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projekt 
z dnia 18 września 2015 r.
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia .................................................. 2016 r.
w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych	Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu (...) pod numerem (...), zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych 
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, 
z późn. zm.).
Na podstawie art. 113 ust. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 196, 1272 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)	wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami”;
2)	wymagania techniczne dla wyrobów;
3)	znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.
§ 2. Określa się wykaz wyrobów:
1)	elementy górniczych wyciągów szybowych:
a)	maszyny wyciągowe,
b)	naczynia wyciągowe:
—	klatki,
—	skipoklatki,
—	skipy,
—	przeciwciężary,
—	kubły,
—	naczynia wyciągowe specjalnego przeznaczenia,
c)	koła linowe,
d)	zawieszenia lin wyciągowych:
—	wyrównawczych,
—	prowadniczych,
—	odbojowych,
e)	zawieszenia nośne naczyń wyciągowych,
f)	wciągarki wolnobieżne:
—	wciągarki wolnobieżne bębnowe,
—	windy frykcyjne,
g)	urządzenia sygnalizacji i łączności szybowej,
h)	wyodrębnione zespoły elementów wyrobów, o których mowa w lit. a—g,
i)	aparaty rejestrujące;
2)	wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:
a)	urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym 
niż 45°, oraz wyodrębnione zespoły elementów tych urządzeń transportowych,
b)	wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napędem spalinowym do przewozu osób,
c)	maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego,
d)	systemy:
—	ogólnozakładowej łączności telefonicznej,
—	alarmowania,
—	gazometryczne,
—	lokalizacji załogi,
—	monitorowania zagrożenia tąpaniami,
e)	taśmy przenośnikowe;
3)	sprzęt strzałowy:
a)	urządzenia do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych,
b)	pojazdy i wozy do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych.
§ 3. Wymagania techniczne dla wyrobów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4. 1. Znaki dopuszczenia składają się z oznaczenia literowego „WUG”, oznaczeń literowych dopuszczenia, numerów dopuszczenia oraz roku wydania dopuszczenia.
2. Określa się następujące oznaczenia literowe dopuszczenia:
1)	GM — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a, b oraz e;
2)	GE — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c oraz d, w wykonaniu normalnym;
3)	GX — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. c oraz d, budowy przeciwwybuchowej;
4)	GG — dla wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 3.
3. Numery dopuszczenia określa się odrębnie w danym roku kalendarzowym w ramach każdego z oznaczeń literowych dopuszczenia.
§ 5. 1. Znaki dopuszczenia umieszcza się trwale i czytelnie na każdej jednostce wyrobu.
2. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1, 
ze względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na opakowaniu tego wyrobu.
3. Jeżeli nie jest możliwe oznaczanie wyrobu znakiem dopuszczenia w sposób określony w ust. 1 i 2, ze względu na właściwości fizyczne wyrobu, znaki dopuszczenia umieszcza się na dokumentacji techniczno-
-ruchowej tego wyrobu.
§ 6. Do:
1)	wyrobów dopuszczonych do stosowania w zakładach górniczych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
2)	postępowań w sprawie badań wyrobu, którym podlega wyrób przed złożeniem wniosku o wydanie dopuszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
3)	postępowań o wydanie dopuszczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia,
4)	wyrobów będących przedmiotem postępowań, o których mowa w pkt 2 i 3, w tym ich oznaczania
— stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.22)	Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, 
poz. 1853), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.)
PREZES RADY MINISTRÓW

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia ................................. 2016 r. (poz. .......)
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA WYROBÓW, KTÓRYCH STOSOWANIE W RUCHU 
ZAKŁADU GÓRNICZEGO WYMAGA wydania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych)	Oznaczenia cyfrowe przepisów zawartych w niniejszym załączniku, określających wymagania techniczne, odpowiadają co do zasady kolejności oznaczeń wyrobów wymienionych w § 2 rozporządzenia, i są rozwijane dalszymi oznaczeniami cyfrowymi, 
w zależności od ilości wymagań technicznych przewidzianych dla poszczególnych wyrobów.)
1. Elementy górniczych wyciągów szybowych
1.1.	Maszyny wyci¹gowe.
1.1.1.	Wymagania ogólne.
1.1.1.1.	Maszyny wyci¹gowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby sprosta³y obci¹¿eniom ruchowym wystêpuj¹cym w trakcie:
1)	rozruchu,
2)	jazdy ustalonej,
3)	dojazdu,
4)	hamowania
— górniczego wyci¹gu szybowego.
1.1.1.2.	Maszyny wyci¹gowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby linopêdnie: ko³a pêdne, bêbny pêdne, bêbny nawojowe, bobiny, a tak¿e wa³y i ³o¿yska tych maszyn, ³¹cznie z przynale¿nymi kotwieniami, nie uleg³y uszkodzeniu lub trwa³emu odkszta³ceniu w przypadku zerwania lin noœnych.
1.1.1.2.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.1.2 nie dotyczy samojezdnych maszyn wyci¹gowych górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych.
1.1.2.	Budowa napêdu, wa³u, linopêdni, przek³adni i sprzêgie³ oraz uk³adu smarowania.
1.1.2.1.	Budowa napêdu.
1.1.2.1.1.	Silnik napêdu maszyny wyci¹gowej dobiera siê wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
1)	w przypadku silnika elektrycznego:
a)	ze wzglêdów mechanicznych — z uwzglêdnieniem momentu rozruchowego, traktowanego jako obci¹¿enie wystêpuj¹ce ci¹gle i rewersyjnie,
b)	ze względu na nagrzewanie — z uwzględnieniem prądu zastępczego i dopuszczalnego przyrostu temperatury dla cyklu pracy;
2)	w przypadku silnika hydraulicznego, pneumatycznego i spalinowego — z uwzglêdnieniem momentu rozruchowego zwiêkszonego o niezbêdn¹ rezerwê.
1.1.2.1.1.1.	Uk³ad zasilaj¹cy silnik elektryczny dobiera siê wed³ug kryteriów okreœlonych w pkt 1.1.2.1.1 ppkt 1.
1.1.2.1.2.	Miêdzy silnikiem a linopêdni¹ nie mog¹ znajdowaæ siê roz³¹czalne sprzêg³a lub mechanizmy rozsprzêglania. Nie dotyczy to maszyn wyci¹gowych z rozsprzêglanymi bêbnami lub bobinami oraz z przek³adniami dwubiegowymi lub wielobiegowymi, które mog¹ byæ prze³¹czane jedynie w trakcie postoju maszyny wyci¹gowej.
1.1.2.1.3.	Prêdkoœæ ruchu maszyny wyci¹gowej z silnikiem asynchronicznym wynika z jego znamionowej prêdkoœci obrotowej. Nie dotyczy to maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych w uk³ady regulacji prêdkoœci zapewniaj¹ce samoczynne ograniczenie prêdkoœci maksymalnej.
1.1.2.1.4.	Napêd z silnikiem asynchronicznym wyposa¿a siê w urz¹dzenie samoczynnie zwieraj¹ce wirnik po przekroczeniu synchronicznej liczby obrotów. Samoczynne zwieranie wirnika nie mo¿e nastêpowaæ w trakcie hamowania dynamicznego pr¹dem sta³ym. Je¿eli nie zastosowano specjalnych urz¹dzeñ hamuj¹cych, rozwarcie wirnika mo¿e nast¹piæ tylko w zerowej pozycji dŸwigni sterowniczej.
1.1.2.1.5.	Napêd z silnikiem asynchronicznym wyposa¿a siê w urz¹dzenie samoczynnie kontroluj¹ce stan w³¹czenia stopni rezystora rozruchowo-regulacyjnego. Nie dotyczy to napêdów sterowanych bezpoœrednio nastawnikiem.
1.1.2.1.6.	Napêd z silnikiem asynchronicznym wyposa¿a siê w uk³ad umo¿liwiaj¹cy elektryczne hamowanie w ca³ym zakresie prêdkoœci.
1.1.2.1.7.	Maszynê wyci¹gow¹ z napêdem z silnikiem hydraulicznym wyposa¿a siê w urz¹dzenia do hamowania silnikowego w pe³nym zakresie obci¹¿enia.
1.1.2.1.8.	Napêd z silnikiem hydraulicznym wyposa¿a siê w dŸwigniê sterownicz¹ samopowracaj¹c¹ do zerowej pozycji.
1.1.2.1.9.	Rozruch napêdu z silnikiem hydraulicznym jest mo¿liwy tylko przy zerowej pozycji dŸwigni sterowniczej.
1.1.2.1.10.	Napêd z silnikiem hydraulicznym wyposa¿a siê w urz¹dzenia do samoczynnej kontroli ciœnienia i temperatury oleju hydraulicznego.
1.1.2.1.11.	Napêd z silnikiem pneumatycznym wyposa¿a siê w zawór odcinaj¹cy dop³yw powietrza. Zawór ten, utrzymywany w trakcie ruchu maszyny wyci¹gowej w stanie otwarcia, w napêdach bez samoczynnego ograniczenia prêdkoœci samoczynnie zamyka siê, po zaniku si³y podtrzymuj¹cej stan otwarcia zaworu.
1.1.2.1.12.	Maszynê wyci¹gow¹ mo¿na wyposa¿yæ w napêd z silnikiem spalinowym, je¿eli moc jest przenoszona hydraulicznie lub elektrycznie.
1.1.2.2.	Budowa wa³u.
1.1.2.2.1.	Wa³ projektuje siê i wykonuje siê tak, aby jego wytrzyma³oœæ i sztywnoœæ uwzglêdnia³a:
1)	zmiennoœæ naprê¿eñ zginaj¹cych i skrêcaj¹cych, wystêpuj¹cych w trakcie ruchu maszyny wyci¹gowej;
2)	obci¹¿enie pochodz¹ce od pola magnetycznego oddzia³uj¹cego na wirnik silnika pr¹du sta³ego osadzonego na wale.
1.1.2.2.2.	Wa³ maszyny wyci¹gowej oraz wa³y przek³adni projektuje siê i wykonuje siê zgodnie z zasadami budowy czêœci maszyn poddawanych obci¹¿eniom zmiennym. Zmian œrednic wa³u dokonuje siê po sto¿ku lub z mo¿liwie du¿ym promieniem przejœcia. W strefach obci¹¿enia nie jest dozwolone istnienie karbów i promieniowych nawierceñ, z wyj¹tkiem rowków pod kliny 
i wpusty.
1.1.2.3.	Budowa linopêdni.
1.1.2.3.1.	Stosunek œrednicy linopêdni do œrednicy liny noœnej jest nie mniejszy ni¿:
1)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych du¿ych I i II klasy intensywnoœci ruchu oraz œrednich I klasy intensywnoœci ruchu:
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 80,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 100;
2)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych œrednich II klasy intensywnoœci ruchu:
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 60,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 80;
3)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych ma³ych:
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 40,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 50.
1.1.2.3.2.	Linopêdniê projektuje siê i wykonuje siê tak, aby jej wytrzyma³oœæ uwzglêdnia³a zmiennoœæ naprê¿eñ, wystêpuj¹cych w trakcie ruchu maszyny wyci¹gowej.
1.1.2.3.3.	Rowek linowy ko³a pêdnego lub bêbna pêdnego wyk³ada siê wyk³adzin¹. Wyk³adzina ta zapewnia sprzê¿enie cierne z lin¹ noœn¹ ze wspó³czynnikiem sprzê¿enia ciernego nie mniejszym ni¿ 0,25.
1.1.2.3.4.	Nacisk liny noœnej na rowek linowy linopêdni jest nie wiêkszy ni¿ wartoœæ dopuszczalna.
1.1.2.3.5.	Wyk³adzinê mocuje siê tak, aby segmenty wyk³adzin by³y zawsze ciasno osadzone w ich siedlisku.
1.1.2.3.6.	Maszynê wyci¹gow¹ projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapewniæ mo¿liwoœæ zabudowy urz¹dzenia do obróbki rowków linowych wyk³adziny linopêdni.
1.1.2.3.7.	Obrze¿e bêbna nawojowego wystaje ponad oœ geometryczn¹ liny noœnej ostatniej warstwy nie mniej ni¿ o wartoœæ 1,5 œrednicy liny noœnej.
1.1.2.3.8.	Powierzchnia nawojowa bêbnów nawojowych jest rowkowana, dostosowana do œrednicy eksploatowanej liny noœnej i zapewnia w³aœciw¹ geometriê jej nawijania w ka¿dej z warstw zwojów liny.
1.1.2.3.9.	Zamocowanie koñca liny noœnej do bêbna nawojowego wykonuje siê za pomoc¹ nie mniej ni¿ piêciu zacisków oraz niezbêdnej liczby nieczynnych zwojów liny na bêbnie, które ³¹cznie wykazuj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa wynosz¹cy nie mniej ni¿ 5. Wspó³czynnik ten wyznacza siê jako stosunek ³¹cznej si³y tarcia w zabudowanych zaciskach, zwielokrotnionej tarciem na bêbnie nawojowym przez nieczynne zwoje liny noœnej opasane na bêbnie, do maksymalnego obci¹¿enia statycznego w linie noœnej. Fragment koñcowego odcinka liny noœnej, znajduj¹cy siê poza zaciskami, unieruchamia siê w bêbnie nawojowym.
1.1.2.3.10.	Je¿eli naczynie wyci¹gowe znajduje siê w swym najni¿szym dolnym po³o¿eniu, to liczba nieczynnych zwojów liny noœnej na bêbnie nawojowym wynosi nie mniej ni¿ 2 i jednoczeœnie nie mniej ni¿ liczba uwzglêdniaj¹ca wspó³czynnik wyznaczony na podstawie pkt 1.1.2.3.9.
1.1.2.3.11.	Koñcowy odcinek liny noœnej, mocowany do bêbna nawojowego, wyprowadza siê ze strefy nawojowej w taki sposób, aby nie uleg³ deformacji na krawêdzi otworu, przez który przechodzi.
1.1.2.3.12.	Ko³o pêdne, bêben pêdny lub bobinê umieszcza siê w takim miejscu, aby lina noœna przemieszcza³a siê œciœle w jednej p³aszczyŸnie pionowej.
1.1.2.3.12.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.1.2.3.12 nie dotycz¹ modernizowanych maszyn wyci¹gowych, pod warunkiem zapewnienia symetrii odchylenia lin noœnych wzglêdem pionowej p³aszczyzny okreœlonej przez oœ geometryczn¹ rowka linowego, którego k¹t œrodkowy nie bêdzie wiêkszy ni¿ 1°.
1.1.2.3.13.	Usytuowanie bêbna nawojowego z jednowarstwowym nawijaniem liny noœnej zapewnia k¹ty odchylenia liny noœnej nie wiêksze ni¿ 1°30′ w obydwu jej skrajnych po³o¿eniach od p³aszczyzny prostopad³ej do osi bêbna. Dozwolone jest przekroczenie tego k¹ta o 30′, je¿eli:
1)	jest to k¹t odchylenia liny noœnej na przeciwnym skraju bêbna nawojowego wzglêdem miejsca zamocowania koñca liny noœnej;
2)	prêdkoœæ jazdy maszyny wyci¹gowej zosta³a ograniczona do 6 m/s.
1.1.2.3.14.	Bêben nawojowy z dwuwarstwowym lub wielowarstwowym nawijaniem liny noœnej umieszcza siê w takim miejscu, aby lina w pozycji przechodzenia do nastêpnej warstwy by³a odchylana od p³aszczyzny prostopad³ej do osi bêbna w kierunku ko³a linowego o k¹t nie mniejszy ni¿ 20′ i nie wiêkszy ni¿ 1°20′.
1.1.2.4.	Budowa przek³adni i sprzêgie³.
1.1.2.4.1.	Do przeniesienia momentu i ruchu obrotowego z silnika napêdowego na linopêdniê stosuje siê wy³¹cznie przek³adnie zêbate oraz sprzêg³a sta³e. Wymaganie dotycz¹ce stosowania wy³¹cznie sprzêgie³ sta³ych nie dotyczy dodatkowego napêdu maszyny wyci¹gowej, który jest wykorzystywany w przypadku niesprawnoœci napêdu g³ównego maszyny wyci¹gowej, pod warunkiem zastosowania mechanicznej blokady oraz ci¹g³ej kontroli po³o¿enia mechanizmu zasprzêglania.
1.1.2.4.2.	Przek³adnie i sprzêg³a napêdu poœredniego oraz ich mocowanie projektuje siê i wykonuje siê tak, aby ich wytrzyma³oœæ uwzglêdnia³a obci¹¿enia pochodz¹ce od maksymalnego momentu napêdu lub trzykrotnego momentu nominalnego silnika.
1.1.2.5.	Budowa uk³adu smarowania.
1.1.2.5.1.	Przewody uk³adu smarowania, których uszkodzenie mo¿e groziæ zanieczyszczeniem bie¿ni hamulcowych linopêdni lub silnika napêdu, os³ania siê lub zabezpiecza siê w inny, równie skuteczny sposób.
1.1.2.5.2.	Uk³ad smarowania ³o¿ysk wyposa¿a siê w urz¹dzenie do samoczynnej kontroli dzia³ania tego uk³adu.
1.1.3.	Budowa uk³adu regulacji prêdkoœci oraz uk³adu sterowania.
1.1.3.1.	Uk³ad regulacji prêdkoœci.
1.1.3.1.1.	Maszynê wyci¹gow¹ o prêdkoœci wiêkszej ni¿ 4 m/s wyposa¿a siê w uk³ad regulacji prêdkoœci, który zadaje prêdkoœæ zgodnie z za³o¿onym diagramem jazdy i ogranicza prêdkoœæ maszyny wyci¹gowej w zadanej funkcji drogi jazdy. Uk³ad ten wykonuje siê tak, aby zmiana prêdkoœci odbywa³a siê z przyœpieszeniem i opóŸnieniem nie wiêkszym ni¿ 1,2 m/s2. W maszynach wyci¹gowych z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym przyspieszenie i opóŸnienie nie s¹ wiêksze ni¿ 85% wartoœci krytycznych wyznaczonych z warunków sprzê¿enia ciernego.
1.1.3.1.2.	Uk³ad regulacji prêdkoœci:
1)	nie dopuszcza do przekroczenia, na zaprogramowanej drodze jazdy, prêdkoœci o wiêcej ni¿ 1 m/s;
2)	zapewnia mo¿liwoœæ regulacji momentu napêdowego w pe³nym zakresie prêdkoœci: od wartoœci 0 m/s do wartoœci maksymalnej i odwrotnie.
1.1.3.1.3.	Elementy uk³adu regulacji prêdkoœci odwzorowuj¹ce po³o¿enie naczyñ wyci¹gowych od linopêdni ³¹czy siê za pomoc¹ sprzê¿eñ bezpoœlizgowych.
1.1.3.1.4.	Elementy uk³adu regulacji prêdkoœci odwzorowuj¹ce po³o¿enie naczyñ wyci¹gowych w szybie grupuje siê oddzielnie dla ka¿dego kierunku jazdy.
1.1.3.1.5.	Po³¹czenia sprzêg³owe elementów uk³adu regulacji prêdkoœci zabezpiecza siê przed samoczynnym roz³¹czeniem i wyposa¿a siê w urz¹dzenie samoczynnie kontroluj¹ce te po³¹czenia.
1.1.3.1.6.	Uk³ad regulacji prêdkoœci wyposa¿a siê w urz¹dzenie do samoczynnej korekcji ustawienia elementów odwzorowuj¹cych po³o¿enie naczyñ wyci¹gowych w szybie.
1.1.3.1.6.1.	W mechanicznym uk³adzie regulacji prêdkoœci jazdy korekcja ustawienia elementów odwzorowuj¹cych po³o¿enie naczyñ wyci¹gowych w szybie odbywa siê na skrajnych poziomach cyklu jazdy i tylko wtedy, gdy maszyna wyci¹gowa jest zatrzymana i zahamowana.
1.1.3.1.6.2.	W cyfrowym uk³adzie regulacji prêdkoœci jazdy korekcjê wskazañ po³o¿enia naczyñ wyci¹gowych w szybie wykonuje siê na drodze jazdy w okreœlonym punkcie lub punktach diagramu jazdy.
1.1.3.1.7.	Uk³ad regulacji prêdkoœci wyposa¿a siê w dwa nadajniki sygna³u proporcjonalnego do prêdkoœci jazdy, napêdzane przez ruchome elementy maszyny wyci¹gowej lub inne elementy górniczego wyci¹gu szybowego. Nie mniej ni¿ jeden z tych elementów jest:
1)	niezale¿ny od napiêcia sieci zasilaj¹cej;
2)	napêdzany bezpoœrednio od linopêdni lub wa³u g³ównego maszyny wyci¹gowej.
1.1.3.1.7.1.	Dzia³anie nadajników, o których mowa w pkt 1.1.3.1.7 zdanie pierwsze, jest wzajemnie kontrolowane. Tylko jeden z tych nadajników mo¿e byæ wykorzystany w innych uk³adach maszyny wyci¹gowej.
1.1.3.2.	Uk³ad sterowania.
1.1.3.2.1.	Uk³ad prze³¹czaj¹cy rodzaj pracy maszyny wyci¹gowej:
1)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych wyposa¿onych w urz¹dzenia sterowniczo-sygna³owe — jest zgodny z wymaganiami dla tych urz¹dzeñ, okreœlonymi w pkt 1.7.5;
2)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych niewymienionych w ppkt 1 — projektuje siê i wykonuje siê tak, aby:
a)	umo¿liwia³ za³¹czenie tylko jednego rodzaju pracy,
b)	prze³¹czenie rodzaju pracy by³o niemo¿liwe po nadaniu sygna³u startowego,
c)	prze³¹czenie rodzaju pracy nastêpowa³o tylko ze stanowiska sterowniczego maszyny wyci¹gowej i tylko wtedy, je¿eli jest ona zahamowana,
d)	stan niezrealizowania wybranego rodzaju pracy by³ sygnalizowany,
e)	stan za³¹czenia rodzaju pracy by³ samoczynnie kontrolowany.
