadniania lub sposobów odwadnia-
nia likwidowanych kopalƒ w´gla kamiennego,

• dwukrotnie sposób prowadzenia robót górni-
czych w warunkach zagro˝enia wodnego. 

Komisja przeanalizowa∏a tak˝e, realizujàc zalecenie
Prezesa WUG, problemy zwiàzane z projektowany-
mi zmianami odwadniania zlikwidowanych kopalƒ
i zapewnienia bezpieczeƒstwa czynnych zak∏adów
górniczych GZW oraz prowadzonego monitoringu
likwidowanych kopalƒ. Podj´to 12 uchwa∏. 

8. Komisja ds. Ochrony Powierzchni

W 2004 r. cz∏onkowie Komisji odbyli 4 posiedzenia. 
Sk∏ad Komisji stanowi 19 specjalistów ró˝nych
bran˝ zawodowych i kierunków naukowych. Za-
kres dzia∏ania Komisji okreÊla Decyzja nr 8 Preze-
sa Wy˝szego Urz´du Górniczego z dnia 2 stycz-
nia 2004r. w sprawie powo∏ana Komisji do spraw
Ochrony Powierzchni i odnosi si´ do wszystkich
rodzajów zak∏adów górniczych oraz robót pod-
ziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. 
Komisja zajmowa∏a si´ sprawami prawid∏owoÊci pro-
jektowanych rozwiàzaƒ eksploatacji kopalin w aspek-
cie ochrony powierzchni i przed szkodliwym dzia∏a-
niem robót górniczych na Êrodowisko oraz na obiekty
budowlane. Posiedzenia Komisji koƒczy∏y si´ podj´-
ciem uchwa∏. Komisja inicjowa∏a sporzàdzanie kom-
pleksowych programów eksploatacji górniczej i ochro-
ny powierzchni dla rejonów o znacznej sejsmicznoÊci.
Komisja jest jedynym w Polsce wyspecjalizowa-
nym zespo∏em dzia∏ajàcym w sprawach oceny
oddzia∏ywania górnictwa na Êrodowisko. Opinie
Komisji by∏y êród∏em i ukierunkowaniem dzia∏aƒ
organów nadzoru górniczego. 
Komisja w toku swych prac spe∏nia równie˝ rol´ arbi-
tra, który ma za zadanie wypracowanie konsensusu na
styku przedsi´biorca górniczy i spo∏ecznoÊç lokalna. 

9. Komisja ds. Zagro˝eƒ Zdrowia Czynnikami
Ârodowiska Pracy w Zak∏adach Górniczych

W 2004r. cz∏onkowie Komisji odbyli 14 posiedzeƒ.

W trakcie posiedzeƒ rozpatrywano wnioski
w sprawach:
• nowych wzorów i konstrukcji sprz´tu ochronnego, 
• nowych wzorów Êrodków ochrony indywidualnej,
• wdra˝ania nowych technologii i konstrukcji

sprz´tu ochronnego oraz wyposa˝enia indywi-
dualnego pracowników zak∏adów górniczych, 

• metod ochrony przed zagro˝eniami zdrowia
w zak∏adach górniczych. 

W sumie wydano odpowiednie opinie dla 128 wzo-
rów Êrodków ochrony indywidualnej, odzie˝y i obu-
wia roboczego oraz uzupe∏niajàcego wyposa˝enia
indywidualnego i zbiorowego dla pracowników. 
W zakresie ochron uk∏adu oddechowego rozpa-
trywano przydatnoÊç sprz´tu g∏ównie pod wzgl´-
dem wygody u˝ywania. 
Oprócz powy˝szego opiniowano analizy i oceny
stanu Êrodowiska pracy w górnictwie. 

