
—— V URZĄD DOZORUELI PR
PRZ, DOLISEC SE VW TECHNICZNEGO

POROZUMIENIE

zawarte pomiędzy:

WYŻSZYM URZĘDEM GÓRNICZYM

URZĘDEM DOZORU TECHNICZNEGO

Katowice, 10 maja 2022 roku



POROZUMIENIE

zawarte w Katowicach, w dniu 10 maja 2022 roku pomiędzy:

Urzędem Dozoru Technicznego,ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, zwanym dalej „UDT", który
reprezentuje:

dr inż. Andrzej Ziółkowski — Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

a

Skarbem Państwa - Wyższym Urzędem Górniczym,ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, zwanym
dalej „WUG”, który reprezentuje:
dr inż. Adam Mirek — Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

zwanymi dalej wspólnie „Stronami”.

Preambuła

UDT oraz WUG, mając na względzie potrzebę ustalenia skutecznych mechanizmów zapewniających
efektywność działań służących eliminowaniu zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia oraz środowiska,
wspólnie ustalają, co następuje:
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Współpraca pomiędzy Stronami obejmuje realizację przypisanych im zadań, określonych odpowiednio
w przepisach: ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272 i 2269)
oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420 i 2269).

82

Współpraca odbywasię na szczeblu:

1. centralnym — pomiędzy Prezesem UDT a Prezesem WUG;

2. terenowym — pomiędzy dyrektorami oddziałów UDT a dyrektorami okręgowych urzędów
górniczych oraz dyrektorem Specjalistycznego Urzędu Górniczego.
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Współpraca na szczeblu centralnym obejmuje w szczególności:

1. wymianę doświadczeń w zakresie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych;
2. prowadzenie analiz w zakresie oceny bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych

w zakładach górniczych;

3. ocenę realizacji porozumienia oraz doskonalenie form jego realizacji;

4. wymianę informacji leżących we wzajemnych kompetencjach Stron, w zakresie opiniowania
projektów i ocenie obowiązujących aktów prawnych oraz norm;

5. analizowanie przyczyn i skutków awarii urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia
stwarzanego przez te urządzenia, wyrażające się w szczególności przez:

1) przekazywanie przez Prezesa UDT — Prezesowi WUG rocznych informacji i analiz związanych
zwypadkami powstałymi w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu;



2) przekazywaniu przez Prezesa WUG — Prezesowi UDT rocznych informacji ze stanu
bezpieczeństwa w górnictwie;

3) przekazywanie przez pracowników UDT — do okręgowych urzędów górniczych informacji
o nielegalnych wyrobiskach, w przypadku powzięcia podejrzeń o ich funkcjonowaniu.
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1. Współpraca na szczeblu terenowym jest uzgadniana na szczeblu centralnym i prowadzona
odpowiednio pomiędzy dyrektorem właściwego miejscowo okręgowego urzędu górniczego,
działającym w porozumieniu z dyrektorem  Specjalistycznego Urzędu Górniczego,
a dyrektorami oddziałów terenowych UDT.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) organizowanie spotkań w celu omówienia spraw będących przedmiotem współpracy;

2) koordynowanie działań w dziedzinie popularyzowania bezpiecznej pracy urządzeń
technicznych oraz analizowania przyczyn i skutków awarii wybranych urządzeń technicznych;

3) dążenie do harmonizacji działań w zakresie: oceny stopnia zagrożenia stwarzanego przez
urządzenia techniczne, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych
w zakładach górniczych związanych z eksploatacją urządzeń technicznych oraz opracowywania
projektów dokumentacji technicznych (instrukcji obsługi) określających zasady i warunki
bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

4) udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez UDT i/oraz WUG lub okręgowy
urząd górniczy, w tym organizowanie wspólnych szkoleń pracowników UDT
i urzędów górniczych w zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
w górnictwie przy eksploatacji urządzeń technicznych;

5) współpracę przy realizacji badań i ekspertyz technicznych w zakresie kompetencji UDT i WUG;

6) upowszechnianie stosowania elektronicznych dokumentów tworzonych przez strony
w związku z prowadzoną działalnością;

7) umożliwienie przez Prezesa WUG udziału dyrektorów UDT w spotkaniach organizowanych
przez WUG z kierownikami ruchu zakładów górniczych w ramach potrzeb wynikających
z realizacji Porozumienia.

3. Spotkania, o których mowawust.2 pkt 1, są organizowane przez dyrektorów okręgowych urzędów
górniczych. Do udziału w spotkaniu są zapraszani dyrektorzy oddziałów terenowych UDT,
w szczególności tych oddziałów, których teren działania jest objęty właściwością miejscową
okręgowego urzędu górniczego organizującego spotkanie.

4. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za koordynację i współpracę przy
realizacji zadań ustalonych w porozumieniu.

Z ramienia UDT Marek Ćmiel — Dyrektor odziału terenowego UDT w Katowicach

Z ramienia WUG Józef Koczwara — Dyrektor Departamentu Energomechanicznego w WUG
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Dyrektorzy oddziałów UDT i dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych informują się wzajemnie
o przypadkach stwierdzenia nieprzestrzegania w zakładzie górniczym przepisów dotyczących
eksploatacji urządzeń technicznych, objętych ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym, stwierdzenia niebezpiecznego ich uszkodzenia lub zaistnienia wypadku
związanego z eksploatacją tych urządzeń.
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Jeżeli w ruchu zakładu górniczego dojdzie do awarii urządzeń technicznych, której skutkiem jest
wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, dyrektor urzędu górniczego lub, w przypadku określonym
w art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, Prezes WUG, może
zaprosić przedstawicieli UDT do uczestnictwa przy ustalaniu stanu faktycznego i przyczyn wypadku.
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Strony zobowiązują się do zamieszczania we własnych wydawnictwach oraz w serwisach
internetowych informacji dotyczących działań związanychz realizacją Porozumieniem.
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1. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Porozumienie jest dobrowolne, nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Stron.

3. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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Traci moc Porozumienie zawarte w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Urzędu Dozoru
Technicznego a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie współpracy Urzędu Dozoru
Technicznego i urzędów górniczych.
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Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w imieniu w imieniu
Wyższego Urzędu Górniczego Urzędu Dozoru Technicznego