1.1.3.2.2.	Uk³ad wyboru rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej: „sterowanie rêczne” albo „sterowanie automatyczne”, wykonuje siê tak, aby:
1)	umo¿liwia³ wybór tylko jednego rodzaju sterowania;
2)	zmiana rodzaju sterowania by³a mo¿liwa tylko wtedy, je¿eli maszyna wyci¹gowa jest zatrzymana i zahamowana;
3)	wybór rodzaju sterowania by³ realizowany:
	a) tylko ze stanowiska sterowniczego maszyny wyci¹gowej,
	b) za pomoc¹ elementów stabilnych;
4)	wybór rodzaju sterowania: „sterowanie automatyczne” by³ mo¿liwy tylko w przypadku:
a)	wybrania w³aœciwych rodzajów pracy maszyny wyci¹gowej oraz urz¹dzenia sygnalizacji szybowej,
b)	ustawienia naczyñ wyci¹gowych na poziomach technologicznych wybranych jako koñcowe dla cyklu jazdy;
5)	zmiana rodzaju sterowania na „sterowanie rêczne” by³a mo¿liwa w przypadku ka¿dego po³o¿enia naczyñ wyci¹gowych w szybie;
6)	stan za³¹czenia rodzaju sterowania by³ samoczynnie kontrolowany.
1.1.3.2.3.	Uk³ad sterowania projektuje siê i wykonuje siê tak, aby po przejechaniu naczyniami wyci¹gowymi wy³¹czników krañcowych, o których mowa w pkt 1.1.4.10.1, uruchomienie maszyny wyci¹gowej by³o mo¿liwe tylko w kierunku odwrotnym.
1.1.3.3.	W przypadku stosowania sterowników programowalnych b³êdy w programie lub b³êdy przetwarzania danych nie mog¹ doprowadziæ do stanów niebezpiecznych, w szczególnoœci stanu mog¹cego spowodowaæ utratê kontroli nad ruchem maszyny wyci¹gowej. Programy i zmiany programów w tych sterownikach s¹ przetestowane i odpowiednio udokumentowane.
1.1.4.	Budowa uk³adu zabezpieczeñ.
1.1.4.1.	Uk³ad zabezpieczeñ projektuje siê i wykonuje siê tak, aby elementy górniczego wyci¹gu szybowego by³y samoczynnie kontrolowane. Kontrola ta, w przypadku uszkodzenia, nieprawid³owego po³o¿enia lub wadliwego funkcjonowania elementu górniczego wyci¹gu szybowego, stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia ludzi albo gro¿¹cych uszkodzeniem lub zniszczeniem górniczego wyci¹gu szybowego, powoduje zadzia³anie uk³adu zabezpieczeñ.
1.1.4.2.	Zadzia³anie uk³adu zabezpieczeñ, w zale¿noœci od charakteru wystêpuj¹cego zagro¿enia, powoduje awaryjne zatrzymanie lub blokowanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.2.1.	Awaryjne zatrzymanie polega na zahamowaniu maszyny wyci¹gowej hamulcem mechanicznym (hamowanie bezpieczeñstwa) lub na zatrzymaniu maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ jej napêdu i hamowaniu zatrzymuj¹cym (STOP), dzia³aj¹cym po obni¿eniu prêdkoœci do okreœlonej wartoœci (hamowanie awaryjne).
1.1.4.3.	Zadzia³anie uk³adu zabezpieczeñ nie powoduje zmiany za³¹czonego rodzaju pracy i rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.4.	Uk³ad zabezpieczeñ wyposa¿a siê w zawsze czynny wy³¹cznik bezpieczeñstwa maszyny wyci¹gowej. Wy³¹cznik ten jest koloru czerwonego i wyró¿nia siê kszta³tem. U¿ycie wy³¹cznika bezpieczeñstwa powoduje hamowanie bezpieczeñstwa w wyniku bezpoœredniego przerwania obwodu bezpieczeñstwa. Wy³¹cznik bezpieczeñstwa instaluje siê w zasiêgu maszynisty maszyn wyci¹gowych. Je¿eli stanowisko sterownicze znajduje siê poza pomieszczeniem maszyny wyci¹gowej, dodatkowy wy³¹cznik bezpieczeñstwa instaluje siê i oznakowuje siê przy maszynie wyci¹gowej.
1.1.4.5.	Hamowanie bezpieczeñstwa.
1.1.4.5.1.	Hamowanie bezpieczeñstwa nastêpuje samoczynnie w przypadkach wymagaj¹cych bezwzglêdnego, niezw³ocznego zatrzymania i unieruchomienia maszyny wyci¹gowej w mo¿liwie najkrótszym czasie. Rozpoczêcie hamowania bezpieczeñstwa nastêpuje w momencie przesterowania elementów ³¹czeniowych inicjuj¹cych dzia³anie hamulca mechanicznego.
1.1.4.5.2.	Przesterowanie dowolnego elementu ³¹czeniowego inicjuj¹cego dzia³anie hamulca mechanicznego powoduje lub inicjuje odciêcie dop³ywu energii do silnika napêdu maszyny wyci¹gowej. Ponowne za³¹czenie dop³ywu energii i przywrócenie stanu gotowoœci do hamowania bezpieczeñstwa jest mo¿liwe po usuniêciu przyczyn, które spowodowa³y hamowanie bezpieczeñstwa.
1.1.4.5.3.	Przebieg momentu elektrodynamicznego napêdu maszyny wyci¹gowej, wystêpuj¹cy w trakcie jej hamowania bezpieczeñstwa, zapewnia:
1)	w przypadku napêdu z silnikiem elektrycznym pr¹du sta³ego, zasilanym z przekszta³tnika tyrystorowego — spadek momentu napêdowego zbli¿ony w czasie do narastania mechanicznego momentu hamuj¹cego, z wyj¹tkiem przypadków, w których ze wzglêdu na mo¿liwoœæ powstania uszkodzeñ w uk³adzie napêdowym lub zak³óceñ w uk³adzie sterowania niezbêdne jest odciêcie zasilania silnika;
2)	w przypadku napêdu z silnikiem elektrycznym pr¹du sta³ego, zasilanym w uk³adzie Leonarda z nierozwieranym obwodem g³ównym — maksymalnie szybki zanik momentu napêdowego, z uwzglêdnieniem dostatecznej ochrony przepiêciowej uzwojeñ, a równoczesny spadek momentu napêdowego i narastanie mechanicznego momentu hamuj¹cego s¹ rozci¹gniête do granic przedzia³u czasowego okreœlonego w pkt 1.1.6.2.18.
1.1.4.5.4.	Hamowanie bezpieczeñstwa nastêpuje samoczynnie co najmniej w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	zaniku napiêæ zasilaj¹cych maszynê wyci¹gow¹;
2)	przekroczenia granicy pr¹dowej przeci¹¿alnoœci silnika napêdowego, wystêpuj¹cej w normalnych warunkach pracy;
3)	przejazdu poziomu wy³¹cznika krañcowego;
4)	zadzia³ania zabezpieczeñ przed niesprawnym dzia³aniem hamulca;
5)	spadku pr¹du wzbudzenia silnika napêdu maszyny wyci¹gowej o wartoœci zadanej wynosz¹cej nie mniej ni¿ 10% wartoœci znamionowej;
6)	zadzia³ania czujnika kontroli prêdkoœci obrotowej przetwornic w maszynach wyci¹gowych z uk³adem Leonarda;
7)	zadzia³ania zabezpieczeñ przed przekroczeniem prêdkoœci;
8)	nieskutecznego awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ jej napêdu;
9)	zaniku stanu za³¹czenia rodzaju pracy maszyny wyci¹gowej w trakcie jazdy;
10)	zaniku stanu za³¹czenia rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej w trakcie jazdy;
11)	zadzia³ania zabezpieczeñ napêdu;
12)	niewy³¹czenia hamowania generatorowego w odpowiedniej odleg³oœci od poziomu koñcowego w napêdach z silnikiem asynchronicznym;
13)	odhamowania maszyny wyci¹gowej w stanie jej zablokowania;
14)	niezamierzonego hamowania lub odhamowania maszyny wyci¹gowej;
15)	zadzia³ania elementów kontroli pracy nadajników sygna³u proporcjonalnego do prêdkoœci jazdy, o których mowa w pkt 1.1.3.1.7;
16)	przerwania ci¹g³oœci napêdu elementów odwzorowania drogi jazdy;
17)	zadzia³ania zabezpieczeñ przeciwko nadmiernemu rozsynchronizowaniu cyfrowego uk³adu regulacji prêdkoœci;
18)	ruchu maszyny wyci¹gowej w kierunku przeciwnym do zadanego w trakcie sterowania automatycznego.
1.1.4.6.	Hamowanie awaryjne.
1.1.4.6.1.	Hamowanie awaryjne nastêpuje samoczynnie, je¿eli zadzia³a³ uk³ad zabezpieczeñ wymagaj¹cy zatrzymania tej maszyny, lecz niewymagaj¹cy hamowania bezpieczeñstwa, co najmniej 
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	zadzia³ania zabezpieczeñ wywo³anych „sygna³em alarmowym” urz¹dzenia sygnalizacji 
i ³¹cznoœci szybowej, o którym mowa w pkt 1.7;
2)	zadzia³ania zabezpieczeñ kontroluj¹cych uk³ad smarowania;
3)	przerwania w trakcie ruchu ci¹g³oœci napêdu elementów odwzorowuj¹cych drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych.
1.1.4.6.2.	Przebieg hamowania awaryjnego jest niezale¿ny od woli maszynisty maszyn wyci¹gowych. Po zwolnieniu prêdkoœci jazdy do prêdkoœci wlecznej, zatrzymanie i unieruchomienie maszyny wyci¹gowej nastêpuje samoczynnie hamulcem mechanicznym.
1.1.4.6.3.	Wartoœci opóŸnieñ, wystêpuj¹ce w trakcie hamowania awaryjnego, s¹ niezale¿ne od wartoœci 
i kierunku dzia³ania statycznego momentu obci¹¿aj¹cego maszynê wyci¹gow¹.
1.1.4.6.4.	OpóŸnienie hamowania awaryjnego nastêpuje w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1,1 s od momentu przesterowania inicjuj¹cych elementów ³¹czeniowych.
1.1.4.6.5.	Ponowne uruchomienie maszyny wyci¹gowej nastêpuje po:
1)	prze³¹czeniu rodzaju sterowania na „sterowanie rêczne”;
2)	usuniêciu przyczyn, które wywo³a³y hamowanie awaryjne.
1.1.4.7.	Blokowanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.7.1.	Blokowanie maszyny wyci¹gowej nastêpuje samoczynnie, je¿eli zadzia³a³ uk³ad zabezpieczeñ, niewymagaj¹cy natychmiastowego awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej. Ponadto istnieje mo¿liwoœæ rêcznego zablokowania maszyny wyci¹gowej ze stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz ze stanowisk urz¹dzenia sygnalizacji i ³¹cznoœci szybowej, o których mowa w pkt 1.7.
1.1.4.7.2.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej:
1)	uniemo¿liwia odhamowanie maszyny wyci¹gowej i wysterowanie jej napêdu po za³¹czeniu blokady;
2)	wyposa¿a siê w obwody grupuj¹ce ³¹czniki blokad i inne elementy kontrolne, wykrywaj¹ce stany niepozwalaj¹ce na ruch;
3)	uniemo¿liwia samoczynne odhamowanie maszyny wyci¹gowej po zaniku przyczyny powstania blokady;
4)	sygnalizuje stan zablokowania lub odblokowania;
5)	umo¿liwia awaryjne odblokowanie, które:
a)	jest mo¿liwe tylko w przypadku zahamowania maszyny wyci¹gowej,
b)	umo¿liwia uruchomienie maszyny wyci¹gowej tylko do prêdkoœci 1 m/s,
c)	jest sygnalizowane na stanowisku sterowniczym,
d)	jest zabezpieczone przed nieuzasadnionym u¿yciem, w szczególnoœci przez plombowanie lub kod dostêpu.
1.1.4.7.3.	Blokowanie maszyny wyci¹gowej nastêpuje samoczynnie co najmniej w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	zadzia³ania zabezpieczeñ lub zaistnienia okolicznoœci okreœlonych w pkt 1.7.1.24, 
pkt 1.7.1.27, pkt 1.7.2.17 ppkt 2 i 3 lub pkt 1.7.5.1.14;
2)	przekroczenia dopuszczalnej wartoœci starcia ok³adzin hamulcowych, okreœlonej w dokumentacji techniczno-ruchowej;
3)	w trakcie korekcji elementów odwzorowuj¹cych drogê naczyñ wyci¹gowych;
4)	braku wymaganej synchronizacji elementów odwzorowuj¹cych drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych;
5)	roz³¹czenia sprzêgie³ w uk³adzie przeniesieñ napêdu elementów odwzorowuj¹cych drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych w trakcie postoju maszyny wyci¹gowej;
6)	spadku rezystancji izolacji uk³adu zabezpieczeñ poni¿ej dopuszczalnego poziomu okreœlonego w Polskiej Normie dotycz¹cej zabezpieczeñ up³ywowych;
7)	braku zdolnoœci funkcjonalnej lub wy³¹czenia aparatu rejestruj¹cego;
8)	utraty nadmiarowoœci, o której mowa w pkt 1.1.4.8.9.
1.1.4.7.3.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.4.7.3 ppkt 3 nie dotyczy maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych w cyfrowe uk³ady regulacji prêdkoœci.
1.1.4.8.	Obwody bezpieczeñstwa i obwody blokowania maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.8.1.	Zabezpieczenia powoduj¹ce hamowanie bezpieczeñstwa grupuje siê w jednym lub kilku obwodach bezpieczeñstwa. Zadzia³anie elementów wykonawczych tych obwodów powoduje hamowanie bezpieczeñstwa.
1.1.4.8.2.	Zabezpieczenia powoduj¹ce hamowanie awaryjne grupuje siê w jednym lub kilku obwodach bezpieczeñstwa. Zadzia³anie elementów wykonawczych tych obwodów powoduje hamowanie awaryjne.
1.1.4.8.3.	Zabezpieczenia powoduj¹ce blokowanie maszyny wyci¹gowej grupuje siê w jednym lub kilku obwodach blokowania maszyny wyci¹gowej. Zadzia³anie elementów wykonawczych tych obwodów powoduje zablokowanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.8.4.	Do obwodów bezpieczeñstwa i obwodów blokowania maszyny wyci¹gowej zalicza siê:
1)	elementy inicjuj¹ce;
2)	elementy wykonawcze;
3)	elementy poœrednicz¹ce;
4)	œrodki przenoszenia sygna³ów inicjuj¹cych i wykonawczych.
1.1.4.8.5.	Obwody bezpieczeñstwa projektuje siê i wykonuje siê jako:
1)	obwody na ci¹g³y przep³yw pr¹du lub
2)	obwody na pr¹d roboczy, zapewniaj¹c tak¹ niezawodnoœæ pracy tych obwodów, jaka cechuje obwody na ci¹g³y przep³yw pr¹du.
1.1.4.8.6.	Obwody bezpieczeñstwa i obwody blokowania maszyny wyci¹gowej s¹ odporne na wyst¹pienie nastêpuj¹cych defektów:
1)	niezadzia³ania czynnych styków elementów inicjuj¹cych;
2)	nieprawid³owego dzia³ania elementów elektromagnetycznych oraz elementów wykonanych w technice cyfrowej;
3)	zwarcia lub przerwy na œrodkach przenoszenia;
4)	zak³ócenia powstaj¹cego w przypadku zaniku i powrotu napiêcia.
1.1.4.8.6.1.	Wyst¹pienie defektów, o których mowa w pkt 1.1.4.8.6, powoduje zadzia³anie elementu wykonawczego zak³óconego obwodu, w którym wyst¹pi³ defekt.
1.1.4.8.7.	Wymagania okreœlone w pkt 1.1.4.8.6 dotycz¹ tak¿e przekaŸników lub styczników poœrednicz¹cych, których styki s¹ wykorzystywane w obwodach bezpieczeñstwa. 
1.1.4.8.8.	Defekty wystêpuj¹ce w obwodach bezpieczeñstwa i obwodach blokowania maszyny wyci¹gowej s¹ sygnalizowane na stanowisku sterowniczym maszyny wyci¹gowej.
1.1.4.8.9.	W obwodach bezpieczeñstwa i obwodach blokowania maszyny wyci¹gowej zapewnia siê w³aœciwy poziom bezpieczeñstwa funkcjonalnego. Jednym ze sposobów zapewnienia tego poziomu jest nadmiarowoœæ, w szczególnoœci podwójna liczba styków wyjœciowych urz¹dzeñ inicjuj¹cych oraz kontrola pracy w uk³adzie ambiwalentnym — przeciwnym po³o¿eniu kontrolowanych styków, lub w uk³adzie ekwiwalentnym — zgodnym po³o¿eniu kontrolowanych styków.
1.1.4.8.10.	Nastêpuj¹ce kombinacje zabezpieczeñ spe³niaj¹ wymagania nadmiarowoœci:
1)	kontrola przejechania poziomów, realizowana przez ³¹czniki krañcowe w szybie i ³¹czniki krañcowe na aparacie programuj¹cym lub elemencie odwzorowuj¹cym drogê naczyñ wyci¹gowych, nale¿¹cym do uk³adu regulacji prêdkoœci;
2)	kontrola prêdkoœci maksymalnej przez:
a)	wy³¹cznik odœrodkowy lub inny czujnik prêdkoœci, napêdzany od wa³u maszyny wyci¹gowej, oraz
b)	niezale¿ny uk³ad kontroli prêdkoœci, zawieraj¹cy element kontroli prêdkoœci maksymalnej;
3)	kontrola zwalniania na koñcu drogi jazdy przez samoczynn¹ kontrolê uk³adu regulacji prêdkoœci i kontrolê prêdkoœci od nadajników z szybu; w maszynach wyci¹gowych z bêbnami nawojowymi nadajniki z szybu mog¹ byæ zast¹pione nadajnikami zainstalowanymi 
w elemencie odwzorowuj¹cym drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych nale¿¹cym do uk³adu regulacji prêdkoœci.
1.1.4.8.11.	Stanowisko sterownicze maszyny wyci¹gowej umo¿liwia ustalenie, który z elementów zabezpieczeñ spowodowa³ jej awaryjne zatrzymanie.
1.1.4.9.	Zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej prêdkoœci.
1.1.4.9.1.	Maszyny wyci¹gowe, odpowiednio do wartoœci prêdkoœci maksymalnej, wyposa¿a siê w zabezpieczenia przed jej przekroczeniem, niezale¿nie od uk³adu regulacji prêdkoœci. Zabezpieczenia te w przypadku zadzia³ania powoduj¹ hamowanie bezpieczeñstwa. Je¿eli zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prêdkoœci nie dzia³a, prêdkoœæ ruchu maszyny wyci¹gowej zostaje ograniczona do wartoœci nie wiêkszej ni¿ 2 m/s.
1.1.4.9.2.	Maszyny wyci¹gowe o prêdkoœci maksymalnej do 2 m/s wyposa¿a siê w zabezpieczenia, które nie pozwalaj¹ na przekroczenie tej prêdkoœci o wiêcej ni¿ 0,5 m/s.
1.1.4.9.3.	Maszyny wyci¹gowe o prêdkoœci maksymalnej od 2 do 4 m/s wyposa¿a siê w zabezpieczenia, które nie pozwalaj¹ na przekroczenie tej prêdkoœci o wiêcej ni¿ 1 m/s oraz nie pozwalaj¹ na przejazd koñcowego poziomu technologicznego z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 2 m/s. W maszynach wyci¹gowych z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym wzorzec prêdkoœci dojazdowej do koñcowego poziomu technologicznego „2 m/s” jest za³¹czany nadajnikiem z szybu.
1.1.4.9.4.	Zabezpieczenia, o których mowa w pkt 1.1.4.9.2 oraz pkt 1.1.4.9.3, s¹ powi¹zane z linopêdni¹ oraz z wa³em maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ sprzê¿eñ bezpoœlizgowych, z wyj¹tkiem:
1)	nadajników impulsów, tworz¹cych impulsy bezstykowe, je¿eli zastosowano kontrolê impulsów;
2)	wy³¹czników odœrodkowych b¹dŸ tachopr¹dnic napêdzanych dwoma równoleg³ymi paskami klinowymi, a tak¿e tachopr¹dnic napêdzanych przez rolkê tocz¹c¹ siê po obwodzie linopêdni.
1.1.4.9.5.	Maszyny wyci¹gowe o prêdkoœci maksymalnej wiêkszej ni¿ 4 m/s wyposa¿a siê w zabezpieczenia, które nie pozwalaj¹ na przekroczenie:
1)	prêdkoœci maksymalnej o wiêcej ni¿ 2 m/s;
2)	prêdkoœci na drodze zwalniania o wiêcej ni¿ 2 m/s;
3)	prêdkoœci na drodze dojazdowej o wiêcej ni¿ 1 m/s.
1.1.4.9.6.	Je¿eli dojazd do koñcowych poziomów technologicznych jest kontrolowany przez element uk³adu regulacji prêdkoœci, to wartoœæ wzorca prêdkoœci jest kontrolowana przez urz¹dzenie sterowane od nadajnika sygna³u po³o¿enia naczynia wyci¹gowego w szybie w punkcie programowego rozpoczêcia dojazdu. Wymaganie to nie dotyczy maszyn wyci¹gowych z bêbnami nawojowymi.
1.1.4.9.7.	Je¿eli zabezpieczenia przed przekroczeniem maksymalnej prêdkoœci na drodze dojazdowej do koñcowych poziomów technologicznych s¹ realizowane przez nadajniki sygna³u po³o¿enia naczynia wyci¹gowego w szybie, to liczba i sposób rozmieszczenia tych nadajników s¹ takie, aby w przypadku zadzia³ania tych zabezpieczeñ nast¹pi³o zatrzymanie naczyñ wyci¹gowych przed koñcowymi poziomami technologicznymi tych naczyñ.
