
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), wydaje decyzje w sprawie 

dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wymienionych poniżej, 

których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia 

bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów 

górniczych, wydania tej decyzji. 
 

Przepisy prawa określające kategorie dopuszczanych wyrobów oraz wymagania techniczne dla 

tych wyrobów  

 
 

 

 

l.p. 

 

Kategoria wyrobu 

 

 

Wymagania techniczne 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do 

stosowania w zakładach górniczych  

(Dz. U. Nr 99, poz. 10003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853) 1) 

Załącznik 1 Załącznik 2 

1. Elementy górniczych wyciągów szybowych 

1.1 Maszyny wyciągowe część 1.1 

1.2 Naczynia wyciągowe część 1.2 

1.3 Koła linowe część 1.3 

1.4 Zawieszenia lin wyciągowych, wyrównawczych, 

prowadniczych i odbojowych 

część 1.4 

1.5 Zawieszenia nośne naczyń wyciągowych część 1.5 

1.6 Wciągarki wolnobieżne część 1.6 

1.7 Urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej część 1.7 

2.  Głowice eksploatacyjne (wydobywcze) wraz z systemami 

sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w 

zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi. 

część 2 

3. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych 

3.1 Urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki 

spągowe oraz ich podzespoły 

część 3.1 

3.2 Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z 

napędem spalinowym do przewozu osób 

część 3.2 

3.3 Maszyny i urządzenia elektryczne oraz aparatura łączeniowa 

na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 

1,5 kV pradu stałego 

część 3.3 

3.4 Systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz 

zintegrowane systemy sterowania kompleksów 

wydobywczych i przodkowych 

część 3.4 

3.5 Taśmy przenośnikowe część 3.5 

4.1 Urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania 

materiałów wybuchowych 

część 4.1 

4.2 Wozy i pojazdy do przewożenia lub przechowywania środków 

strzałowych 

część 4.2 

1)  -  treść rozporządzeń dostępna jest na stronie internetowej http://www.wug.gov.pl/prawo/dopuszczenia  

http://www.wug.gov.pl/prawo/dopuszczenia