10. Komisja ds. Szkoleƒ w Górnictwie

W zwiàzku z realizacjà zadaƒ w 2004 r.
cz∏onkowie Komisji odbyli cztery posiedzenia
na których podj´to 18 uchwa∏. W pracach Ko-
misji uczestniczyli dziekani wydzia∏ów górni-
czych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, Politechniki Âlàskiej w Gliwicach oraz Po-
litechniki Wroc∏awskiej.
W 2004 r. Komisja ds. Szkoleƒ realizowa∏a nast´-
pujàce zadania: 

• okreÊlenie uprawnieƒ absolwentów wydzia-
∏ów górniczych Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Politechniki Âlàskiej w Gliwicach
oraz Politechniki Wroc∏awskiej na kierunku
„Górnictwo i Geologia” w stosunku do wyma-
gaƒ przepisów wynikajàcych z ustawy Prawo
geologiczne i górnicze. 
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• zainicjowanie opracowania ramowych programów
szkoleƒ na stanowiska wymagajàce szczególnych
kwalifikacji w ruchu zak∏adów górniczych. 

• uregulowanie zagadnieƒ dotyczàcych szkolenia
osób zatrudnionych w ruchu zak∏adów górniczych.

• opracowanie propozycji szkoleƒ w zakresie do-
kszta∏cania i doskonalenia zawodowego osób kie-
rownictwa i dozoru ruchu zak∏adów górniczych. 

11. Komisja ds. Analizy Stosowania Przepi-
sów Prawa Zwiàzanych z Ruchem Zak∏a-
dów Górniczych

W 2004r. cz∏onkowie Komisji odbyli szeÊç posiedzeƒ.

Na zg∏oszonych 86 wniosków, 75 uznane zosta∏o
za wymagajàce zmian przepisów prawa, szeÊç
wniosków zosta∏o uznane za niezasadne
a w 5 przypadkach udzielono wyjaÊnieƒ. 

W wyniku prac Komisji zosta∏y wdro˝one w ˝ycie,
poprzez zmian´ lub nowelizacj´, cztery nast´pu-
jàce rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy: 
• w sprawie BHP w zak∏adach wydobywajàcych

kopaliny pospolite Dz. U. Nr 24, poz. 212, 
• w sprawie BHP w zak∏adach wydobywajàcych kopa-

liny otworami wiertniczymi Dz. U. Nr24, poz. 213, 
• w sprawie ratownictwa górniczego Dz. U.

Nr102, poz. 1073, – w sprawie BHP w zak∏a-
dach wydobywajàcych kopaliny podstawowe
Dz. U. Nr 222, poz. 2255. 

W sejmie RP z∏o˝one zosta∏y propozycje zmian
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – efekt
prac Komisji w okresie 2003-2004r.
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Za∏àcznik nr 4

UDZIA¸ PRACOWNIKÓW URZ¢DÓW GÓRNICZYCH W PRACACH KOMISJI I ZESPO¸ÓW
FUNKCJONUJÑCYCH POZA STRUKTURAMI ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO

Przedstawiciele Wy˝szego Urz´du Górniczego
uczestniczyli w posiedzeniach Zespo∏ów Porozu-
miewawczych i komisji koordynujàcych eksploata-
cj´ górniczà. W 2004 r. rozpatrywano problemy
zwiàzane z ochronà powierzchni dla miasta Knuro-
wa i gminy Giera∏towice oraz problemy ochrony
Êrodowiska, powierzchni i z∏ó˝ kopalin wyst´pujà-
cych w rejonie KWK „Silesia”. Omawiano m. in.
wp∏yw prowadzonej i planowanej eksploatacji gór-
niczej na powierzchni´ terenu, zagadnienia ochro-
ny terenów przed zawodnieniem oraz podejmowa-
ne w tym zakresie dzia∏ania profilaktyczne i usuwa-
jàce skutki niekorzystnych przekszta∏ceƒ. Zespó∏
porozumiewawczy dla miasta Knurowa zajmowa∏
si´ koordynacjà eksploatacji kopalƒ w´gla kamien-
nego „Knurów” i „Szczyg∏owice”, natomiast ze-
spó∏ dla gminy Giera∏towice – kopalƒ „Knurów”,
„Makoszowy” i „Szczyg∏owice”. Przedmiotem po-
siedzenia komisji koordynujàcej ds. eksploatacji
w Polu Marklowice by∏a realizacja uchwa∏y 1/2003
Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG zawie-
rajàcej ustalenia odnoÊnie zakresu robót górniczych
i przedsi´wzi´ç profilaktycznych. Na posiedzeniu
Zespo∏u Porozumiewawczego ds. koordynacji eks-
ploatacji górniczej rud cynkowo-o∏owiowych w fila-
rach ochronnych ZG „Trzebionka” dokonano anali-
zy wyników pomiarów deformacji prowadzonych
na terenach i obiektach chronionych.