1.1.4.9.8.	Wzajemna kontrola pracy nadajników sygna³u proporcjonalnego do prêdkoœci jazdy powoduje hamowanie bezpieczeñstwa w przypadku wyst¹pienia ró¿nicy sygna³ów odpowiadaj¹cej prêdkoœci 2,5 m/s.
1.1.4.10.	Zabezpieczenia przed przejazdem koñcowych poziomów technologicznych naczynia wyci¹gowego.
1.1.4.10.1.	Dla ka¿dego naczynia wyci¹gowego zabudowuje siê na drodze jego jazdy wy³¹cznik krañcowy w odleg³oœci do 1 m powy¿ej górnego koñcowego poziomu technologicznego tego naczynia.
1.1.4.10.2.	Niezale¿nie od wy³¹czników krañcowych, o których mowa w pkt 1.1.4.10.1, zabudowuje siê wy³¹czniki krañcowe sterowane od elementu odwzorowuj¹cego w maszynie wyci¹gowej drogê naczyñ wyci¹gowych, dzia³aj¹ce w odleg³oœci do 0,9 m powy¿ej górnego koñcowego poziomu technologicznego ka¿dego naczynia wyci¹gowego.
1.1.4.10.3.	W przypadku maszyn wyci¹gowych jednokoñcowych, wy³¹czniki krañcowe, o których mowa w pkt 1.1.4.10.1 oraz pkt 1.1.4.10.2, dzia³aj¹ powy¿ej i poni¿ej koñcowych poziomów technologicznych naczynia wyci¹gowego.
1.1.4.10.4.	Je¿eli jazda odbywa siê do dwóch ró¿nych koñcowych poziomów technologicznych w nadszybiu, dodatkowo zabudowuje siê wy³¹cznik krañcowy dla ni¿szego koñcowego poziomu technologicznego, o którym mowa w pkt 1.1.4.10.1. W przypadku stosowania do tego celu ³¹czników magnetycznych, ich dzia³anie jest kontrolowane samoczynnie. Niesprawnoœæ tych ³¹czników uniemo¿liwia uprawnienie ni¿szego koñcowego poziomu technologicznego naczynia wyci¹gowego.
1.1.4.10.5.	Po przejeŸdzie naczyniem wyci¹gowym poziomu wy³¹czników krañcowych jest mo¿liwe ich mostkowanie. Urz¹dzenie mostkuj¹ce wy³¹czniki krañcowe na drodze jazdy naczyñ wyci¹gowych zabezpiecza siê przed u¿yciem przez osoby nieuprawnione. Mostkowanie samoczynnie zanika, je¿eli naczynie wyci¹gowe powróci do po³o¿enia normalnego.
1.1.5.	Budowa stanowiska sterowniczego.
1.1.5.1.	Maszynê wyci¹gow¹ wyposa¿a siê w stanowisko sterownicze do rêcznego sterowania t¹ maszyn¹.
1.1.5.2.	Stanowisko sterownicze do rêcznego sterowania maszyn¹ wyci¹gow¹ wyposa¿a siê co najmniej w:
1)	element sterowniczy do przyœpieszania, zwalniania i rewersji ruchu maszyny wyci¹gowej;
2)	elementy sterownicze do sterowania hamulcem;
3)	elementy sterownicze do uruchamiania hamowania bezpieczeñstwa i przywracania gotowoœci do ponownego hamowania bezpieczeñstwa;
4)	element sterowniczy do blokowania maszyny wyci¹gowej;
5)	wskaŸnik g³êbokoœci;
6)	miernik prêdkoœci; 
7)	mierniki ciœnienia medium u¿ywanego w hamulcu, z oznakowaniem nastêpuj¹cych charakterystycznych wskazañ:
a)	minimalnego ciœnienia zasilania si³owników bêd¹cych Ÿród³em si³y hamowania,
b)	ciœnienia wyprzedzenia si³owników bêd¹cych Ÿród³em jednej z si³ hamowania bezpieczeñstwa,
c)	minimalnego ciœnienia zasilania si³owników odwodz¹cych obci¹¿nik lub zespó³ œciœniêtych sprê¿yn,
d)	ciœnienia resztkowego, zmniejszaj¹cego chwilowo si³ê dzia³ania obci¹¿nika lub zespo³u œciœniêtych sprê¿yn;
8)	mierniki pr¹du w obwodach silnika elektrycznego napêdu;
9)	licznik liczby wykonanych cykli jazdy;
10)	element sterowniczy mostkowania wy³¹czników krañcowych;
11)	miernik ciœnienia medium u¿ywanego do napêdzania silników nieelektrycznych napêdu;
12)	elementy sygnalizacji informacyjnej, zgodnie z pkt 1.1.5.9.1;
13)	elementy urz¹dzeñ sygnalizacji i ³¹cznoœci szybowej, zgodnie z pkt 1.7;
14)	element operacyjny pozwalaj¹cy na uruchomienie urz¹dzenia wyzwalaj¹cego Ÿród³o si³y hamowania pochodz¹cej od energii potencjalnej obci¹¿ników lub energii œciœniêtych sprê¿yn. 
1.1.5.2.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.5.2 ppkt 6 nie dotyczy maszyn wyci¹gowych o prêdkoœci jazdy mniejszej ni¿ 1 m/s.
1.1.5.2.2.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.5.2 ppkt 12, w zakresie odes³ania do pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12, nie dotyczy maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych w cyfrowe uk³ady regulacji prêdkoœci.
1.1.5.3.	Stanowisko sterownicze do rêcznego sterowania maszyn¹ wyci¹gow¹ spe³nia ogólne wymagania ergonomiczne. Stanowisko to projektuje siê i wykonuje siê tak, aby maszynista maszyn wyci¹gowych nie by³ nara¿ony na ha³as, olœnienie, zapylenie, dekoncentracjê i niekorzystne wp³ywy klimatyczne. WskaŸnik, o którym mowa w pkt 1.1.5.2 ppkt 5, oraz mierniki, o których mowa w pkt 1.1.5.2 ppkt 6—8 i 11, znajduj¹ siê w polu widzenia maszynisty maszyn wyci¹gowych.
1.1.5.4.	Kierunki ruchu dŸwigni sterowniczej odpowiadaj¹ kierunkom ruchu linopêdni. Kierunkowi wychylenia dŸwigni sterowniczej do przodu odpowiada ruch naczynia wyci¹gowego zawieszonego na linie nasiêbiernej w dó³.
1.1.5.5.	WskaŸnik g³êbokoœci.
1.1.5.5.1.	WskaŸnik g³êbokoœci zapewnia czytelne odwzorowanie i wskazywanie chwilowego po³o¿enia w szybie ka¿dego naczynia wyci¹gowego. B³¹d wskazania, wynikaj¹cy z charakterystyki technicznej wskaŸnika g³êbokoœci, jest nie wiêkszy ni¿ 2,5%. W maszynach wyci¹gowych ze sterowaniem rêcznym wskaŸnik g³êbokoœci wyposa¿a siê w dodatkowy wskaŸnik strefowy 
o dok³adniejszej skali.
1.1.5.5.2.	WskaŸnik g³êbokoœci jest napêdzany od linopêdni, a przeniesienie napêdu od linopêdni jest bezpoœlizgowe. Dozwolone jest stosowanie bezstykowych nadajników impulsów, pod warunkiem realizacji kontroli impulsów. Napêdy wskaŸników g³êbokoœci umo¿liwiaj¹ korekcjê wskazañ na górnych koñcowych poziomach technologicznych.
1.1.5.5.3.	W maszynach wyci¹gowych z przestawianymi bêbnami nawojowymi lub bobinami wskaŸnik g³êbokoœci jest napêdzany od przynale¿nego bêbna nawojowego lub bobiny. Dozwolone jest stosowanie jednego, wspólnego urz¹dzenia nadawczego, napêdzanego od wa³u maszyny wyci¹gowej, pod warunkiem, ¿e unieruchomienie luŸnego bêbna nawojowego lub luŸnej bobiny nastêpuje za pomoc¹ jednego z dwóch odrêbnych zespo³ów roboczych hamulca, napêdzanego odrêbnym zespo³em napêdowym, a odrêbne wskaŸniki g³êbokoœci s¹ zwi¹zane elektryczn¹ blokad¹ z mechanizmem wysprzêglania bêbnów nawojowych lub bobin.
1.1.5.5.4.	WskaŸnik g³êbokoœci umo¿liwia regulacjê, w tym korygowanie, wskazañ po³o¿enia naczyñ wyci¹gowych. W maszynie wyci¹gowej z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym wskaŸnik g³êbokoœci umo¿liwia ³¹czne i równe korygowanie wskazañ po³o¿enia naczyñ wyci¹gowych. Samoczynne korygowanie wskaŸnika g³êbokoœci ma ograniczony zakres, tak jak element odwzorowania drogi w uk³adzie regulacji prêdkoœci, i jest z nim powi¹zane w sposób okreœlony w pkt 1.1.5.5.6.
1.1.5.5.5.	Dok³adnoœæ wskaŸnika g³êbokoœci umo¿liwia w³aœciwe ustawianie naczynia wyci¹gowego na poziomach lub stosuje siê specjalne urz¹dzenie wskazuj¹ce w³aœciwe po³o¿enie naczynia wyci¹gowego.
1.1.5.5.6.	Elementy wskaŸnika g³êbokoœci s¹ tak powi¹zane z innymi elementami odwzorowuj¹cymi drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych w uk³adzie regulacji prêdkoœci, aby przestawienie jednych wymusza³o przestawienie pozosta³ych. Elementy wskaŸnika g³êbokoœci i uk³adu regulacji prêdkoœci mog¹ byæ wspólne.
1.1.5.5.7.	WskaŸnik g³êbokoœci wyposa¿ony w oddzielny element odwzorowuj¹cy drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych spe³nia w zakresie napêdu i zabezpieczeñ wymagania okreœlone w pkt 1.1.3.1.3—1.1.3.1.6 dla elementów odwzorowuj¹cych drogê jazdy naczyñ wyci¹gowych 
w uk³adzie regulacji prêdkoœci.
1.1.5.5.8.	Elektryczny wskaŸnik g³êbokoœci, po zaniku i ponownym pojawieniu siê napiêcia zasilaj¹cego, prawid³owo wskazuje po³o¿enie naczyñ wyci¹gowych. Je¿eli wymaganie to nie jest spe³nione, nastêpuje samoczynne ograniczenie prêdkoœci jazdy do 2 m/s, a¿ do momentu uzyskania zgodnoœci wskazañ z po³o¿eniem naczyñ wyci¹gowych.
1.1.5.6.	Mierniki prêdkoœci maszyn wyci¹gowych o prêdkoœci jazdy wiêkszej ni¿ 4 m/s s¹ klasy dok³adnoœci nie mniejszej ni¿ 2,5 i maj¹ zakres wskazañ o 2,5—4 m/s wiêkszy ni¿ maksymalna prêdkoœæ jazdy. Mierniki prêdkoœci maszyn wyci¹gowych o prêdkoœci jazdy mniejszej lub równej 4 m/s s¹ klasy dok³adnoœci nie mniejszej ni¿ 5 i maj¹ zakres wskazañ o 1—2 m/s wiêkszy ni¿ maksymalna prêdkoœæ jazdy. Na miernikach tych zaznacza siê maksymalne prêdkoœci jazdy dla wydobycia, transportu materia³ów oraz jazdy ludzi.
1.1.5.7.	Na miernikach pr¹du w obwodach silnika elektrycznego napêdu zaznacza siê wartoœci znamionowe mierzonych pr¹dów.
1.1.5.8.	Zdalne sterowanie maszyn¹ wyci¹gow¹.
1.1.5.8.1.	Maszyny wyci¹gowe uruchamiane zdalnie spoza miejsca ich zabudowy s¹ sterowane za pomoc¹ urz¹dzeñ elektrycznych, hydraulicznych lub pneumatycznych.
1.1.5.8.2.	Niesprawnoœæ uk³adu zdalnego sterowania powoduje awaryjne zatrzymanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.5.8.3.	Maszynê wyci¹gow¹, maj¹c¹ wiêcej ni¿ jedno stanowisko sterownicze, wyposa¿a siê w uk³ad zapewniaj¹cy:
1)	mo¿liwoœæ sterowania maszyny wyci¹gowej wy³¹cznie z jednego stanowiska;
2)	zmianê uprawnienia stanowiska sterowniczego wy³¹cznie w trakcie zablokowania maszyny wyci¹gowej.
1.1.5.9.	Sygnalizacja informacyjna.
1.1.5.9.1.	Na stanowisku sterowniczym maszyny wyci¹gowej s¹ sygnalizowane wizualnie co najmniej:
1)	rodzaj sterowania maszyny wyci¹gowej;
2)	rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego;
3)	rodzaj pracy urz¹dzenia sygnalizacji szybowej;
4)	stan blokowania maszyny wyci¹gowej;
5)	stan awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ jej napêdu;
6)	stan awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ hamowania bezpieczeñstwa;
7)	stan awaryjnego odblokowania maszyny wyci¹gowej;
8)	stan za³¹czenia urz¹dzenia mostkuj¹cego wy³¹czniki krañcowe na drodze jazdy naczyñ wyci¹gowych;
9)	stan pracy elementów w obwodach bezpieczeñstwa i obwodach blokowania maszyny wyci¹gowej;
10)	stan urz¹dzeñ inicjuj¹cych w obwodach bezpieczeñstwa i obwodach blokowania maszyny wyci¹gowej;
11)	stan zwarcia wirnika asynchronicznego silnika pierœcieniowego napêdu maszyny wyci¹gowej;
12)	dzia³anie uk³adu korekcji elementów odwzorowuj¹cych drogê naczyñ wyci¹gowych; 
13)	stan zgodnoœci ustawienia elementów odwzorowuj¹cych drogê naczyñ wyci¹gowych z ich rzeczywistym po³o¿eniem na koñcowych poziomach technologicznych;
14)	stan niesprawnoœci wy³¹cznika krañcowego na ni¿szym koñcowym poziomie technologicznym w nadszybiu.
1.1.5.9.1.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12 nie dotyczy maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych w cyfrowe uk³ady regulacji prêdkoœci.
1.1.5.9.2.	Urz¹dzenie sygnalizacji informacyjnej wyposa¿a siê w uk³ad kontroluj¹cy sprawnoœæ jego dzia³ania.
1.1.5.9.3.	Na stanowisku sterowniczym maszyny wyci¹gowej s¹ emitowane sygna³y dŸwiêkowe, których tony ró¿ni¹ siê od siebie, sygnalizuj¹ce, ¿e:
1)	naczynie wyci¹gowe znajduje siê w miejscu, w którym wed³ug programu jazdy ma nast¹piæ rozpoczêcie dojazdu;
2)	zadzia³a³y zabezpieczenia, inicjuj¹ce awaryjne zatrzymanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.5.10.	Stanowisko sterownicze maszyny wyci¹gowej wyposa¿a siê w aparat rejestruj¹cy, o którym mowa w pkt 1.9.
1.1.6.	Budowa hamulców.
1.1.6.1.	Struktura.
1.1.6.1.1.	Hamulec umo¿liwia mechaniczne zatrzymanie ruchu maszyny wyci¹gowej, a tak¿e utrzymanie jej w spoczynku w za³o¿onych warunkach obci¹¿enia. Hamulec sk³ada siê z nastêpuj¹cych zespo³ów:
1)	roboczego, którym s¹ szczêki dociskane bezpoœrednio lub poœrednio — za pomoc¹ uk³adu przeniesieñ si³owych — do bie¿ni hamulcowej;
2)	napêdowego, którym s¹:
a)	si³owniki pneumatyczne lub hydrauliczne, lub
b)	obci¹¿niki, lub
c)	œciœniête sprê¿yny — dzia³aj¹ce na zespó³ roboczy;
3)	sterowania, którym jest urz¹dzenie steruj¹ce zespo³em napêdowym.
1.1.6.1.1.1.	Zespo³y, o których mowa w pkt 1.1.6.1.1 ppkt 1 i 2 oraz ppkt 2 i 3, mog¹ wystêpowaæ ³¹cznie w postaci scalonej.
1.1.6.1.2.	Hamulec realizuje hamowanie manewrowe oraz hamowanie bezpieczeñstwa. W przypadku automatycznego sterowania maszyny wyci¹gowej, hamowanie manewrowe polega na hamowaniu zatrzymuj¹cym (STOP).
1.1.6.1.3.	Hamulec z dŸwigniowym uk³adem przeniesieñ si³owych wyposa¿a siê w dwie pary szczêk hamulcowych zwieranych osobnymi ciêgnami i dŸwigniami dzia³aj¹cymi na dwa oddzielne wieñce hamulcowe linopêdni. Maszyny wyci¹gowe stosowane w górniczych wyci¹gach szybowych pomocniczych mo¿na wyposa¿yæ w jedn¹ parê szczêk hamulcowych.
1.1.6.1.4.	W maszynach wyci¹gowych z dwoma bêbnami nawojowymi ka¿da z dwóch par szczêk hamulcowych mo¿e dzia³aæ na jeden bêben. Moment hamowania bezpieczeñstwa oddzia³ywuje na obydwa bêbny.
1.1.6.1.5.	Hamulec bez dŸwigniowego uk³adu przeniesieñ si³owych wyposa¿a siê w nie mniej ni¿ cztery pary si³owników hamulcowych. Si³owniki te dzia³aj¹ na dwie tarcze hamulcowe linopêdni. Maszyny wyci¹gowe o prêdkoœci do 2 m/s i ciê¿arze u¿ytecznym nieprzekraczaj¹cym 20 kN mo¿na wyposa¿yæ w dwie pary si³owników hamulcowych dzia³aj¹ce na dwie tarcze hamulcowe linopêdni. Maszyny wyci¹gowe stosowane w górniczych wyci¹gach szybowych pomocniczych mo¿na wyposa¿yæ w dwie pary si³owników hamulcowych dzia³aj¹ce na jedn¹ tarczê hamulcow¹ linopêdni.
1.1.6.1.5.1.	Parê si³owników hamulcowych mo¿na zast¹piæ dwoma zaciskami hamulcowymi jednosi³ownikowymi.
1.1.6.1.6.	W maszynach wyci¹gowych z dwoma bêbnami nawojowymi na ka¿dy bêben dzia³aj¹ nie mniej ni¿ dwie pary si³owników hamulcowych na jedn¹ tarczê hamulcow¹. Maszyny wyci¹gowe z dwoma bêbnami nawojowymi stosowane w górniczych wyci¹gach szybowych pomocniczych mo¿na wyposa¿yæ w jedn¹ parê si³owników hamulcowych dzia³aj¹c¹ na jedn¹ tarczê hamulcow¹.
1.1.6.1.6.1.	Parê si³owników hamulcowych mo¿na zast¹piæ dwoma zaciskami hamulcowymi jednosi³ownikowymi.
1.1.6.1.7.	W hamulcu z dŸwigniowym uk³adem przeniesieñ si³owych momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa maj¹ ró¿ne Ÿród³a si³y hamowania. Obydwa Ÿród³a s¹ wykorzystywane w trakcie hamowania bezpieczeñstwa. Si³y mog¹ byæ przenoszone przez wspólny uk³ad dŸwigni, szczêki i wieñce hamulcowe, ale zak³ócenia w sterowaniu hamowania manewrowego umo¿liwiaj¹ zatrzymanie maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ hamowania bezpieczeñstwa.
1.1.6.1.8.	W hamulcu bez dŸwigniowego uk³adu przeniesieñ si³owych jest dozwolone pochodzenie momentów hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa z tego samego Ÿród³a si³y hamowania, je¿eli Ÿród³em tym jest energia œciœniêtych sprê¿yn. W takim przypadku w zespole sterowania istniej¹ odrêbne uk³ady sterowania hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa.
1.1.6.1.9.	�ród³em si³y hamowania bezpieczeñstwa s¹: energia potencjalna obci¹¿ników lub energia œciœniêtych sprê¿yn. Dozwolone jest stosowanie innych Ÿróde³ energii w przypadku wspólnego i niesumuj¹cego siê oddzia³ywania energii potencjalnej obci¹¿ników lub energii œciœniêtych sprê¿yn.
1.1.6.1.10.	W maszynach wyci¹gowych z dwoma lub wiêksz¹ liczb¹ tarcz hamulcowych podzia³ si³owników dzia³aj¹cych na ka¿d¹ tarczê hamulcow¹ jest równy. Je¿eli podzia³ ten nie jest mo¿liwy, ró¿nica miêdzy liczb¹ si³owników dzia³aj¹cych na poszczególne tarcze hamulcowe jest najmniejsz¹ z mo¿liwych.
1.1.6.1.11.	Na jedn¹ tarczê hamulcow¹ dzia³aj¹ si³owniki zgrupowane na maksymalnie dwóch stojakach hamulcowych.
1.1.6.1.12.	Hamulec wyposa¿a siê w dodatkowe urz¹dzenie wyzwalaj¹ce si³ê hamuj¹c¹ w celu zatrzymania ruchu wyci¹gu szybowego. Budowa tego urz¹dzenia jest niezale¿na od uk³adów sterowania, zabezpieczeñ oraz zasilania maszyny wyci¹gowej, a jego uruchomienie nie wywo³uje dodatkowych zagro¿eñ.
1.1.6.2.	Funkcjonalnoœæ.
1.1.6.2.1.	Hamulec umo¿liwia hamowanie manewrowe, które jest równie¿ mo¿liwe w trakcie hamowania bezpieczeñstwa. Moment hamowania manewrowego jest regulowany zale¿nie od woli maszynisty maszyny wyci¹gowej, z zachowaniem wymagañ dotycz¹cych hamowania bezpieczeñstwa, okreœlonych w pkt 1.1.6.2.10—1.1.6.2.14, przy prêdkoœciach wiêkszych ni¿ 1 m/s, 
z wyj¹tkiem przypadków, o których mowa w pkt 1.1.6.2.17.
1.1.6.2.2.	Hamulec umo¿liwia hamowanie bezpieczeñstwa s³u¿¹ce do awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej. Si³a hamowania bezpieczeñstwa — sta³a lub zmienna w czasie wed³ug za³o¿onego programu lub samoczynnie regulowana — nie mo¿e byæ zale¿na od woli maszynisty maszyn wyci¹gowych.
1.1.6.2.3.	Odhamowanie manewrowe maszyny wyciągowej oraz uruchomienie napędu maszyny wyciągowej jest możliwe pod warunkiem gotowości hamulca do hamowania bezpieczeństwa. 
W przypadku automatycznego sterowania maszyną wyciągową, zezwolenie na odhamowanie manewrowe może nastąpić dopiero po wcześniejszym wytworzeniu odpowiedniego, co do wartości i założonego kierunku jazdy, momentu elektromechanicznego, wynikającego z obciążenia górniczego wyciągu szybowego.
1.1.6.2.4.	Moment hamowania bezpieczeñstwa dzia³a bezpoœrednio na linopêdniê.
1.1.6.2.5.	Momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa nie sumuj¹ siê samoczynnie.
1.1.6.2.6.	Przy³o¿enie si³y hamowania bezpieczeñstwa po uprzednim przy³o¿eniu si³y hamowania manewrowego nie powoduje obni¿enia uprzednio wystêpuj¹cego momentu hamowania.
1.1.6.2.7.	Przywrócenie stanu gotowoœci do hamowania bezpieczeñstwa jest mo¿liwe tylko w stanie zahamowania maszyny wyci¹gowej pe³nym momentem hamowania manewrowego.
1.1.6.2.8.	Hamulec zapewnia w warunkach postoju momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa wynosz¹cym nie mniej ni¿:
1)	3 — w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej lub obci¹¿enia statycznego wystêpuj¹cego dla jazdy ludzi;
2)	2,5 — w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej wystêpuj¹cej w warunkach ci¹gnienia urobku i transportu materia³ów;
3)	2 — w stosunku do maksymalnego obci¹¿enia statycznego w maszynach wyci¹gowych jednokoñcowych.
1.1.6.2.8.1.	Przez ca³y okres u¿ytkowania maszyny wyci¹gowej górniczego wyci¹gu szybowego z przeciwciê¿arem hamulce zapewniaj¹ w warunkach postoju momenty hamowania manewrowego 
i hamowania bezpieczeñstwa ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa wynosz¹cym nie mniej 
ni¿ 3 w stosunku do maksymalnej nadwagi statycznej wystêpuj¹cej dla jazdy ludzi oraz w warunkach ci¹gnienia urobku i transportu materia³ów.
1.1.6.2.9.	Hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeñstwa jest zdolne do nadawania opóŸnienia nie mniejszego ni¿ 1,5 m/s2. Nie dotyczy to maszyn wyci¹gowych z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym, je¿eli zachodzi niebezpieczeñstwo poœlizgu lin noœnych. W takich przypadkach opóŸnienie hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa w trakcie ruchu w kierunku dzia³ania maksymalnego statycznego momentu obci¹¿enia maszyny wyci¹gowej, 
w najbardziej niekorzystnych warunkach obci¹¿enia, jest nie mniejsze ni¿ 1,2 m/s2.
1.1.6.2.10.	OpóŸnienie hamowania bezpieczeñstwa w warunkach obci¹¿eñ w³aœciwych dla ci¹gnienia urobku i transportu materia³ów, w przypadku ruchu w kierunku dzia³ania maksymalnego statycznego momentu obci¹¿enia maszyny wyci¹gowej, jest nie wiêksze ni¿ 2,5 m/s2. W wyci¹gach szybowych do g³êbienia i zbrojenia szybów opóŸnienie to jest nie wiêksze ni¿ 4 m/s2.
1.1.6.2.11.	Je¿eli naczynia wyci¹gowe nie s¹ zrównowa¿one, opóŸnienie hamowania bezpieczeñstwa 
w warunkach obci¹¿eñ wystêpuj¹cych w trakcie jazdy ludzi w dó³ jest nie wiêksze ni¿ 4 m/s2.
1.1.6.2.12.	OpóŸnienie hamowania bezpieczeñstwa w trakcie ruchu w kierunku przeciwnym do kierunku dzia³ania maksymalnego statycznego momentu obci¹¿enia maszyny wyci¹gowej jest nie wiêksze ni¿ 5 m/s2. Nie dotyczy to maszyn wyci¹gowych wyci¹gów szybowych o prêdkoœci jazdy do 2 m/s.
1.1.6.2.13.	OpóŸnienia hamowania bezpieczeñstwa maszyn wyci¹gowych z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym s¹ mniejsze od wartoœci opóŸnieñ krytycznych.
1.1.6.2.14.	OpóŸnienia hamowania bezpieczeñstwa maszyn wyci¹gowych z ko³em pêdnym lub bêbnem pêdnym w górniczych wyci¹gach szybowych bez jazdy ludzi mog¹ byæ równe wartoœciom opóŸnieñ krytycznych, pod warunkiem ograniczenia prêdkoœci jazdy z pustymi naczyniami wyci¹gowymi, uwzglêdniaj¹cego zagro¿enie poœlizgu lin noœnych.
1.1.6.2.15.	W górniczych wyci¹gach szybowych z bêbnami nawojowymi z mo¿liwoœci¹ wzajemnego ich przestawiania zarówno moment hamowania manewrowego dzia³aj¹cy na bêben nawojowy stale po³¹czony z wa³em, jak i hamulec ustalaj¹cy luŸny bêben nawojowy, zapewniaj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa wynosz¹cy nie mniej ni¿ 1,5 w stosunku do nadwagi statycznej wystêpuj¹cej przy najni¿szym technologicznym po³o¿eniu pustego naczynia wyci¹gowego lub przeciwciê¿aru. Ten sam wspó³czynnik bezpieczeñstwa zapewnia moment hamowania bezpieczeñstwa w trakcie ruchu bêbna nawojowego stale po³¹czonego z wa³em, je¿eli w trakcie hamowania bezpieczeñstwa nie jest mo¿liwe niezw³oczne przy³o¿enie pe³nej si³y hamowania manewrowego.
1.1.6.2.16.	W maszynach wyci¹gowych z przek³adni¹ napêdow¹ i hamulcem wspomagaj¹cym na wale silnika, hamulec ten dzia³a równoczeœnie z hamulcem maszyny wyci¹gowej.
1.1.6.2.17.	Moment hamowania manewrowego jest regulowany, z wyj¹tkiem:
1)	hamowania zatrzymuj¹cego (STOP) w trakcie automatycznego sterowania maszyn¹ wyci¹gow¹;
2)	hamowania manewrowego w maszynach wyci¹gowych ze skojarzonym sterowaniem napêdu maszyny wyci¹gowej i hamulca, wyposa¿onych w urz¹dzenia do wyboru startowego momentu napêdowego;
3)	hamowania manewrowego w maszynach wyci¹gowych górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych materia³owych oraz górniczych wyci¹gów szybowych ratowniczych.
1.1.6.2.18.	Narastanie si³y hamowania bezpieczeñstwa, trwaj¹ce od momentu zainicjowania dzia³ania zabezpieczenia powoduj¹cego hamowanie bezpieczeñstwa do momentu osi¹gniêcia 66% wartoœci si³y hamuj¹cej, odbywa siê w czasie do 0,5 s, przy czym ten okres czasu jest nastawialny.
1.1.6.2.19.	Je¿eli hamowanie bezpieczeñstwa powoduje znaczne zmiany wyd³u¿enia lin noœnych, to dozwolone jest wyd³u¿enie do 0,7 s czasu narastania si³y hamuj¹cej do 66% wartoœci si³y nominalnej. W tych przypadkach, a tak¿e je¿eli wyd³u¿enie czasu narastania tej si³y do 0,7 s jest wynikiem cech strukturalnych zespo³u sterowniczego, prêdkoœæ jazdy jest tak zaprogramowana, aby pomimo wyd³u¿enia czasu narastania si³y hamuj¹cej by³o zapewnione skuteczne dzia³anie uk³adu kontroli prêdkoœci w strefie dojazdu do koñcowych poziomów technologicznych.
1.1.6.2.20.	Narastanie si³y hamowania bezpieczeñstwa do wartoœci maksymalnej mo¿e rozpocz¹æ siê bezpoœrednio przed zatrzymaniem maszyny wyci¹gowej, je¿eli prêdkoœæ jest mniejsza ni¿ 
1 m/s.
1.1.6.2.21.	W maszynach wyci¹gowych cylindry pneumatyczne zespo³u napêdowego, bêd¹ce si³ownikami podtrzymuj¹cymi obci¹¿nik hamulcowy lub odwodz¹cymi zespó³ œciskanych sprê¿yn, s¹ zasilane sprê¿onym powietrzem o stabilizowanym ciœnieniu. Ciœnienie to wynosi maksymalnie 110% wartoœci ciœnienia koniecznego do podniesienia obci¹¿nika lub odwodzenia zespo³u sprê¿yn.
1.1.6.2.22.	Je¿eli zastosowano hamulec o dwóch Ÿród³ach si³y hamowania bezpieczeñstwa, to po up³ywie czasu do 2 s od momentu zadzia³ania obwodu bezpieczeñstwa wystêpuj¹ dwie niesumuj¹ce siê si³y bliskie co do wartoœci, z których ka¿da jest zdolna samodzielnie zatrzymaæ maszynê wyci¹gow¹.
1.1.6.2.22.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.1.6.2.18 oraz pkt 1.1.6.2.19 stosuje siê tylko do jednej z tych si³.
1.1.6.2.23.	Budowa hamulca zapewnia spe³nienie wymagañ okreœlonych w pkt 1.1.6.2.8—1.1.6.2.12 przez ca³y okres eksploatacji maszyny wyci¹gowej.
1.1.6.3.	Konstrukcja.
1.1.6.3.1.	Przeguby dŸwigniowego uk³adu przeniesieñ si³owych hamulca z bie¿ni¹ cylindryczn¹ wyposa¿a siê w tuleje œlizgowe samosmarowne lub tuleje œlizgowe z mo¿liwoœci¹ ich smarowania.
1.1.6.3.2.	£o¿yska stopy szczêki hamulcowej s¹ dostêpne z mo¿liwoœci¹ ich demonta¿u. £o¿ysko i jego œruby mocuj¹ce s¹ chronione przed czynnikami korozyjnymi.
1.1.6.3.3.	Gwinty dŸwigniowego uk³adu przeniesieñ si³owych, obci¹¿one si³¹ zmienn¹ z czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹ czêstotliwoœci cyklu pracy maszyny wyci¹gowej i wiêksz¹, maj¹ profil okr¹g³y lub ³ukowy.
1.1.6.3.4.	Elementy uk³adu przeniesieñ si³owych, obci¹¿one si³¹ zmienn¹ z czêstotliwoœci¹ odpowiadaj¹c¹ czêstotliwoœci cyklu pracy maszyny wyci¹gowej i wiêksz¹, s¹ ukszta³towane w sposób minimalizuj¹cy dzia³anie karbu lub koncentracjê naprê¿eñ.
1.1.6.3.5.	Niedozwolone jest stosowanie po³¹czeñ spawanych w ciêg³ach i popychaczach uk³adu przeniesieñ si³owych oraz ich koñcówkach.
1.1.6.3.6.	Po³¹czenia nitowane i œrubowe ciêgie³ oraz popychaczy uk³adu przeniesieñ si³owych nie mog¹ byæ wykonywane za pomoc¹ nitów albo œrub z ³bem wpuszczonym.
1.1.6.3.7.	Kliny i wpusty w uk³adzie przeniesieñ si³owych zabezpiecza siê przed wypadniêciem.
1.1.6.3.8.	Sworznie przegubów w dŸwigniowym uk³adzie przeniesieñ si³owych zabezpiecza siê przed wysuniêciem siê. Zabezpieczenie to jest dostêpne i sprawdzalne.
1.1.6.3.9.	Graniczny skok roboczy si³ownika pneumatycznego jest nie wiêkszy ni¿ 80% mo¿liwego suwu t³oka. W przypadku wynurzenia siê t³oka z cylindra, w pozycji maksymalnego wysuwu, nie mniej ni¿ 66% d³ugoœci pobocznicy t³oka pozostaje w cylindrze jako prowadzenie.
1.1.6.3.10.	Dr¹g t³okowy lub t³ok si³ownika podtrzymuj¹cego obci¹¿nik hamulcowy wyposa¿a siê 
w amortyzowane ograniczenie górnej pozycji.
1.1.6.3.11.	Ciêg³o obci¹¿nika hamulcowego jest odkute w ca³oœci. Niedozwolone jest wykonanie dolnego czopa oporowego dla obci¹¿nika hamulcowego w postaci oddzielnej czêœci.
1.1.6.3.12.	Zespó³ napêdowy wyposa¿a siê w czujniki kontroli granicznych po³o¿eñ t³oków.
1.1.6.3.13.	W maszynach wyci¹gowych dwubêbnowych lub dwubobinowych z mechanizmem wysprzêglania jednego z bêbnów lub bobin dzia³anie miêdzy mechanizmem sprzêg³owym a hamulcem ustalaj¹cym jest wzajemnie uzale¿nione, z wyj¹tkiem maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych 
w rêczny system rozsprzêglania.
1.1.6.3.14.	Zespó³ sterowniczy projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapewnia³:
1)	przygotowanie medium zasilaj¹cego o parametrach zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo;
2)	regulacjê si³y hamowania w pe³nym zakresie, z wyj¹tkiem przypadków, w których jest dozwolone stosowanie nieregulowanego momentu hamowania manewrowego;
3)	niezawodnoœæ hamowania bezpieczeñstwa równorzêdn¹ co najmniej niezawodnoœci w³aœciwej dla zastosowania dwóch niezale¿nych od siebie rozdzielaczy, tak po³¹czonych, aby 
w przypadku niezadzia³ania jednego z nich nie zosta³ zak³ócony przebieg hamowania bezpieczeñstwa;
4)	zasygnalizowanie na stanowisku sterowniczym maszyny wyci¹gowej niezadzia³ania któregokolwiek z rozdzielaczy i uniemo¿liwienie przywrócenia stanu gotowoœci hamulca;
5)	kontrolê nastaw ciœnieñ medium zasilaj¹cego i kontrolê efektów sterowania.
1.1.6.3.15.	Technologiczne przecieki medium hydraulicznego wystêpuj¹ce w elementach sterowniczych 
i si³ownikach hamulca s¹ ujmowane i odprowadzane. Niedozwolone jest powstawanie przecieków na zewn¹trz uk³adu hydraulicznego hamulca. Przewody instalacji hydraulicznej, których uszkodzenie mo¿e groziæ zanieczyszczeniem elementów linopêdni lub silnika napêdu, s¹ dodatkowo os³oniête.
1.1.6.3.16.	Po³o¿enie szczêki si³ownika hamulca tarczowego jest kontrolowane czujnikiem pozycyjnym.
1.1.6.3.17.	Jednoznacznie okreœlone, stabilne po³o¿enie w pe³ni odwiedzionej szczêki si³ownika hamulca tarczowego jest osi¹gane przez oparcie siê szczêki wewn¹trz korpusu si³ownika.
1.1.6.3.18.	T³ok cylindra si³ownika hamulca tarczowego nie przenosi si³ stycznych.
1.1.6.3.19.	Tarcze hamulcowe maszyny wyci¹gowej nie wykazuj¹ bicia osiowego wiêkszego od bicia dopuszczalnego, okreœlonego w dokumentacji techniczno-ruchowej si³ownika hamulcowego.
1.1.6.3.20.	Maksymalny skok szczêki si³ownika hamulca tarczowego jest nie mniejszy ni¿ suma 
2,5-krotnej nominalnej szczeliny i maksymalnej wartoœci osiowych luzów wewnêtrznych si³ownika.
1.1.6.3.21.	Maksymalna wartoœæ osiowego luzu wewnêtrznego si³ownika hamulca tarczowego jest nie wiêksza ni¿ 1/3 wartoœci nominalnej szczeliny.
1.1.6.3.22.	Wytrzyma³oœæ stojaka dla si³owników hamulca tarczowego sprawdza siê dla normalnego obci¹¿enia ruchowego. Je¿eli zamkniêcie przewodów zasilaj¹cych si³owniki tej samej pary nastêpuje za pomoc¹ odrêbnie zamykanych zaworów odcinaj¹cych, wytrzyma³oœæ stojaka sprawdza siê dodatkowo dla obci¹¿enia stojaka przez skrajny górny si³ownik. Naprê¿enia 
w przekroju wyznaczonym przez p³aszczyznê symetrii s¹siedniego si³ownika nie powoduj¹ trwa³ych odkszta³ceñ stojaka.
1.1.6.3.23.	Hamulec tarczowy maszyny wyci¹gowej o prêdkoœci jazdy wiêkszej ni¿ 4 m/s wyposa¿a siê 
w uk³ad samoczynnej kontroli temperatury powierzchni tarcz hamulcowych.
1.1.6.3.24.	Uk³ad samoczynnej kontroli temperatury powierzchni tarcz hamulcowych:
1)	awaryjnie zatrzymuje maszynê wyci¹gow¹ za pomoc¹ jej napêdu w przypadku przekroczenia temperatury dopuszczalnej, okreœlonej w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny wyci¹gowej;
2)	powoduje zablokowanie maszyny wyci¹gowej na czas stygniêcia powierzchni tarcz hamulcowych.
1.1.6.4.	Niezawodnoœæ.
1.1.6.4.1.	Dzia³anie hamulca jest kontrolowane samoczynnie. W przypadku niezamierzonego hamowania, si³a hamuj¹ca jest nie wiêksza od si³y hamowania bezpieczeñstwa.
1.1.6.4.2.	Uk³ady elektrycznego sterowania hamulca projektuje siê i wykonuje siê tak, aby:
1)	ich uszkodzenie w trakcie ruchu maszyny wyci¹gowej nie powodowa³o samoczynnego wyst¹pienia si³y hamuj¹cej wiêkszej ni¿ dopuszczalna, okreœlonej w dokumentacji techniczno-
-ruchowej maszyny wyci¹gowej;
2)	ich uszkodzenie w trakcie postoju maszyny wyci¹gowej nie powodowa³o jej samoczynnego odhamowania;
3)	umo¿liwia³y bezpieczne przeprowadzenie pomiarów i prób hamulca.
1.1.6.4.3.	Niezgodna ze stanem wysterowania pozycja t³oków rozdzielaczy pneumatycznego lub hydraulicznego zespo³u sterowniczego, po wyst¹pieniu hamowania bezpieczeñstwa, uniemo¿liwia przywrócenie stanu gotowoœci do hamowania bezpieczeñstwa. Je¿eli rozdzielacze te s¹ tak¿e prze³¹czane w trakcie hamowania manewrowego, w tym hamowania zatrzymuj¹cego (STOP), niew³aœciwa pozycja t³oków rozdzielaczy powoduje zablokowanie maszyny wyci¹gowej.
1.1.6.4.4.	Parametry zasilania pneumatycznego w hamulcu z pneumatycznym Ÿród³em si³y hamowania, w którym zastosowano napêd hamulca o dzia³aniu naporowym, inne ni¿ okreœlone w dokumentacji techniczno-ruchowej górniczego wyci¹gu szybowego, powoduj¹ awaryjne zatrzymanie maszyny wyci¹gowej za pomoc¹ hamowania bezpieczeñstwa.
1.1.6.4.5.	Hamowanie manewrowe o nieregulowanym momencie hamowania, w maszynach wyci¹gowych rêcznie sterowanych o prêdkoœci jazdy wiêkszej ni¿ 4 m/s, wymaga:
1)	sterowania hamulca skojarzonego ze sterowaniem napêdu;
2)	uk³adu sterowania napêdu umo¿liwiaj¹cego wybór startowego momentu napêdowego do przewidywanego obci¹¿enia górniczego wyci¹gu szybowego.
1.1.6.4.6.	Stosuj¹c zró¿nicowany moment hamowania bezpieczeñstwa, wybór wariantu hamowania bezpieczeñstwa jest dokonywany w powi¹zaniu z odpowiednimi uk³adami wyboru rodzaju pracy maszyny wyci¹gowej. W maszynach wyci¹gowych jednokoñcowych wybór wariantu hamowania bezpieczeñstwa nastêpuje tak¿e samoczynnie w zale¿noœci od kierunku obrotów bêbna nawojowego. Uszkodzenia uk³adu wyboru momentu hamowania bezpieczeñstwa s¹ wykrywane i powoduj¹ hamowanie bezpieczeñstwa.
1.1.6.4.7.	Stosuj¹c hamowanie bezpieczeñstwa momentem hamuj¹cym regulowanym, uk³ad sterowania hamulca kontroluje przebieg opóŸnienia hamowania. Uszkodzenia uk³adu kontroli opóŸnieñ hamowania s¹ wykrywane i powoduj¹ hamowanie bezpieczeñstwa sta³ym momentem hamuj¹cym.
1.1.6.4.8.	Przebieg hamowania zatrzymuj¹cego (STOP) oraz przebieg odwodzenia szczêk hamulcowych w maszynach wyci¹gowych sterowanych automatycznie s¹ samoczynnie kontrolowane.
1.1.6.4.9.	Zu¿ycie ok³adzin ciernych szczêk hamulcowych jest samoczynnie kontrolowane. Kontrola zapewnia utrzymanie skoku szczêk w granicach okreœlonych:
1)	dopuszczalnym skokiem roboczym ruchomych elementów napêdu hamulca lub szczêk;
2)	dopuszczalnym spadkiem si³y docisku szczêk w hamulcu z napêdem sprê¿ynowym;
3)	dopuszczalnym skokiem szczêk, okreœlonym wzglêdami funkcjonalnymi.
1.1.6.4.10.	Instalacjê zasilania pneumatycznego lub hydraulicznego wyposa¿a siê w zaœlepione przy³¹cza pomiarowe dla czujników s³u¿¹cych do okresowej rejestracji ciœnieñ.
1.1.6.5.	Wytrzyma³oœæ.
1.1.6.5.1.	Wszystkie elementy hamulca przenosz¹ce si³y i momenty podczas hamowania wykazuj¹ tak¹ wytrzyma³oœæ, aby maksymalne obci¹¿enia statyczne nie powodowa³y w nich naprê¿eñ wiêkszych ni¿ 20% wartoœci wytrzyma³oœci doraŸnej, okreœlonej w Polskiej Normie dla danego materia³u.