Pracownicy WUG wzi´li udzia∏ w 3 posiedze-
niach Mi´dzyresortowej Komisji ds. Najwy˝szych
Dopuszczalnych St´˝eƒ i Nat´˝eƒ Czynników
Szkodliwych dla Zdrowia w Ârodowisku Pracy
w Warszawie oraz udzia∏ w posiedzeniu Komite-
tu Technicznego nr 275 ds. Techniki i Zagro˝eƒ
w Górnictwie i posiedzeniu Komisji Oceny Projek-
tów Naukowych w CIOP – PIB w Warszawie. 

W ramach wspó∏pracy z Polskim Komitetem
Normalizacyjnym pracownicy WUG uczestniczyli
w pracach nast´pujàcych Komitetów Technicznych:
• Nr 12 ds. Materia∏ów Wybuchowych i Wyrobów

Pirotechnicznych
• Nr 21 ds. Ârodków Ochrony Indywidualnej Pracow-

ników,
• Nr 53 ds. Kabli, 
• Nr 64 ds. Urzàdzeƒ Elektrycznych w Przestrzeniach

Zagro˝onych Wybuchem,
• Nr 157 ds. Zagro˝eƒ Fizycznych w Ârodowisku Pracy,
• Nr 158 ds. Bezpieczeƒstwa Maszyn i Urzàdzeƒ Tech-

nicznych Oraz Ergonomii – Zagadnienia Ogólne,
• Nr 163 ds. Lin i Transportu Linowego, 
• Nr 164 ds. Bezpieczeƒstwa w Górnictwie, 
• Nr 275 ds. Techniki i Zagro˝eƒ w Górnictwie,
• Nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urzàdzeƒ Do∏owych. 

W 2004r. pracownicy Wy˝szego Urz´du
Górniczego uczestniczyli w pracach: 
• Grupy roboczej ATEX-ADCO w zakresie Dyrek-
tywy 94/9/WE – swobodny przep∏yw towarów
i nadzór nad wymaganiami zasadniczymi dla
„Sprz´tu i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝onych
wybuchem” oraz jako przedstawiciel Sta∏ego Ko-
mitetu w tym zakresie, 
• Komitecie ds. dostosowania do post´pu tech-

nicznego prawodawstwa dotyczàcego usuni´-
cia barier technicznych w handlu materia∏ami
elektrycznymi przeznaczonymi do stosowania
w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem, 

• Komitetu Sterujàcego ds. Nadzoru Rynku przy
Prezesie Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, 

• Komitetu Odwo∏awczego przy Polskim Cen-
trum Akredytacji, 
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• Grupy Roboczej Krajowego Forum Konsulta-
cyjnego dotyczàcego prawa Unii Europejskiej
z zakresu maszyn, 

• Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Gór-
nictwa Polskiej Akademii Nauk, 

• Sekcji Cybernetyki Komitetu Górnictwa Polskiej
Akademii Nauk, 

• Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikujàcej
Wyroby GIG,

• Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikujàcej
Systemy Zarzàdzania GIG,

• Komisji odbioru prac naukowo – badawczych GIG, 

• Rady Zarzàdzajàcej CMG KOMAG, 
• Rady Programowej miesi´cznika „Mechanizacja

i Automatyzacja Górnictwa”,
• Kolegium miesi´cznika „Mechanizacja i Auto-

matyzacja Górnictwa”, 
• Komitetu Technicznego Jednostki Certyfikujàcej

CEiAG EMAG,
• Grupy Roboczej Komitetu Technicznego UDT – CERT,
• Grupy Roboczej ds. wdro˝enia metody badaƒ

lin stalowych (MTSR) do praktyki kwalifikacji
i certyfikacji personelu badaƒ nieniszczàcych, 

• Komisji Egzaminacyjnej rzeczoznawców CBiDGP.
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Za∏àcznik nr 5

AKTY WEWN¢TRZNE PREZESA WY˚SZEGO URZ¢DU GÓRNICZEGO WYDANE W 2004r. 

A. Zarzàdzenia

B. Decyzje
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B. Decyzje



115Za∏àczniki