1.1.6.5.2.	Zamocowania ³o¿ysk wspieraj¹cych stopy szczêk hamulcowych oraz te elementy, od których wytrzyma³oœci zale¿y w ca³oœci zdolnoœæ hamowania maszyny wyci¹gowej, wykazuj¹ tak¹ wytrzyma³oœæ, aby maksymalne obci¹¿enie statyczne nie powodowa³o w nich naprê¿eñ o wartoœci wiêkszej ni¿ 15% wartoœci wytrzyma³oœci doraŸnej, okreœlonej w Polskiej Normie dla danego materia³u.
1.1.6.5.3.	Ciêg³a i sworznie uk³adu przeniesieñ si³owych hamulca wykonuje siê ze stali o:
1)	udokumentowanym sk³adzie chemicznym;
2)	udokumentowanej próbie wytrzyma³oœci na rozci¹ganie;
3)	udokumentowanej próbie udarnoœci — w przypadku stali przeznaczonej na sworznie.
1.1.7.	Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych.
1.1.7.1.	Stosunek œrednicy linopêdni do œrednicy liny noœnej jest nie mniejszy ni¿:
1)	40 dla lin splotowych;
2)	50 dla lin zamkniêtych.
1.1.7.2.	Obrze¿e bêbna nawojowego wystaje ponad oœ geometryczn¹ liny noœnej warstwy ostatniej nie mniej ni¿ o wartoœæ 1,5 œrednicy liny noœnej.
1.1.7.3.	W przypadku wielowarstwowego nawijania liny noœnej jest zapewniona w³aœciwa geometria nawijania.
1.1.7.4.	Zamocowanie koñca liny noœnej w bêbnie nawojowym wykazuje wspó³czynnik bezpieczeñstwa wynosz¹cy nie mniej ni¿ 5 w stosunku do najwiêkszego obci¹¿enia statycznego liny noœnej.
1.1.7.5.	Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych awaryjno-rewizyjnych wyposa¿a siê we wskaŸnik g³êbokoœci. Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych awaryjno-
-rewizyjnych, o prêdkoœci jazdy wiêkszej ni¿ 1 m/s, wyposa¿a siê tak¿e we wskaŸnik prêdkoœci.
1.1.7.6.	Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych awaryjno-rewizyjnych wyposa¿a siê w hamulec, który umo¿liwia hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeñstwa. Moment hamowania bezpieczeñstwa dzia³a bezpoœrednio na linopêdniê.
1.1.7.7.	Przez ca³y okres eksploatacji maszyny wyci¹gowej hamulec zapewnia w warunkach postoju momenty hamowania manewrowego i hamowania bezpieczeñstwa ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa wynosz¹cym nie mniej ni¿ 2 — w stosunku do maksymalnego obci¹¿enia statycznego.
1.1.7.8.	Hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeñstwa s¹ od siebie niezale¿ne, zarówno 
w zakresie sterowania, jak i w zakresie sposobu wyzwalania.
1.1.7.9.	Hamowanie manewrowe jest sterowane przez maszynistê maszyn wyci¹gowych.
1.1.7.10.	Moment hamowania bezpieczeñstwa jest niezale¿ny od woli maszynisty maszyn wyci¹gowych.
1.1.7.11.	Hamowanie bezpieczeñstwa w maszynach wyci¹gowych z napêdem elektrycznym wystêpuje samoczynnie w szczególnoœci w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	zaniku dop³ywu energii;
2)	przeci¹¿enia silnika napêdowego;
3)	zadzia³ania wy³¹cznika krañcowego w szybie;
4)	zadzia³ania wy³¹czników krañcowych na wskaŸniku g³êbokoœci;
5)	przekroczenia o 15% wartoœci prêdkoœci dopuszczalnej.
1.1.7.12.	Równoczeœnie z uruchomieniem hamowania bezpieczeñstwa nastêpuje przerwanie dop³ywu energii elektrycznej do silnika napêdowego.
1.1.7.13.	Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych ratowniczych spe³niaj¹ wymagania okreœlone w pkt 1.1.7.2—1.1.7.4 oraz pkt 1.1.7.6—1.1.7.9. Prêdkoœæ jazdy jest regulowana 
i wynosi nie wiêcej ni¿ 1 m/s.
1.1.7.14.	Maszyny wyci¹gowe górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych materia³owych spe³niaj¹ wymagania okreœlone w pkt 1.1.7.2, pkt 1.1.7.4, pkt 1.1.7.7—1.1.7.9 oraz pkt 1.1.7.11 
ppkt 1—3.
1.2.	Naczynia wyci¹gowe.
1.2.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla naczyñ wyci¹gowych stanowi stosunek wytrzyma³oœci doraŸnej Rm materia³u do obliczonych naprê¿eñ zwi¹zanych z odpowiednimi przypadkami obci¹¿eñ elementów noœnych naczynia wyci¹gowego.
1.2.2.	Budowa naczynia wyci¹gowego.
1.2.2.1.	Wytrzyma³oœæ elementów noœnych naczynia wyci¹gowego sprawdza siê w zakresie oddzia³ywania:
1)	obci¹¿enia statycznego;
2)	obci¹¿enia awaryjnego wynikaj¹cego z si³y zrywaj¹cej linê noœn¹;
3)	si³ wystêpuj¹cych w trakcie hamowania naczynia wyci¹gowego w urz¹dzeniach hamowania awaryjnego na drogach przejazdu w wie¿y szybowej i rz¹piu;
4)	obci¹¿enia awaryjnego wynikaj¹cego z si³y zrywaj¹cej linê wyrównawcz¹.
1.2.2.2.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa w zakresie oddzia³ywania obci¹¿enia statycznego na elementy noœne naczynia wyci¹gowego wynosi:
1)	dla wszystkich elementów noœnych — nie mniej ni¿ 7;
2)	dla elementów noœnych obci¹¿onych si³ami wystêpuj¹cymi w trakcie opadniêcia pe³nego naczynia wyci¹gowego na podchwyty — nie mniej ni¿ 5;
3)	dla elementów ³¹cz¹cych wielolinowe zawieszenie jednopunktowe i wielopunktowe z g³owic¹ naczynia wyci¹gowego:
a)	za pomoc¹ po³¹czenia nitowego — nie mniej ni¿ 12,5,
b)	za pomoc¹ innych po³¹czeñ — nie mniej ni¿ 10;
4)	dla elementów, o których mowa w ppkt 3, w przekroju przy wyjœciu z g³owicy naczynia wyci¹gowego:
a)	je¿eli l jest wiêksze ni¿ 4d — nie mniej ni¿ 18,
b)	je¿eli l jest mniejsze lub równe 4d — nie mniej ni¿ 15,
gdzie:
l	—	oznacza odleg³oœæ od górnej krawêdzi g³owicy naczynia wyci¹gowego do osi otworu sworznia w blasze ³¹cznikowej,
d	—	oznacza œrednicê otworu sworznia w blasze ³¹cznikowej dla po³¹czenia jej z nastêpnym elementem zawieszenia.
1.2.2.3.	Wytrzyma³oœæ elementów g³owicy naczynia wyci¹gowego sprawdza siê na:
1)	obci¹¿enie awaryjne wynikaj¹ce z si³y zrywaj¹cej linê noœn¹;
2)	obci¹¿enia wynikaj¹ce z si³ wystêpuj¹cych w trakcie hamowania naczynia wyci¹gowego 
w urz¹dzeniach hamowania awaryjnego na drogach przejazdu w wie¿y szybowej i rz¹piu.
1.2.2.3.1.	Naprê¿enia elementów g³owicy nie mog¹ przekroczyæ granicy plastycznoœci materia³ów, 
z których s¹ wykonane, dla obci¹¿eñ okreœlonych w pkt 1.2.2.3 ppkt 1 i 2.
1.2.2.4.	Wytrzyma³oœæ elementów noœnych naczynia wyci¹gowego przenosz¹cych si³y wystêpuj¹ce 
w trakcie hamowania awaryjnego na drogach przejazdu w wie¿y szybowej i rz¹piu sprawdza siê na obci¹¿enia wynikaj¹ce z tych si³. Wytrzyma³oœæ ta wykazuje wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 1,8.
1.2.2.5.	Wytrzyma³oœæ pojemników naczyñ wyci¹gowych przeznaczonych do transportu urobku luzem sprawdza siê dla obci¹¿enia wywo³anego parciem urobku z wod¹. Do obliczeñ przyjmuje siê ciê¿ar usypowy urobku, zanieczyszczonego ska³¹ p³onn¹, zawieraj¹cy 20% wody. Podczas obliczeñ wytrzyma³oœci pojemników naczyñ wyci¹gowych przeznaczonych do transportu soli 
i rud metali nie uwzglêdnia siê obci¹¿enia wynikaj¹cego z masy wody.
1.2.2.6.	Wytrzyma³oœæ elementów noœnych naczynia wyci¹gowego przenosz¹cych obci¹¿enia od lin wyrównawczych dobiera siê tak, aby w trakcie awaryjnego zaczepienia lin wyrównawczych 
w szybie nie nast¹pi³o zniszczenie tych elementów oraz ich po³¹czeñ.
1.2.2.7.	Wszystkie elementy noœne naczyñ wyci¹gowych górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych wykazuj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 7 w stosunku do obci¹¿enia statycznego.
1.2.2.8.	Elementy konstrukcyjne kub³ów, w szczególnoœci p³aszcz, dno, konstrukcja wsporcza i zamkniêcia, wykazuj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 7 w stosunku do obci¹¿enia statycznego.
1.2.2.9.	Elementy noœne kub³ów wykazuj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 10 w stosunku do obci¹¿enia statycznego.
1.2.2.10.	Kube³ ma kszta³t uniemo¿liwiaj¹cy zaczepienie o konstrukcjê szybu lub inny element w szybie.
1.2.2.11.	Gruboœæ blach p³aszcza kub³a jest nie mniejsza ni¿ 6 mm, a gruboœæ blach dna kub³a jest 
nie mniejsza ni¿ 8 mm.
1.2.2.12.	Kube³ wyposa¿a siê w elementy podporowe zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo jego stosowania, 
w szczególnoœci w podpory dla kab³¹ka oraz zaczepy do przechylnego opró¿niania, a w przypadku kub³a do transportu mieszaniny betonowej — w konstrukcjê wsporcz¹ oraz sworznie.
1.2.2.13.	Obci¹¿niki przeciwciê¿arów zabezpiecza siê przed przemieszczeniem.
1.2.3.	Prowadzenie naczynia wyci¹gowego.
1.2.3.1.	Naczynia wyci¹gowe o prêdkoœci jazdy wiêkszej ni¿ 2 m/s wyposa¿a siê w prowadnice toczne.
1.2.3.2.	Naczynia wyci¹gowe prowadzone po prowadnikach sztywnych wyposa¿a siê w prowadnice toczne przymocowane do g³owicy i ramy dolnej tego naczynia. W przypadkach uzasadnionych wymaganiami konstrukcyjnymi prowadnice toczne mog¹ byæ zamocowane miêdzy g³owic¹ a ram¹ doln¹ naczynia. Naczynia wyci¹gowe prowadzone po prowadnikach sztywnych wyposa¿a siê dodatkowo w prowadnice œlizgowe zabezpieczaj¹ce. Minimalny luz na stronê miêdzy prowadnic¹ œlizgow¹ zabezpieczaj¹c¹ a prowadnikiem sztywnym jest nie mniejszy ni¿ 5 mm.
1.2.3.3.	Naczynia wyci¹gowe prowadzone po linach prowadniczych wyposa¿a siê w prowadnice toczne lub prowadnice œlizgowe tulejowe. Dla ka¿dej liny prowadniczej istniej¹ nie mniej ni¿ dwie prowadnice œlizgowe tulejowe, przymocowane do g³owicy i ramy dolnej naczynia wyci¹gowego, lub dwie prowadnice toczne, przymocowane jak prowadnice œlizgowe tulejowe. Prowadnice toczne obejmuj¹ obustronnie dwoma kr¹¿kami linê prowadnicz¹. W przypadku stosowania prowadnic tocznych ka¿de naczynie wyci¹gowe wyposa¿a siê dodatkowo w prowadnice œlizgowe tulejowe, nie mniej ni¿ po jednej dla ka¿dej liny prowadniczej. Wewnêtrzna œrednica otworów prowadnicy œlizgowej tulejowej w stanie nowym jest o 10 mm wiêksza ni¿ œrednica liny prowadniczej. Gruboœæ œcianki prowadnicy œlizgowej tulejowej dobiera siê tak, aby pozwala³a w okresie eksploatacji na jednostronne zu¿ycie do 5 mm. Krawêdzie prowadnicy œlizgowej tulejowej, zbli¿one do liny prowadniczej, s¹ zaokr¹glone.
1.2.3.4.	Naczynie wyci¹gowe przeznaczone do stosowania w szybie z linami odbojowymi wyposa¿a siê w nie mniej ni¿ dwie blachy œlizgowe lub kr¹¿niki dla ka¿dej liny odbojowej, umocowane na g³owicy i ramie dolnej tego naczynia. Robocza p³aszczyzna ka¿dej blachy œlizgowej lub kr¹¿nika wystaje poza obrys konstrukcji naczynia wyci¹gowego, ³¹cznie z prowadnicami, nie mniej ni¿ o po³owê œrednicy liny odbojowej. Dopuszczalne zu¿ycie blachy œlizgowej wynosi 0,4 œrednicy liny odbojowej.
1.2.3.5.	Kr¹¿ki prowadnic tocznych stale przylegaj¹ do prowadnika sztywnego lub liny prowadniczej. Konstrukcja prowadnic tocznych umo¿liwia regulacjê po³o¿enia kr¹¿ków.
1.2.3.6.	Naczynie wyci¹gowe wyposa¿a siê w œlizgi naro¿ne lub boczne, prowadz¹ce naczynie wyci¹gowe po prowadnikach k¹towych lub bocznych w przerwach prowadników sztywnych lub poziomach za³adunku i roz³adunku naczyñ wyci¹gowych prowadzonych po linach prowadniczych.
1.2.3.7.	Luz miêdzy œlizgiem naro¿nym lub bocznym a prowadnikiem k¹towym lub bocznym na krañcowych poziomach za³adunku i roz³adunku naczyñ wyci¹gowych jest nie wiêkszy ni¿ 5 mm.
1.2.3.8.	Dozwolony jest brak prowadnic do prowadzenia po prowadnikach w:
1)	naczyniu wyci¹gowym górniczego wyci¹gu szybowego awaryjno-rewizyjnego, przeznaczonym do kontroli obudowy szybu,
2)	naczyniu wyci¹gowym górniczego wyci¹gu szybowego ratowniczego
— je¿eli naczynie to bêdzie zawieszone na linie noœnej nieodkrêtnej.
1.2.4.	Funkcjonalnoœæ naczynia wyci¹gowego.
1.2.4.1.	Naczynie wyci¹gowe przeznaczone do jazdy ludzi wyposa¿a siê w ³apad³a zabezpieczaj¹ce przed swobodnym opadaniem w szybie. Dozwolony jest brak ³apade³ w naczyniu wyci¹gowym do jazdy ludzi, je¿eli naczynie to bêdzie zawieszone na linie noœnej zrywanej w ca³oœci przed na³o¿eniem.
1.2.4.2.	Przeœwit pionowy piêtra naczynia wyci¹gowego do jazdy ludzi jest nie mniejszy ni¿ 1,75 m. Powierzchnia pod³ogi piêtra naczynia wyci¹gowego przypadaj¹ca na jedn¹ osobê jest nie mniejsza ni¿ 0,18 m2, a naczyñ wyci¹gowych górniczych wyci¹gów szybowych ratowniczych — jest nie mniejsza ni¿ 0,23 m2. Powierzchnia dna kub³a, przypadaj¹ca na jedn¹ osobê, jest nie mniejsza ni¿ 0,18 m2. Do ustalenia dopuszczalnej liczby osób w naczyniu wyci¹gowym przyjmuje siê 90 kg masy przypadaj¹cej na jedn¹ osobê.
1.2.4.3.	Piêtro naczynia wyci¹gowego do jazdy ludzi wyposa¿a siê w uchwyty dla transportowanych osób oraz zabezpiecza siê drzwiami o konstrukcji uniemo¿liwiaj¹cej ich otwieranie na zewn¹trz. Drzwi zabezpiecza siê przed samootwieraniem i wypadniêciem z zawiasów oraz zamyka siê zasuw¹ z zewn¹trz.
1.2.4.4.	Konstrukcja naczynia wyci¹gowego do jazdy ludzi zapewnia ochronê jad¹cych przed spadaj¹cymi drobnymi przedmiotami, wypadniêciem oraz zetkniêciem siê z obudow¹ szybu i elementami wyposa¿enia szybu.
1.2.4.5.	Pojemniki naczyñ wyci¹gowych przeznaczonych do transportu urobku luzem wyposa¿a siê 
w pewnie dzia³aj¹ce zamkniêcia, zabezpieczaj¹ce przed samoroz³adunkiem urobku w szybie.
1.2.4.6.	Pojemniki lub kosze wychylne naczyñ wyci¹gowych do transportu materia³ów zabezpiecza siê przed wychylaniem siê tych pojemników lub koszy w trakcie jazdy naczynia wyci¹gowego. Konstrukcja zamkniêcia klapy pojemnika lub kosza uniemo¿liwia otwarcie klapy w trakcie jazdy naczynia wyci¹gowego oraz w trakcie wychylania pojemnika lub kosza.
1.2.4.7.	Pomosty wysuwane naczyñ wyci¹gowych wyposa¿a siê w zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce ruch pomostu w trakcie za³adunku i roz³adunku oraz w trakcie jazdy naczynia wyci¹gowego.
1.2.4.8.	Naczynia wyci¹gowe do transportu urobku lub materia³ów w wozach wyposa¿a siê w zabezpieczenia wozów przed ich wysuniêciem z pomostów piêter.
1.2.4.9.	G³owicê naczynia wyci¹gowego, z wyj¹tkiem naczynia wyci¹gowego specjalnego przeznaczenia, przystosowuje siê do rewizji szybu i kontroli zawieszenia noœnego naczynia wyci¹gowego oraz wyposa¿a siê w porêcze o wysokoœci nie mniejszej ni¿ 1,1 m z krawê¿nikiem 
o wysokoœci 0,15 m, mocowane do g³owicy. Pomiêdzy porêcz¹ a krawê¿nikiem umieszcza siê w po³owie wysokoœci poprzeczkê uniemo¿liwiaj¹c¹ wypadniêcie osób. G³owicê naczynia wyci¹gowego wyposa¿a siê w zak³adany na porêcze daszek ochronny. S³upki daszka ochronnego i porêczy rozmieszcza siê tak, aby nie uderza³y o belki odbojowe w trakcie awaryjnego dojazdu do nich naczynia wyci¹gowego. Po³¹czenia porêczy z g³owic¹ i daszkiem ochronnym zabezpiecza siê przed niezamierzonym roz³¹czeniem. Je¿eli klapa uszczelniaj¹ca w szybie wydechowym jest podnoszona przez g³owicê naczynia wyci¹gowego, porêcze z daszkiem ochronnym s¹ trwale przymocowane do g³owicy, a s³upki porêczy projektuje siê i wykonuje siê, uwzglêdniaj¹c obci¹¿enie wystêpuj¹ce w trakcie podnoszenia klapy uszczelniaj¹cej.
1.2.4.9.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.2.4.9 nie dotycz¹ g³owic przeciwciê¿arów, których szerokoœæ jest mniejsza ni¿ 0,6 m.
1.2.4.10.	Pomost naczynia wyci¹gowego przeznaczony do kontroli szybu oraz wyposa¿enia szybu uwzglêdnia mo¿liwoœæ bezpiecznego wykonywania robót szybowych. Pomost ten wyposa¿a siê w porêcze o wysokoœci 1,1 m oraz krawê¿niki o wysokoœci 0,15 m. Pomiêdzy porêcz¹ 
a krawê¿nikiem umieszcza siê w po³owie wysokoœci poprzeczkê uniemo¿liwiaj¹c¹ wypadniêcie osób.
1.2.4.11.	Je¿eli rodzaj uszczelnienia szybu wymaga stosowania fartucha uszczelniaj¹cego, ramê doln¹ naczynia wyci¹gowego wyposa¿a siê w fartuch. Elementy fartucha uszczelniaj¹cego przylegaj¹ do p³aszcza uszczelniaj¹cego w szybie i prowadników, a metalowe elementy fartucha uszczelniaj¹cego s¹ oddalone o nie mniej ni¿ 30 mm od tego p³aszcza. Odleg³oœæ stalowych elementów fartucha uszczelniaj¹cego od prowadników naczynia wyci¹gowego jest nie mniejsza ni¿ 10 mm.
1.2.4.12.	Naczynia wyci¹gowe specjalnego przeznaczenia wyposa¿a siê w elementy odpowiednie do przeznaczenia tych naczyñ.
1.2.5.	Budowa sañ prowadniczych dla kub³a.
1.2.5.1.	Elementami sk³adowymi sañ prowadniczych dla kub³a s¹:
1)	kad³ub (rama);
2)	daszek ochronny;
3)	prowadnica sañ po linie noœnej;
4) prowadnice sañ po linach prowadniczych.
1.2.5.2.	Do obliczeñ wytrzyma³oœciowych przyjmuje siê wartoœci maksymalne wystêpuj¹ce w danym przekroju, uwzglêdniaj¹ce obci¹¿enie sañ prowadniczych, zwi¹zane z fazami ich pracy:
	opró¿nianie kub³a na pomoœcie wysypowym;

osiadanie sañ prowadniczych jedn¹ stop¹ na pomoœcie wisz¹cym.
1.2.5.2.1.	W trakcie opró¿niania kub³a na pomoœcie wysypowym sanie prowadnicze spoczywaj¹ na podchwytach i s¹ obci¹¿ane w sposób statyczny mas¹ w³asn¹ i sk³adow¹ poziom¹ si³y w linie noœnej obci¹¿onej kub³em wychylonym poziomo.
1.2.5.2.2.	W trakcie osiadania sañ prowadniczych jedn¹ stop¹ na pomoœcie wisz¹cym wystêpuje obci¹¿enie dynamiczne wynikaj¹ce z masy w³asnej sañ osiadaj¹cych z prêdkoœci¹ 1 m/s.
1.2.5.3.	Przekroje noœne elementów sañ prowadniczych wymiaruje siê metod¹ naprê¿eñ dopuszczalnych, przyjmuj¹c wspó³czynnik bezpieczeñstwa wynosz¹cy 7.
1.2.5.4.	Stosunek pionowego do poziomego rozstawienia prowadnic prowadz¹cych po linach prowadniczych jest nie mniejszy ni¿ 1,15. W³aœciwe po³o¿enie sañ prowadniczych wzglêdem kub³a podlega ci¹g³ej kontroli. Brak w³aœciwego po³o¿enia sañ prowadniczych wzglêdem kub³a powoduje wywo³anie rozró¿nianego sygna³u alarmowego w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej.
1.2.5.5.	Prowadnicê do prowadzenia sañ prowadniczych po linie noœnej wykonuje siê w kszta³cie tulei, której otwór ma œrednicê nie mniejsz¹ ni¿ 1,5 œrednicy liny noœnej. Prowadnicê tê projektuje siê i wykonuje siê tak, aby nie by³o mo¿liwe jej wypadniêcie z sañ prowadniczych.
1.2.5.6.	Otwór prowadniczy do prowadzenia sañ prowadniczych po linie prowadniczej ma promieñ nie mniejszy ni¿ 0,75 œrednicy liny prowadniczej.
1.2.5.7.	Œrednica daszka ochronnego nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ œrednica kub³a.
1.3.	Ko³a linowe.
1.3.1.	Ko³a linowe i ich osie wykazuj¹ tak¹ wytrzyma³oœæ, aby naprê¿enia pod dzia³aniem si³ zrywaj¹cych liny noœne nie powodowa³y ich trwa³ych odkszta³ceñ. Wieniec ko³a linowego spe³nia to wymaganie w stanie maksymalnego dopuszczalnego zu¿ycia.
1.3.2.	Jako si³ê zrywaj¹c¹ linê noœn¹ w warunkach obci¹¿eñ awaryjnych przyjmuje siê rzeczywist¹ si³ê zrywaj¹c¹ tê linê.
1.3.3.	Z³¹cza spawane ko³a linowego s¹ obliczone na wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ dla obci¹¿enia ruchowego.
1.3.4.	Osie kó³ linowych s¹ dodatkowo obliczone na wytrzyma³oœæ zmêczeniow¹ dla obci¹¿enia ruchowego ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa nie mniejszym ni¿ 1,5.
1.3.5.	Ukszta³towanie i g³adkoœæ powierzchni osi ko³a linowego na odcinkach zmiany œrednic uwzglêdniaj¹ warunki minimalnej koncentracji naprê¿eñ.
1.3.6.	Doboru ³o¿ysk dokonuje siê, uwzglêdniaj¹c obci¹¿enia ruchowe. U³o¿yskowanie kó³ linowych jest toczne lub œlizgowe.
1.3.7.	Stosunek œrednicy ko³a linowego do œrednicy liny noœnej jest nie mniejszy ni¿:
1)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych du¿ych I i II klasy intensywnoœci ruchu oraz górniczych wyci¹gów szybowych œrednich I klasy intensywnoœci ruchu:
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 80,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 100;
2)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych œrednich II klasy intensywnoœci ruchu:
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 60,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 80;
3)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych ma³ych oraz górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych;
a)	dla lin dwuzwitych jednowarstwowych splotkowych — 40,
b)	dla lin budowy zamkniêtej — 50;
4)	w odniesieniu do górniczych wyci¹gów szybowych ratowniczych — 25.
1.3.8.	Naciski liny noœnej na rowek linowy s¹ nie wiêksze ni¿ dopuszczalne wartoœci nacisków dla wyk³adziny ko³a linowego.
1.3.9.	K¹t opasania kó³ linowych zapewnia sprzê¿enie cierne tego ko³a z lin¹ noœn¹.
1.3.10.	Punkty kontroli wieñców kó³ linowych s¹ w sposób trwa³y oznakowane i ponumerowane.
1.4.	Zawieszenia lin wyci¹gowych: wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych.
1.4.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla zawieszenia lin wyci¹gowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych stanowi stosunek wartoœci naprê¿enia niszcz¹cego do ruchowego naprê¿enia statycznego.
1.4.2.	Budowa.
1.4.2.1.	Zawieszenia lin wyci¹gowych wyrównawczych.
1.4.2.1.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla elementów noœnych zawieszeñ lin wyci¹gowych wyrównawczych jest nie mniejszy ni¿ 10.
1.4.2.1.2.	Zawieszenia lin wyci¹gowych wyrównawczych p³askich s¹ wyposa¿one w nie mniej ni¿ jeden przegub umo¿liwiaj¹cy wychylenie siê elementów tych zawieszeñ w kierunku prostopad³ym do szerokoœci liny wyci¹gowej wyrównawczej.
1.4.2.2.	Zawieszenia lin wyci¹gowych prowadniczych i odbojowych.
1.4.2.2.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla elementów noœnych zawieszeñ lin prowadniczych i odbojowych jest nie mniejszy ni¿ 6.
1.4.2.2.2.	Po³¹czenie liny wyci¹gowej prowadniczej i odbojowej z zawieszeniem zapewnia nieroz³¹czenie tej liny z zawieszeniem równie¿ w przypadku obci¹¿enia go si³¹ zrywaj¹c¹ linê.
1.4.2.2.3.	Zawieszenie liny wyci¹gowej prowadniczej w wie¿y szybowej zapewnia przenoszenie drgañ poprzecznych tej liny.
1.5.	Zawieszenia noœne naczyñ wyci¹gowych.
1.5.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla zawieszeñ noœnych naczyñ wyci¹gowych, zwanych dalej 
w pkt 1.5.2—1.5.3.1 „zawieszeniami”, stanowi stosunek wartoœci naprê¿enia niszcz¹cego do ruchowego naprê¿enia statycznego.
1.5.2.	Budowa zawieszeñ.
1.5.2.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa elementów noœnych zawieszenia jest nie mniejszy ni¿ 10. Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla trzonu g³ównego zawieszenia w przekroju przy wyjœciu 
z g³owicy naczynia wyci¹gowego jest nie mniejszy ni¿:
1)	18, je¿eli l jest nie mniejsze ni¿ 4d,
2)	15, je¿eli l jest mniejsze ni¿ 4d,
gdzie:
l	—	oznacza odleg³oœæ osi otworu w trzonie g³ównym, s³u¿¹cego do po³¹czenia z nastêpnymi elementami zawieszenia, od górnej krawêdzi g³owicy naczynia wyci¹gowego,
d	—	oznacza œrednicê otworu w trzonie g³ównym.
1.5.2.2.	W trakcie naprê¿ania liny noœnej, po jej chwilowym zluzowaniu, rozwi¹zanie konstrukcyjne zawieszenia wyklucza mo¿liwoœæ wyst¹pienia w jego elementach obci¹¿eñ innych ni¿ powstaj¹ce w trakcie ci¹gnienia.
1.5.2.3.	Po³¹czenie liny noœnej z zawieszeniem zapewnia nieroz³¹czenie tej liny z zawieszeniem równie¿ w przypadku obci¹¿enia go si³¹ zrywaj¹c¹ linê. Dla obliczenia zamocowania koñca liny noœnej na sercówce zawieszenia przyjmuje siê nastêpuj¹ce wspó³czynniki tarcia i oporów:
1)	0,2 — miêdzy lin¹ noœn¹ a sercówk¹ oraz miêdzy lin¹ noœn¹ a szczêkami zacisków;
2)	0,14 — przy wyznaczeniu momentów dokrêcania nakrêtek zacisków.
1.5.2.4.	W zawieszeniu z naprê¿on¹ lin¹ noœn¹ odleg³oœæ miêdzy powierzchniami czo³owymi sercówki a szczêkami zacisku jest nie mniejsza ni¿ 4 mm.
1.5.3.	Zawieszenia dla kub³ów.
1.5.3.1.	Wspó³czynnik bezpieczeñstwa dla:
1)	wszystkich elementów noœnych zawieszeñ dla kub³ów jest nie mniejszy ni¿ 10;
2)	gwintowanego trzonu wrzeciona zawieszenia dla kub³ów jest nie mniejszy ni¿ 15;
3)	przekroju haka pod uchem jest nie mniejszy ni¿ 12;
4)	ucha jest nie mniejszy ni¿ 10.
1.6.	Wci¹garki wolnobie¿ne.
1.6.1.	Wci¹garki wolnobie¿ne bêbnowe.
1.6.1.1.	Wci¹garki wolnobie¿ne bêbnowe wyposa¿a siê w hamulec lub hamulce, realizuj¹ce hamowanie manewrowe i hamowanie bezpieczeñstwa, oraz w mechanizm zapadkowy. Hamulec lub hamulce dzia³aj¹ na bêben nawojowy. Hamulec realizuj¹cy hamowanie manewrowe mo¿e dzia³aæ na wa³ wejœciowy reduktora. Hamulec realizuj¹cy hamowanie bezpieczeñstwa mo¿e dzia³aæ na wa³ szybkobie¿ny ostatniego stopnia reduktora, je¿eli wszystkie elementy poœrednicz¹ce zapewniaj¹ osi¹gniêcie wspó³czynnika bezpieczeñstwa wynosz¹cego 5. Po zakoñczeniu cyklu przemieszczania liny z¹b zapadki jest dociskany do ko³a zapadkowego. Z¹b mechanizmu zapadkowego dzia³a bezpoœrednio na bêben nawojowy i blokuje jego obrót w kierunku opuszczania liny. W trakcie ruchu bêbna nawojowego w kierunku podnoszenia liny z¹b zapadki mo¿e œlizgaæ siê po zarysie zewnêtrznym ko³a zapadkowego.
1.6.1.2.	Ka¿dy hamulec utrzymuje w spoczynku maksymalne obci¹¿enie statyczne ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa nie mniejszym ni¿ 2. W przypadku zastosowania zespo³u wci¹garek wolnobie¿nych bêbnowych, hamulce wszystkich wci¹garek wolnobie¿nych bêbnowych utrzymuj¹ jednoczeœnie w spoczynku maksymalne obci¹¿enie statyczne ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa nie mniejszym ni¿ 2.
1.6.1.3.	Stosunek œrednicy bêbna nawojowego wci¹garki do œrednicy liny wci¹garki jest nie mniejszy ni¿ 20.
1.6.1.4.	Uk³ad sterowania wci¹garki zapewnia wybór wartoœci prêdkoœci.
1.6.1.5.	Obrze¿e bêbna nawojowego wystaje ponad oœ geometryczn¹ liny wyci¹gowej w ostatniej warstwie nie mniej ni¿ o 1,5 œrednicy tej liny.
1.6.1.6.	W przypadku ca³kowitego odwiniêcia liny wci¹garki, na bêbnie nawojowym pozostaje nie mniej ni¿ piêæ nieczynnych zwojów liny zapewniaj¹cych niezbêdn¹ si³ê mocowania koñca liny. Brak wymaganej liczby nieczynnych zwojów wci¹garki jest sygnalizowany.
1.6.1.7.	W przypadku wspó³pracy dwóch lub wiêcej wci¹garek wolnobie¿nych bêbnowych, ich ruch jest sterowany centralnie, z mo¿liwoœci¹ sterowania indywidualnego poszczególnych wci¹garek wolnobie¿nych bêbnowych.
1.6.1.8.	W przypadku dwóch lub wiêcej wci¹garek wolnobie¿nych bêbnowych sterowanych centralnie, wy³¹czenie normalne lub awaryjne jednej z nich powoduje wy³¹czenie lub zatrzymanie wszystkich wci¹garek.
1.6.1.9.	Napêd wci¹garki wyposa¿a siê w zabezpieczenie przeciwprzeci¹¿eniowe.
1.6.1.10.	Wci¹garki wolnobie¿ne bêbnowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapewniæ odpowiedni ogólny poziom bezpieczeñstwa, a wytrzyma³oœæ i sztywnoœæ elementów uwzglêdnia³a maksymalny moment obci¹¿enia silnika oraz maksymalny moment hamuj¹cy.
1.6.2.	Windy frykcyjne.
1.6.2.1.	Konstrukcja windy frykcyjnej umo¿liwia jej w³aœciwe mocowanie, odpowiadaj¹ce kierunkowi i wielkoœci obci¹¿eñ. Mocowanie windy frykcyjnej wykazuje wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 3, obliczony jako stosunek si³y charakterystycznej dla granicy plastycznoœci materia³u do 1,2-krotnej nominalnej si³y poci¹gowej windy.
1.6.2.2.	Wytrzyma³oœæ elementów windy frykcyjnej sprawdza siê obliczeniowo z zachowaniem dopuszczalnych naprê¿eñ dla przypadków obci¹¿eñ, uwzglêdniaj¹cych zasady wytrzyma³oœci zmêczeniowej.
1.6.2.3.	Stosunek œrednicy bêbnów ciernych windy frykcyjnej do œrednicy lin wyci¹gowych jest nie mniejszy ni¿ 15.
1.6.2.4.	Windê frykcyjn¹ wyposa¿a siê w dwa niezale¿ne od siebie hamulce, z których jeden jest hamulcem bezpieczeñstwa. Je¿eli obydwa hamulce nie dzia³aj¹ na bêbny cierne, lecz na inne elementy windy frykcyjnej, to wszystkie elementy na drodze przenoszenia si³ hamowania sprawdza siê obliczeniowo na nominalny moment obci¹¿enia windy frykcyjnej.
1.6.2.5.	Ka¿dy z hamulców umo¿liwia utrzymanie obci¹¿enia statycznego ze wspó³czynnikiem bezpieczeñstwa nie mniejszym ni¿ 2. Wspó³czynnik ten oblicza siê jako stosunek maksymalnych si³ obwodowych na wieñcu hamulcowym do wystêpuj¹cych ka¿dorazowo obci¹¿eñ, przyjmuj¹c, ¿e wspó³czynnik tarcia miêdzy wyk³adzin¹ ciern¹ a bie¿ni¹ hamulca wynosi 0,4.
1.6.2.6.	DŸwignie hamulcowe wykazuj¹ wspó³czynnik bezpieczeñstwa nie mniejszy ni¿ 3, liczony jako stosunek si³ charakterystycznych dla granicy plastycznoœci materia³u do maksymalnych si³ wystêpuj¹cych w trakcie hamowania.
1.6.2.7.	Hamulce, po ich zadzia³aniu, zaciskaj¹ siê samoczynnie.
1.6.2.8.	Niedozwolone jest stosowanie zapadek jako urz¹dzeñ blokuj¹cych bêbny cierne.
1.6.2.9.	W napêdzie windy frykcyjnej stosuje siê sprzêg³a sta³e i bezpoœlizgowe.
1.6.2.10.	Zêbniki oraz ko³a zêbate miêdzy bêbnami ciernymi i hamulcem przek³adni wykonuje siê ze stali. Pozosta³e ko³a zêbate przek³adni mog¹ byæ wykonane ze staliwa. Ko³a zêbate sprawdza siê na nominalny moment obci¹¿enia.
1.6.2.11.	Wartoœæ si³y naci¹gu ³añcuchów dociskaj¹cych linê wyci¹gow¹ do bêbnów ciernych sprawdza siê obliczeniowo dla indywidualnych warunków przewijania tej liny. Wartoœæ ta stanowi minimaln¹ wartoœæ naci¹gu rzeczywistego.
1.6.2.12.	Hamowanie bezpieczeñstwa w windach frykcyjnych z napêdem elektrycznym wystêpuje samoczynnie w szczególnoœci w przypadku:
1)	zaniku dop³ywu energii;
2)	przeci¹¿enia silnika napêdu;
3)	przekroczenia o 15% wartoœci prêdkoœci nominalnej.
1.6.2.13.	Równoczeœnie z zadzia³aniem hamulca bezpieczeñstwa nastêpuje przerwanie dop³ywu energii do silnika napêdu.
1.6.2.14.	Windê frykcyjn¹ wyposa¿a siê co najmniej w:
1)	urz¹dzenie kontroli doziemienia obwodów sterowniczych i zabezpieczeñ;
2)	licznik d³ugoœci przewiniêtej liny;
3)	sygnalizacjê przyczyn przerwania obwodu bezpieczeñstwa;
4)	blokadê uniemo¿liwiaj¹c¹ zazbrojenie hamulca bezpieczeñstwa w przypadku niew³aœciwej pozycji dŸwigni steru.
1.7.	Urz¹dzenia sygnalizacji i ³¹cznoœci szybowej.
1.7.1.	Wymagania dla elektrycznych urz¹dzeñ sygnalizacji i ³¹cznoœci szybowej, zwanych dalej 
w pkt 1.7.1.1—1.7.4.9 „urz¹dzeniami sygnalizacji szybowej”, a w pkt 1.7.5—1.7.5.2.8 — „urz¹dzeniami sterowniczo-sygna³owymi”, górniczych wyci¹gów szybowych stanowi¹cych sta³e urz¹dzenia transportowe w szybach czynnych.
1.7.1.1.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej umo¿liwia:
1)	nadanie sygna³u alarmowego;
2)	zablokowanie maszyny wyci¹gowej w stanie zahamowania;
3)	rêczne lub automatyczne wytworzenie sygna³u do jazdy i zatrzymywania maszyny wyci¹gowej;
4)	nadawanie sygna³ów dŸwiêkowych lub zdalne uruchamianie i zatrzymywanie maszyny wyci¹gowej w celu przeprowadzenia rewizji szybu i prac szybowych, rewizji lin wyci¹gowych, kó³ linowych oraz naczyñ wyci¹gowych;
5)	przekazywanie informacji za pomoc¹ sygnalizacji jednouderzeniowej;
6)	ustalenie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego oraz przynale¿nego rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej;
7)	kontrolê pracy górniczego wyci¹gu szybowego oraz elementów urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych;
8)	informacjê o pracy oraz stanie górniczego wyci¹gu szybowego;
9)	dwukierunkow¹ ³¹cznoœæ foniczn¹ miêdzy stanowiskami sygna³owymi a stanowiskiem maszynisty maszyny wyci¹gowej;
10)	sterowanie ryglowaniem wrót szybowych.
1.7.1.2.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej obejmuje co najmniej uk³ady:
1)	zasilania;
2)	sygnalizacji jednouderzeniowej;
3)	sygnalizacji alarmowej;
4)	sygnalizacji: „rewizja szybu”;
5)	³¹cznoœci szybowej;
6)	blokowania maszyny wyci¹gowej;
7)	sygnalizacji: „jazda ludzi” z sygnalizacj¹: „jazda osobista”;
8)	sygnalizacji:
a)	poœpiesznej albo
b)	pomocniczej
— je¿eli jazda ludzi jest prowadzona z zastosowaniem pomocniczych stanowisk sygna³owych;
9)	sygnalizacji: „wydobycie”.
1.7.1.2.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.2 ppkt 7 i 8 nie dotycz¹ wyci¹gów bez jazdy ludzi.
1.7.1.3.	Dodatkowymi uk³adami urz¹dzenia sygnalizacji szybowej s¹ uk³ady:
1)	sygnalizacji automatycznej;
2)	sygnalizacji: „prace rewizyjne”;
3)	sygnalizacji: „prace szybowe”;
4)	innych niewymienionych w ppkt 1—3 sygnalizacji, stosownie do potrzeb.
1.7.1.4.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej:
1)	wyposa¿a siê w: 
a)	dwa zasilania pr¹du sta³ego, do których nie mo¿e byæ do³¹czony jakikolwiek odbiornik niewchodz¹cy w sk³ad sygnalizacji szybowej,
b)	obwody sygnalizacji szybowej galwanicznie odizolowane od innych sieci,
c)	urz¹dzenia samoczynnie wskazuj¹ce maszyniœcie maszyn wyci¹gowych, ¿e urz¹dzenie sygnalizacji szybowej jest pod napiêciem,
d)	urz¹dzenia kontroluj¹ce w sposób ci¹g³y stan izolacji sieci sygna³owej, sygnalizuj¹ce, za pomoc¹ sygna³ów dŸwiêkowych i œwietlnych, doziemienie w przypadku spadku rezystancji izolacji poni¿ej wartoœci okreœlonej w Polskich Normach dotycz¹cych zabezpieczeñ energoelektrycznych,
e)	urz¹dzenie, które przy spadku napiêcia zasilaj¹cego wiêkszym ni¿ 10% wartoœci napiêcia znamionowego:
—	od³¹czy samoczynnie urz¹dzenie sygnalizacji szybowej od zasilania, a od³¹czenie to jest sygnalizowane, za pomoc¹ sygna³ów dŸwiêkowych i œwietlnych, na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych,
—	spowoduje samoczynne zatrzymanie ruchu maszyny wyci¹gowej w przypadku za³¹czonego rodzaju sterowania: „sterowanie automatyczne”;
2)	pracuje poprawnie przy spadku napiêcia zasilaj¹cego, nie wiêkszym ni¿ 10% wartoœci napiêcia znamionowego.
1.7.1.4.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.4 ppkt 1 lit. a i b nie dotycz¹ urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej, której funkcje s¹ realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.1.4.2.	Sygna³ dŸwiêkowy, o którym mowa w pkt 1.7.1.4 ppkt 1 lit. e tiret pierwsze, jest wywo³any buczkiem zasilanym napiêciem z obwodu bezpieczeñstwa maszyny wyci¹gowej, dzia³aj¹cym tylko przy jej odhamowaniu.
1.7.1.5.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej wykonuje siê tak, aby nadany sygna³ by³ s³yszalny równie¿ w miejscu nadania.
1.7.1.6.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej wyklucza mo¿liwoœæ wytworzenia na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych sygna³ów wstêpnych, mog¹cych sugerowaæ przedwczeœnie sygna³ do odjazdu.
1.7.1.7.	Sygnalizacja jednouderzeniowa, s³u¿¹ca do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych, jest wykonana jako sygnalizacja:
1)	poœrednia — dla górniczych wyci¹gów szybowych dwunaczyniowych;
2)	bezpoœrednia — dla górniczych wyci¹gów szybowych jednonaczyniowych lub górniczych wyci¹gów szybowych dwunaczyniowych, w których jest przewidziana praca ka¿dym naczyniem wyci¹gowym oddzielnie.
1.7.1.8.	W sygnalizacji jednouderzeniowej jako sygnalizatory stosuje siê dzwony jednouderzeniowe lub inne przetworniki elektroakustyczne o jednoznacznie wyró¿nianym tonie.
1.7.1.9.	Sygnalizacja jednouderzeniowa poœrednia s³u¿y do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych porozumiewawczych ze stanowiska sygna³owego uprawnionego poziomu do uprawnionego g³ównego stanowiska sygna³owego, sk¹d jedynie s¹ nadawane sygna³y dŸwiêkowe wykonawcze do stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych albo sygna³y zwrotne do poziomów. Sygna³y dŸwiêkowe porozumiewawcze oraz sygna³y dŸwiêkowe wykonawcze sygnalizacji jednouderzeniowej na g³ównym stanowisku sygna³owym wyraŸnie ró¿ni¹ siê tonem.
1.7.1.10.	G³ówne stanowisko sygna³owe urz¹dzenia sygnalizacji szybowej, w którym zastosowano sygnalizacjê jednouderzeniow¹ poœredni¹, znajduje siê na nadszybiu lub innym poziomie pe³ni¹cym funkcjê nadszybia.
1.7.1.11.	Dodatkowe g³ówne stanowisko sygna³owe urz¹dzenia sygnalizacji szybowej, w którym zastosowano sygnalizacjê jednouderzeniow¹ poœredni¹, mo¿e znajdowaæ siê na zrêbie szybu lub innym poziomie, je¿eli:
1)	uprawnienie zrêbu szybu lub poziomu, jako g³ównego stanowiska sygna³owego, bêdzie odbywa³o siê na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych;
2)	wykluczona bêdzie mo¿liwoœæ równoczesnego uprawnienia dwóch lub wiêcej g³ównych stanowisk sygna³owych do:
a)	nadawania sygna³ów wykonawczych i sygna³ów zwrotnych,
b)	zapowiadania jazdy ludzi,
c)	uprawnienia poziomów do nadawania sygna³ów porozumiewawczych.
1.7.1.12.	Uprawnione g³ówne stanowisko sygna³owe urz¹dzenia sygnalizacji szybowej, w którym zastosowano sygnalizacjê jednouderzeniow¹ poœredni¹, wskazuje siê za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych, na nadszybiu i aktualnie uprawnionym g³ównym stanowisku sygna³owym.
1.7.1.13.	Sygnalizacjê jednouderzeniow¹ poœredni¹ wykonuje siê tak, aby:
1)	nadanie sygna³u porozumiewawczego by³o mo¿liwe tylko z uprawnionego poziomu;
2)	uprawnienie stanowiska sygna³owego na danym poziomie do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych porozumiewawczych odbywa³o siê za poœrednictwem prze³¹cznika poziomów na uprawnionym g³ównym stanowisku sygna³owym;
3)	prze³¹cznik poziomów zapewnia³ od³¹czenie uprawnienia stanowisk sygna³owych wszystkich poziomów równoczeœnie;
4)	uprawniony poziom by³ wskazany za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych z napisem okreœlaj¹cym uprawniony poziom na:
a)	stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych,
b)	g³ównych stanowiskach sygna³owych,
c)	aktualnie uprawnionym stanowisku sygna³owym poziomu.
1.7.1.14.	W szybach wielopoziomowych z czêst¹ zmian¹ uprawnienia poziomów stosuje siê sygnalizator dŸwiêkowy informuj¹cy maszynistê maszyn wyci¹gowych o zmianie uprawnionego poziomu.
1.7.1.15.	Sygnalizacjê jednouderzeniow¹ bezpoœredni¹ wykonuje siê tak, aby:
1)	uprawnienie stanowisk sygna³owych do nadawania dŸwiêkowych sygna³ów wykonawczych by³o dokonywane prze³¹cznikiem uruchamianym wskaŸnikiem g³êbokoœci lub w inny sposób, tak aby ka¿dorazowo uprawniony by³ tylko poziom, na którym znajduje siê naczynie wyci¹gowe;
2)	uprawniony poziom by³ wskazany za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych z napisem okreœlaj¹cym uprawniony poziom na:
a)	stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych, 
b)	aktualnie uprawnionym stanowisku sygna³owym poziomu.
1.7.1.16.	Uk³ad sygnalizacji jednouderzeniowej w szybach, w których pracuje wiêcej ni¿ jeden górniczy wyci¹g szybowy.
1.7.1.16.1.	W szybach, w których pracuje wiêcej ni¿ jeden górniczy wyci¹g szybowy, sygna³y dŸwiêkowe sygnalizacji jednouderzeniowej przynale¿ne do urz¹dzenia sygnalizacji szybowej danego przedzia³u wyraŸnie ró¿ni¹ siê od sygna³ów dŸwiêkowych przynale¿nych do urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej w pozosta³ych przedzia³ach.
1.7.1.16.2.	Je¿eli w którymkolwiek z urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej jest stosowana sygnalizacja jednouderzeniowa poœrednia, stosuje siê dodatkowo sygna³ œwietlny okreœlaj¹cy przedzia³ szybu, do którego odnosi siê nadany sygna³. Sygna³ ten rozœwietla siê na uprawnionym g³ównym stanowisku sygna³owym w momencie nadania sygna³u porozumiewawczego z poziomu, a gaœnie samoczynnie w momencie nadania sygna³u wykonawczego, sygna³u zwrotnego lub sygna³u alarmowego.
1.7.1.16.3.	Je¿eli w pomieszczeniu znajduj¹ siê stanowiska maszynistów maszyn wyci¹gowych wiêcej ni¿ jednego górniczego wyci¹gu szybowego, na stanowiskach tych stosuje siê sygna³ œwietlny, informuj¹cy o nadaniu sygna³u wykonawczego do danej maszyny wyci¹gowej.
Sygna³ ten gaœnie samoczynnie:
1)	w momencie odhamowania maszyny wyci¹gowej;
2)	w momencie nadania sygna³u alarmowego;
3)	z up³ywem 6 s od nadania sygna³u wykonawczego.
1.7.1.17.	Uk³ad sygnalizacji alarmowej spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	na wszystkich stanowiskach sygna³owych urz¹dzenia sygnalizacji szybowej instaluje siê nadajniki alarmowe, umo¿liwiaj¹ce nadanie sygna³u alarmowego bezpoœrednio do stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych i wszystkich stanowisk sygna³owych; wymaganie to stosuje siê równie¿ do stanowisk po drugiej stronie szybu wyposa¿onej we wrota szybowe;
2)	w sygnalizacji alarmowej jako sygnalizatory stosuje siê buczki lub inne przetworniki elektroakustyczne o jednoznacznie wyró¿nionym tonie; wymaganie to stosuje siê równie¿ 
w przypadku zastosowania wspólnych przetworników elektroakustycznych dla wytworzenia sygna³ów alarmowych i sygna³ów sygnalizacji jednouderzeniowej;
3)	je¿eli stosowanie sygnalizatorów sygna³ów alarmowych na stanowiskach pomocniczych nie jest wymagane, sygna³ alarmowy jest s³yszalny z innego stanowiska sygna³owego;
4)	na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych oprócz sygna³u dŸwiêkowego jest wytworzony sygna³ œwietlny z napisem: „Alarm”;
5)	sygna³ dŸwiêkowy po uruchomieniu sygna³u alarmowego dzia³a nie krócej ni¿ 5 s.
1.7.1.18.	Uk³ad sygnalizacji alarmowej jest tak powi¹zany z elementami mechanicznymi górniczego wyci¹gu szybowego, aby powstanie bezpoœredniego zagro¿enia wymagaj¹cego natychmiastowego zatrzymania ruchu górniczego wyci¹gu szybowego samoczynnie powodowa³o wytworzenie sygna³u alarmowego.
1.7.1.18.1.	Do przypadków bezpoœredniego zagro¿enia, o którym mowa w pkt 1.7.1.18, zalicza siê co najmniej:
1)	takie po³o¿enie cyklicznie przemieszczanego elementu technologicznego, w szczególnoœci pomostu wahad³owego lub uszczelniacza, które powoduje zagro¿enie dla ruchu naczyñ wyci¹gowych;
2)	niew³aœciwe po³o¿enie elementów prowadniczych albo elementów kieruj¹cych naczynie wyci¹gowe, w szczególnoœci prowadników uchylnych i wysuwanych oraz zwrotnic kosza drzewnego;
3)	zadzia³anie sygnalizacji stacji nawrotu liny wyrównawczej.
1.7.1.19.	W przypadku ruchu maszyny wyci¹gowej z za³¹czonym rodzajem sterowania: „sterowanie automatyczne”, wytworzenie sygna³u alarmowego powoduje samoczynne zatrzymanie maszyny wyci¹gowej.
1.7.1.20.	Uk³ad sygnalizacji alarmowej wykonuje siê tak, aby jego wy³¹czenie mog³o nast¹piæ jedynie w przypadku ca³kowitego od³¹czenia urz¹dzenia sygnalizacji szybowej spod napiêcia.
1.7.1.21.	Uk³ad sygnalizacji: „rewizja szybu” spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	zapowiedŸ za³¹czenia sygnalizacji: „rewizja szybu” na stanowisku sygna³owym przewidzianym do rozpoczêcia rewizji szybu, w przypadku obecnoœci naczynia wyci¹gowego na tym stanowisku, uprawnia stanowisko maszynisty maszyn wyci¹gowych do potwierdzenia tego rodzaju pracy;
2)	potwierdzenie za³¹czenia sygnalizacji: „rewizja szybu” nastêpuje na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych po otrzymaniu zapowiedzi za³¹czenia tego rodzaju sygnalizacji;
3)	za³¹czenie sygnalizacji: „rewizja szybu” powoduje wy³¹czenie spod napiêcia wszystkich innych sygnalizacji, z wyj¹tkiem sygnalizacji alarmowej.
1.7.1.21.1.	Wy³¹czenie sygnalizacji: „rewizja szybu” jest realizowane na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych po rezygnacji z tego rodzaju pracy na tym stanowisku sygna³owym przewidzianym do wysiadania brygad rewizyjnych, na którym znajduje siê naczynie wyci¹gowe.
1.7.1.22.	Je¿eli wyodrêbniono sta³e stanowiska rewizyjne, to uk³ad sygnalizacji jednouderzeniowej s³u¿¹cy do nadawania sygna³ów wykonawczych z tych stanowisk wykonuje siê tak, aby:
1)	uprawnienie tych stanowisk by³o dokonywane przez maszynistê maszyn wyci¹gowych; równoczeœnie uprawnione mo¿e byæ tylko jedno sta³e stanowisko rewizyjne;
2)	w trakcie uprawnienia sta³ego stanowiska rewizyjnego nie mog³o byæ uprawnione ¿adne inne stanowisko sygna³owe.
1.7.1.23.	Uk³ad ³¹cznoœci szybowej spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	jest wykonany jako lokalny system ³¹cznoœci;
2)	jest zasilany z niezale¿nych Ÿróde³ zasilania;
3)	zapewnia, w warunkach pracy urz¹dzeñ na przyszybiach, porozumiewanie siê:
a)	maszynisty maszyn wyci¹gowych z obs³ug¹ stanowisk sygna³owych,
b)	obs³ugi stanowisk sygna³owych miêdzy sob¹;
4)	zapewnia, w urz¹dzeniach sygnalizacji szybowej z sygnalizacj¹ jednouderzeniow¹ poœredni¹, porozumiewanie siê:
a)	maszynisty maszyn wyci¹gowych z sygnalist¹ nadszybia i odwrotnie,
b)	sygnalisty g³ównego z sygnalistami poziomów i odwrotnie,
c)	po prze³¹czeniu na nadszybiu prze³¹cznika telefonów, a w uzasadnionych technicznie przypadkach bez zastosowania tego prze³¹cznika — sygnalisty ka¿dego poziomu i stanowisk rewizyjnych bezpoœrednio z maszynist¹ maszyn wyci¹gowych i odwrotnie;
5)	zapewnia, w urz¹dzeniach sygnalizacji szybowej z sygnalizacj¹ jednouderzeniow¹ bezpoœredni¹, porozumiewanie siê sygnalistów wszystkich stanowisk sygna³owych:
a)	miêdzy sob¹,
b)	z maszynist¹ maszyn wyci¹gowych i odwrotnie.
1.7.1.23.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.7.1.23 ppkt 5 lit. a nie dotyczy stanowisk pomocniczych.
1.7.1.24.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej powoduje zablokowanie zahamowanej maszyny wyci¹gowej co najmniej w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	za³¹czenia uk³adu sygnalizacji: „jazda ludzi”, „wydobycie” lub „transport materia³ów” — od momentu otwarcia którychkolwiek wrót szybowych do momentu ich zamkniêcia;
2)	za³¹czenia uk³adu sygnalizacji: „rewizja szybu” lub „jazda osobista”, a nastêpnie po ka¿dym zatrzymaniu siê naczynia wyci¹gowego, do momentu nadania z szybu sygna³ów: „dwa uderzenia” lub „trzy uderzenia”; odblokowanie spowodowane nadaniem tego sygna³u nie trwa d³u¿ej ni¿ 6 s;
3)	takiego po³o¿enia cyklicznie przemieszczanego elementu technologicznego, w szczególnoœci pomostu wahad³owego lub uszczelniacza, które powoduje zmniejszenie odstêpów eksploatacyjnych obowi¹zuj¹cych dla ruchu naczyñ wyci¹gowych;
4)	niew³aœciwego po³o¿enia iglic lub zwrotnic wychylaj¹cych, w szczególnoœci kosza drzewnego;
5)	wy³¹czenia aparatu rejestruj¹cego.
1.7.1.25.	Dozwolone jest przemieszczanie klatki przy otwartych wrotach szybowych uprawnionego poziomu dla przestawienia piêter w trakcie wydobycia, a w trakcie za³adunku materia³ów d³ugich lub wielkogabarytowych — tak¿e przy opuszczonym pomoœcie wahad³owym.
1.7.1.26.	Dozwolone jest przemieszczanie naczynia wyci¹gowego przy otwartych wrotach szybowych uprawnionego stanowiska sygna³owego w trakcie rewizji naczynia wyci¹gowego i lin wyci¹gowych.
1.7.1.27.	Na g³ównym stanowisku sygna³owym oraz na stanowiskach sygna³owych poziomów, a tak¿e na sta³ych stanowiskach rewizyjnych jest zainstalowany ³¹cznik blokuj¹cy, którego uruchomienie powoduje zadzia³anie uk³adu blokowania maszyny wyci¹gowej.
1.7.1.28.	Stan zablokowania lub odblokowania maszyny wyci¹gowej jest sygnalizowany na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem.
1.7.1.29.	Stan zablokowania maszyny wyci¹gowej jest sygnalizowany sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem tylko na tych stanowiskach sygna³owych, z których spowodowano zablokowanie.
1.7.1.30.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej dzia³a na zasadzie ci¹g³ego przep³ywu pr¹du.
1.7.1.31.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej wyposa¿a siê w urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce awaryjne odblokowanie. Urz¹dzenie to zabezpiecza siê prze³¹cznikiem zabezpieczonym plomb¹ lub kodem dostêpu.
1.7.1.31.1. 	Awaryjne odblokowanie maszyny wyci¹gowej ogranicza prêdkoœæ jazdy do 1 m/s i jest sygnalizowane sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem:
1)	na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych;
2)	na g³ównych stanowiskach sygna³owych;
3)	na stanowiskach sygna³owych poziomów.
1.7.1.32.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej zapewnia dla urz¹dzeñ ryglowania wrót szybowych przekazanie informacji co najmniej o:
1)	znajdowaniu siê naczynia wyci¹gowego w strefie danego poziomu;
2)	uprawnieniu do nadawania sygna³ów danego poziomu;
3)	zahamowaniu maszyny.
1.7.1.33.	W wyci¹gach szybowych z sygnalizacj¹ jednouderzeniow¹ poœredni¹ jest dozwolone stosowanie sygnalizacji poœpiesznej. Sygnalizacja ta jest stosowana wy³¹cznie na stanowiskach sygna³owych bezpoœrednio ze sob¹ wspó³pracuj¹cych, na których istnieje mo¿liwoœæ równoczesnej obs³ugi obydwu naczyñ wyci¹gowych, w szczególnoœci na nadszybiu i najni¿szym poziomie.
1.7.1.34.	Uk³ad sygnalizacji poœpiesznej spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	sygna³ wykonawczy: „gotów” jest wytwarzany dopiero po nadaniu impulsów nadajnikami: „gotów” ze wszystkich stanowisk sygna³owych, bior¹cych udzia³ w obs³udze naczyñ wyci¹gowych w danym cyklu i tylko po odblokowaniu maszyny wyci¹gowej;
2)	sygna³ wykonawczy: „gotów” jest sygna³em œwietlnym i dŸwiêkowym; jako sygnalizatory s¹ stosowane:
a)	sygnalizator œwietlny z napisem: „gotów” oraz
b)	dzwonek grzechotkowy lub inny przetwornik elektroakustyczny o jednoznacznie wyró¿nionym tonie;
3)	uprawnienie nadajników: „gotów” jest œciœle zwi¹zane z uprawnieniem danego stanowiska sygna³owego, za³¹czonym rodzajem pracy wyci¹gu szybowego oraz wybranym rodzajem jazdy ludzi;
4)	nadanie impulsu nadajnikiem: „gotów” jest sygnalizowane w miejscu nadania œwietlnym sygna³em kontrolnym;
5)	sygna³y oraz impulsy przekazane nadajnikami: „gotów” do stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych, a tak¿e sygna³y kontrolne w miejscu nadania, s¹ kasowane w momencie:
a)	up³ywu okresu nie d³u¿szego ni¿ 6 s od momentu nadania ostatniego impulsu nadajnikiem: „gotów”,
b)	odhamowania maszyny wyci¹gowej,
c)	wytworzenia sygna³u alarmowego,
d)	zmiany pozycji prze³¹cznika dyspozycyjnego lub prze³¹cznika uprawnienia poziomów,
e)	zmiany pozycji prze³¹cznika zapowiadaj¹cego lub prze³¹cznika potwierdzaj¹cego jazdê ludzi,
f)	nadania sygna³u wykonawczego.
1.7.1.35.	Je¿eli do obs³ugi naczynia wyci¹gowego s¹ wykorzystywane pomocnicze stanowiska sygna³owe, wyposa¿a siê je równie¿ w nadajniki: „gotów”.
1.7.1.36.	W przypadku rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej: „sterowanie automatyczne” sygna³ wykonawczy: „gotów” mo¿e byæ wykorzystany do jej uruchomienia.
1.7.1.37.	Je¿eli do obs³ugi naczynia wyci¹gowego s¹ wykorzystywane pomocnicze stanowiska sygna³owe, a nie mo¿e byæ zastosowana sygnalizacja poœpieszna, stosuje siê, niezale¿nie od sygnalizacji jednouderzeniowej, sygnalizacjê pomocnicz¹.
1.7.1.38.	Uk³ad sygnalizacji pomocniczej, za poœrednictwem której zostaje wytworzony na stanowisku sygna³owym sygna³ œwietlny informuj¹cy o gotowoœci pomocniczych stanowisk sygna³owych, odpowiednio na nadszybiu i poziomie, spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	sygna³ œwietlny z odpowiednim napisem jest wytwarzany dopiero po nadaniu impulsów nadajnikami pomocniczymi ze wszystkich stanowisk pomocniczych danego poziomu b¹dŸ nadszybia, bior¹cych udzia³ w obs³udze naczynia wyci¹gowego w danym cyklu;
2)	uprawnienie nadajników pomocniczych stanowisk sygna³owych jest œciœle zwi¹zane 
z uprawnieniem stanowiska poziomu b¹dŸ nadszybia i wybranym rodzajem pracy górniczego wyci¹gu szybowego;
3)	nadanie impulsu nadajnikiem pomocniczym jest sygnalizowane w miejscu nadania œwietlnym sygna³em kontrolnym;
4)	sygna³ przekazany nadajnikami pomocniczymi do stanowiska sygna³owego poziomu b¹dŸ nadszybia oraz sygna³y kontrolne w miejscu nadania s¹ kasowane w momencie:
a)	wytworzenia sygna³u alarmowego,
b)	zmiany pozycji prze³¹cznika dyspozycyjnego lub prze³¹cznika uprawnienia poziomów,
c)	zmiany pozycji prze³¹cznika jazdy ludzi, prze³¹cznika zapowiadaj¹cego jazdê ludzi lub prze³¹cznika potwierdzaj¹cego jazdê ludzi,
d)	odhamowania maszyny wyci¹gowej.
1.7.1.39.	W górniczych wyci¹gach szybowych skipowych, niezale¿nie od sygnalizacji jednouderzeniowej, mo¿e byæ stosowany uk³ad sygnalizacji automatycznej, za³¹czanej prze³¹cznikiem dyspozycyjnym. Równoczesne za³¹czenie uk³adu sygnalizacji poœpiesznej i uk³adu sygnalizacji automatycznej jest niedozwolone.
1.7.1.40.	Sygnalizacja automatyczna spe³nia co najmniej nastêpuj¹ce wymagania:
1)	sygna³ wykonawczy: „gotów” jest wytwarzany dopiero po:
a)	ca³kowitym zakoñczeniu cyklu ³adowania i roz³adowania skipów,
b)	za³adowaniu skipu na podszybiu lub po roz³adowaniu skipu na nadszybiu w górniczych wyci¹gach szybowych jednoskipowych,
c)	odblokowaniu maszyny wyci¹gowej w przypadkach, o których mowa w lit. a oraz b;
2)	sygna³ wykonawczy: „gotów” jest sygna³em œwietlnym i dŸwiêkowym, a jako sygnalizatory s¹ stosowane elementy, o których mowa w pkt 1.7.1.34 ppkt 2, wspólne dla uk³adów sygnalizacji automatycznej i poœpiesznej;
3)	przekazanie sygna³u wykonawczego: „gotów” z poziomu po zakoñczeniu cyklu ³adowania lub z nadszybia po roz³adowaniu skipu jest sygnalizowane w miejscu nadania sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem;
4)	sygna³ wykonawczy: „gotów” na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz sygna³ kontrolny w miejscu nadania jest kasowany w momencie:
a)	up³ywu okresu nie d³u¿szego ni¿ 6 s od momentu wytworzenia sygna³u,
b)	odhamowania maszyny wyci¹gowej,
c)	wytworzenia sygna³u alarmowego,
d)	zmiany pozycji prze³¹cznika dyspozycyjnego lub prze³¹cznika uprawnienia poziomów, je¿eli wydobycie skipem odbywa siê z dwóch lub wiêcej poziomów.
1.7.1.41.	Uk³ad sygnalizacji: „jazda ludzi” z sygnalizacj¹: „jazda osobista” oraz uk³ad sygnalizacji: „wydobycie” spe³niaj¹ nastêpuj¹ce wymagania:
1)	na wybranym g³ównym stanowisku sygna³owym jest mo¿liwe zapowiedzenie za³¹czenia rodzaju pracy: „jazda ludzi” lub „wydobycie”;
2)	na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych jest mo¿liwe potwierdzenie zapowiadanych rodzajów pracy; za³¹czenie wybranego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego nastêpuje w momencie potwierdzenia zapowiedzianego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego przez maszynistê maszyn wyci¹gowych;
3)	stan braku potwierdzenia zapowiadanego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego powoduje wytworzenie na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych ci¹g³ego sygna³u dŸwiêkowego, natomiast stan potwierdzenia powoduje wytworzenie sygna³u œwietlnego
o za³¹czonym rodzaju pracy:
a)	„jazda ludzi” lub „wydobycie” — na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz stanowisku sygna³owym wybranym do zapowiadania rodzaju pracy: „jazda ludzi” lub „wydobycie”,
b)	„jazda ludzi” — na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych, g³ównych stanowiskach sygna³owych, stanowiskach sygna³owych poziomów oraz uprawnionych stanowiskach sygna³owych pomocniczych.
1.7.1.42.	Uk³ad sygnalizacji: „jazda ludzi” z sygnalizacj¹: „jazda osobista” spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	zapowiedŸ za³¹czenia sygnalizacji: „jazda osobista” na stanowisku sygna³owym przewidzianym do rozpoczêcia jazdy osobistej, w przypadku obecnoœci naczynia wyci¹gowego na tym stanowisku, uprawnia stanowisko maszynisty maszyn wyci¹gowych do za³¹czenia tego rodzaju pracy;
2)	potwierdzenie za³¹czenia sygnalizacji: „jazda osobista” nastêpuje na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych po otrzymaniu zapowiedzi za³¹czenia tego rodzaju sygnalizacji;
3)	wy³¹czenie sygnalizacji: „jazda osobista” nastêpuje na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych po rezygnacji z tego rodzaju pracy na tym stanowisku sygna³owym, spoœród stanowisk sygna³owych przewidzianych do zakoñczenia jazdy osobistej, na którym znajduje siê naczynie wyci¹gowe.
1.7.1.43.	W górniczym wyci¹gu szybowym, w którym jazda ludzi mo¿e byæ prowadzona z zastosowaniem stanowisk pomocniczych, zapowiadanie jazdy ludzi umo¿liwia wybór sposobu jazdy 
z zastosowaniem stanowisk pomocniczych lub bez ich zastosowania. Wybrany sposób jazdy jest uwidoczniony za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych, g³ównych stanowiskach sygna³owych oraz stanowiskach sygna³owych poziomów przystosowanych do jazdy ze stanowiskami pomocniczymi.
1.7.1.44.	Sygnalizacjê s³u¿¹c¹ do nadawania sygna³ów w trakcie rewizji szybów lub napraw szybowych oraz w trakcie jazdy osobistej wykonuje siê tak, aby:
1)	nadawanie sygna³ów odbywa³o siê za poœrednictwem urz¹dzenia bezprzewodowego;
2)	nadawany sygna³ by³ przekazywany bezpoœrednio do stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych;
3)	jej za³¹czenie by³o sygnalizowane sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych, g³ównych stanowiskach sygna³owych oraz stanowiskach sygna³owych poziomów.
1.7.1.45.	Za³¹czenie ¿¹danego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego odbywa siê na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych. Istnieje mo¿liwoœæ wybiórczego:
1)	uprawnienia ¿¹danego g³ównego stanowiska sygna³owego;
2)	za³¹czenia sygnalizacji: „prace rewizyjne” lub „prace szybowe”.
1.7.1.45.1.	W szybach dwuprzedzia³owych za³¹czenie w jednym z przedzia³ów sygnalizacji:
1)	„jazda ludzi” — umo¿liwia prowadzenie w s¹siednim przedziale wy³¹cznie jazdy ludzi;
2)	„rewizja szybu”, „prace rewizyjne” lub „prace szybowe” — umo¿liwia prowadzenie w s¹siednim przedziale rewizji szybu, prac rewizyjnych lub prac szybowych.
1.7.1.46.	Je¿eli w uk³adzie sterowania maszyn wyci¹gowych zastosowano odrêbny sposób wyboru rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego, to wybór rodzaju sygnalizacji jest zale¿ny od wyboru rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.1.47.	Prze³¹cznik rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego wykonuje siê tak, aby:
1)	umo¿liwia³ wy³¹czenie wszystkich rodzajów sygnalizacji, z wyj¹tkiem sygnalizacji alarmowej;
2)	prze³¹czenie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego by³o sygnalizowane, z wyj¹tkiem stanu wy³¹czenia, sygna³em œwietlnym na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz g³ównym stanowisku sygna³owym.
1.7.1.48.	W urz¹dzeniach sygnalizacji szybowej, wyposa¿onych w wiêcej ni¿ jedno stanowisko maszynisty maszyn wyci¹gowych, prze³¹czanie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego jest mo¿liwe na ka¿dym z nich. Za³¹czenie ¿¹danego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego jest mo¿liwe tylko na uprawnionym stanowisku sygna³owym.
1.7.2.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej szybów g³êbionych i zbrojonych.
1.7.2.1.	W urz¹dzeniu sygnalizacji szybowej przy budowie szybu od rozpoczêcia g³êbienia lub przy prowadzeniu prac o technologii zbli¿onej do technologii budowy szybu na etapie rozpoczêcia g³êbienia, na odcinku do g³êbokoœci 70 m, stosuje siê:
1)	co najmniej mechaniczne urz¹dzenie sygnalizacyjne, umo¿liwiaj¹ce nadawanie sygna³ów dŸwiêkowych z dna szybu do zrêbu szybu lub wysypu;
2)	elektryczn¹ sygnalizacjê jednouderzeniow¹ dla sygna³ów wykonawczych nadawanych ze zrêbu szybu lub wysypu do maszyny wyci¹gowej, je¿eli mechaniczne urz¹dzenie sygnalizacyjne, o którym mowa w ppkt 1, nie znajduje siê przy stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych;
3)	elektryczn¹ sygnalizacjê alarmow¹, umo¿liwiaj¹c¹ nadanie bezpoœrednio do maszynisty maszyn wyci¹gowych sygna³u alarmowego z ka¿dego miejsca w szybie; sygnalizacja ta spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.17 ppkt 2—5 oraz pkt 1.7.1.19;
4)	œrodki ³¹cznoœci zapewniaj¹ce dwukierunkow¹ ³¹cznoœæ foniczn¹ miêdzy dnem szybu 
a zrêbem szybu lub miêdzy wysypem a maszyn¹ wyci¹gow¹.
1.7.2.2.	Mechaniczne urz¹dzenie sygnalizacyjne, o którym mowa w pkt 1.7.2.1 ppkt 1, wykonuje siê tak, aby nadawanie sygna³u by³o mo¿liwe przez poci¹ganie link¹ na ca³ej d³ugoœci szybu.
1.7.2.3.	Elektryczna sygnalizacja jednouderzeniowa dla sygna³ów wykonawczych oraz elektryczna sygnalizacja alarmowa spe³niaj¹ nastêpuj¹ce wymagania:
1)	s¹ zasilane pr¹dem sta³ym, a z uk³adem zasilania tych sygnalizacji nie ³¹cz¹ siê jakiekolwiek odbiorniki niewchodz¹ce w sk³ad sygnalizacji szybowej;
2)	ich obwody s¹ galwanicznie odizolowane od innych sieci;
3)	s¹ wyposa¿one w urz¹dzenia samoczynnie wskazuj¹ce maszyniœcie maszyn wyci¹gowych, ¿e sygnalizacja jest pod napiêciem.
1.7.2.4.	Po osi¹gniêciu g³êbokoœci 70 m stosuje siê urz¹dzenia sygnalizacji szybowej wyposa¿one co najmniej w nastêpuj¹ce uk³ady:
1)	zasilania;
2)	sygnalizacji jednouderzeniowej;
3)	sygnalizacji alarmowej;
4)	sygnalizacji: „rewizja szybu”;
5)	³¹cznoœci szybowej;
6)	blokowania maszyny wyci¹gowej;
7)	sygnalizacji: „jazda ludzi” z sygnalizacj¹: „jazda osobista”;
8)	sygnalizacji: „wydobycie”;
9)	sygnalizacji do przemieszczania urz¹dzeñ pomocniczych w szybie z wyci¹garkami wolnobie¿nymi.
1.7.2.5.	Urz¹dzenie sygnalizacji szybowej, o którym mowa w pkt 1.7.2.4, spe³nia wymagania okreœlone w:
1)	pkt 1.7.1.4—1.7.1.4.2;
2)	pkt 1.7.1.5 — jedynie w odniesieniu do g³ównych stanowisk sygna³owych;
3)	pkt 1.7.1.6.
1.7.2.6.	Sygnalizacjê jednouderzeniow¹, s³u¿¹c¹ do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych, wykonuje siê jako:
1)	sygnalizacjê jednouderzeniow¹ poœredni¹ lub 
2)	bezpoœredni¹, z zachowaniem wymagañ okreœlonych w pkt 1.7.1.15.
1.7.2.7.	W sygnalizacji jednouderzeniowej jako sygnalizatory stosuje siê dzwony jednouderzeniowe lub inne przetworniki elektroakustyczne o jednoznacznie wyró¿niaj¹cym siê tonie.
1.7.2.8.	Sygnalizacja jednouderzeniowa poœrednia s³u¿y do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych porozumiewawczych ze stanowisk sygna³owych na dnie szybu lub na pomoœcie wisz¹cym do g³ównego stanowiska sygna³owego, sk¹d s¹ nadawane jedynie sygna³y dŸwiêkowe wykonawcze do stanowiska maszynisty maszyn wyci¹gowych. Sygna³y dŸwiêkowe porozumiewawcze 
i wykonawcze na g³ównym stanowisku sygna³owym wyraŸnie ró¿ni¹ siê tonem. G³ówne stanowisko sygna³owe urz¹dza siê na zrêbie szybu lub na innym poziomie pe³ni¹cym rolê g³ównego stanowiska sygna³owego.
1.7.2.9.	W uzasadnionych przypadkach mo¿e byæ urz¹dzone dodatkowo g³ówne stanowisko sygna³owe, w szczególnoœci na wysypie, je¿eli:
1)	uprawnienie zrêbu szybu lub dodatkowego g³ównego stanowiska sygna³owego bêdzie odbywa³o siê przez prze³¹czenie prze³¹cznika dyspozycyjnego na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych;
2)	wykluczona bêdzie mo¿liwoœæ równoczesnego uprawnienia dwóch lub wiêcej g³ównych stanowisk sygna³owych do nadawania sygna³ów wykonawczych i zapowiadania jazdy ludzi.
1.7.2.10.	Uprawnione g³ówne stanowisko sygna³owe wskazuje siê za pomoc¹ sygna³ów œwietlnych 
z odpowiednim napisem na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz aktualnie uprawnionym, a tak¿e g³ównym stanowisku sygna³owym.
1.7.2.11.	W urz¹dzeniach sygnalizacji szybowej stosowanych w przypadku g³êbienia szybów stosuje siê wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.16—1.7.1.16.3.
1.7.2.12.	Uk³ad sygnalizacji alarmowej stosowany w przypadku g³êbienia szybu spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.17—1.7.1.20. Do przypadków bezpoœredniego zagro¿enia w rozumieniu pkt 1.7.1.18.1 zalicza siê równie¿ dojazd naczynia wyci¹gowego z do³u do zamkniêtych klap szybowych.
1.7.2.13.	Na stanowiskach sygna³owych na dnie szybu mo¿na nie stosowaæ sygnalizatorów alarmowych z uk³adu sygnalizacji alarmowej.
1.7.2.14.	Uk³ad sygnalizacji: „rewizja szybu” stosowany w przypadku g³êbienia szybu spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.21 oraz pkt 1.7.1.21.1.
1.7.2.15.	W przypadku wyodrêbnienia sta³ych stanowisk rewizyjnych stosuje siê wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.22.
1.7.2.16.	Uk³ad ³¹cznoœci szybowej przy g³êbieniu szybu:
1)	spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.23;
2)	umo¿liwia porozumiewanie siê sygnalistów wszystkich stanowisk sygna³owych miêdzy sob¹ oraz z maszynist¹ maszyn wyci¹gowych.
1.7.2.17.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej zadzia³a w szczególnoœci:
1)	w przypadkach okreœlonych w pkt 1.7.1.24 ppkt 2 oraz pkt 1.7.1.27;
2)	w trakcie przemieszczania pomostu wisz¹cego oraz ramy napinaj¹cej;
3)	po ka¿dym zatrzymaniu naczynia wyci¹gowego w obrêbie pomostu wisz¹cego oraz na odcinku miêdzy pomostem wisz¹cym a dnem szybu, do momentu nadania sygna³u wykonawczego.
1.7.2.17.1.	Odblokowanie spowodowane nadaniem sygna³u, o którym mowa w pkt 1.7.2.17 ppkt 3, nie trwa d³u¿ej ni¿ 6 s. Wymaganie to nie dotyczy jazdy osobistej kub³em.
1.7.2.18.	Na ka¿dym g³ównym stanowisku sygna³owym oraz na sta³ych stanowiskach rewizyjnych instaluje siê ³¹cznik blokuj¹cy, którego uruchomienie powoduje zablokowanie maszyny wyci¹gowej.
1.7.2.19.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.28—1.7.1.31 oraz pkt 1.7.1.31.1 ppkt 1 i 2.
1.7.2.20.	Uk³ad sygnalizacji: „jazda ludzi” z sygnalizacj¹: „jazda osobista” oraz uk³ad sygnalizacji: „wydobycie” spe³niaj¹ wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.41 oraz pkt 1.7.1.42.
1.7.2.21.	Za³¹czenie ¿¹danego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego odbywa siê na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych i spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.45—1.7.1.48.
1.7.2.22.	Uk³ad sygnalizacji do przemieszczania urz¹dzeñ pomocniczych w szybie wci¹garkami wolnobie¿nymi, w szczególnoœci pomostu wisz¹cego, szalunku lub kabli, wykonuje siê jako sygnalizacjê jednouderzeniow¹ bezpoœredni¹. Uk³ad ten spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	za³¹czenie sygnalizacji jednouderzeniowej bezpoœredniej jest sygnalizowane œwietlnie na stanowiskach maszynistów maszyn wyci¹gowych;
2)	do odbierania sygna³ów wykonawczych mo¿e byæ uprawnione ka¿dorazowo tylko jedno stanowisko sterowania wci¹garkami wolnobie¿nymi; uprawnienie to jest sygnalizowane œwietlnie na tym stanowisku oraz w miejscu zabudowy prze³¹cznika uprawniaj¹cego.
1.7.2.23.	W trakcie przemieszczania w szybie urz¹dzeñ pomocniczych uk³ady sygnalizacji alarmowej górniczych wyci¹gów szybowych s¹ czynne. Sygna³ alarmowy jest s³yszalny równie¿ na stanowiskach sterowania wci¹garkami wolnobie¿nymi.
1.7.2.24.	Dozwolone jest stosowanie wspólnego sygnalizatora dŸwiêkowego wykonawczego dla po³o¿onych obok siebie stanowisk sterowania wci¹garkami wolnobie¿nymi ró¿nych urz¹dzeñ pomocniczych.
1.7.2.25.	W miejscu zainstalowania wci¹garek wolnobie¿nych s³u¿¹cych do przemieszczania urz¹dzenia pomocniczego w szybie sygnalizator dŸwiêkowy kontrolny sygna³u wykonawczego jest s³yszalny.
1.7.3.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyci¹gów szybowych pomocniczych.
1.7.3.1.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyci¹gów szybowych ratowniczych wyposa¿a siê co najmniej w bezprzewodow¹ ³¹cznoœæ foniczn¹ miêdzy naczyniem wyci¹gowym ratowniczym a stanowiskiem maszynisty maszyn wyci¹gowych oraz stanowiskiem na zrêbie szybu.
1.7.3.2.	Zakres wyposa¿enia urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej górniczych wyci¹gów szybowych awaryjno-rewizyjnych jest uzale¿niony od ich przeznaczenia.
1.7.3.2.1.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej górniczych wyci¹gów szybowych awaryjno-rewizyjnych wyposa¿a co najmniej w:
1)	uk³ady rewizji szybów spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.21, 1.7.1.21.1 oraz 
pkt 1.7.1.24 ppkt 2;
2)	urz¹dzenia zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ miêdzy naczyniem wyci¹gowym a stanowiskiem maszynisty maszyn wyci¹gowych;
3)	uk³ady sygnalizacji szybowej uwzglêdniaj¹ce warunki pracy górniczego wyci¹gu szybowego oraz jego funkcje.
1.7.3.3.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej ma³ych górniczych wyci¹gów szybowych materia³owych bez jazdy ludzi wyposa¿a siê w:
1)	urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce nadawanie sygna³ów jednouderzeniowych i alarmowych oraz
2)	uk³ad ³¹cznoœci szybowej.
1.7.4.	Wykonywanie instalacji urz¹dzenia sygnalizacji szybowej.
1.7.4.1.	Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej wykonuje siê jako urz¹dzenia budowy przeciwwybuchowej. Urz¹dzenia sygnalizacji szybowej przeznaczone do zabudowania w podziemnych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny niepalne, w których nie wyznaczono granic pól metanowych, mog¹ byæ wykonane jako urz¹dzenia budowy normalnej.
1.7.4.2.	W szybach wydechowych zak³adów górniczych, w których wystêpuje zagro¿enie metanowe, uk³ad sygnalizacji szybowej wykonany jako lokalny system ³¹cznoœci wyposa¿a siê w iskrobezpieczne aparaty telefoniczne.
1.7.4.3.	Po³¹czenia poszczególnych elementów urz¹dzenia sygnalizacji szybowej wykonuje siê za pomoc¹ oddzielnej sieci kablowej. Sieæ ta jest wykorzystywana wy³¹cznie dla urz¹dzenia sygnalizacji szybowej danego górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.4.4.	Obwody urz¹dzenia sygnalizacji szybowej mog¹ byæ powi¹zane z obwodami uk³adów sterowania i automatyki, je¿eli:
1)	uk³ady te s¹ galwanicznie odizolowane od obwodów urz¹dzenia sygnalizacji szybowej;
2)	wszystkie punkty powi¹zania s¹ wyraŸnie oznaczone w dokumentacji i na listwach ³¹cz¹cych.
1.7.4.4.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.4.4 ppkt 1 i 2 nie dotycz¹ urz¹dzenia sygnalizacji szybowej, którego funkcje s¹ realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.4.5.	Elementy urz¹dzenia sygnalizacji szybowej zabudowuje siê na stanowiskach sygna³owych 
i stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych tak, aby:
1)	nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu pracy;
2)	nie powodowa³y ograniczenia widocznoœci.
1.7.4.6.	Kodowanie wskaźników i elementów sterowniczych jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi zasad współdziałania człowieka z maszyną. Wykonanie wskaźników i elementów sterowniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich Polskich Normach dotyczących tych wskaźników i elementów stwarza domniemanie, że wyrób spełnia te zasady.
1.7.4.7.	Elementy urz¹dzenia sygnalizacji szybowej przeznaczone do zabudowania w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej.
1.7.4.7.1.	Sygnalizatory œwietlne umieszcza siê w polu widzenia maszynisty maszyn wyci¹gowych 
oraz w taki sposób, aby nie utrudnia³y równoczesnej obserwacji innych elementów górniczego wyci¹gu szybowego, w szczególnoœci wskaŸników g³êbokoœci i prêdkoœci oraz linopêdni.
1.7.4.7.2.	Sygnalizatory œwietlne mo¿na instalowaæ w pulpicie sterowniczym, lecz w sposób wyraŸnie odró¿niaj¹cy je od pozosta³ej aparatury kontrolno-pomiarowej maszyny wyci¹gowej.
1.7.4.7.3.	Sygna³y sygnalizatorów dŸwiêkowych wyraŸnie ró¿ni¹ siê tonem.
1.7.4.8.	Instalowanie urz¹dzeñ na stanowiskach sygna³owych.
1.7.4.8.1.	G³ówne stanowiska sygna³owe oraz stanowiska sygna³owe poziomów instaluje siê zarówno od strony wsiadania ludzi, jak i zapychania wozów, oraz umieszcza siê tak, aby obs³uguj¹cy je sygnalista szybowy mia³ zapewnion¹ dobr¹ widocznoœæ w stronê wrót szybowych oraz urz¹dzeñ przyszybowych.
1.7.4.8.2.	Sygnalista szybowy w trakcie obs³ugi urz¹dzenia sygnalizacji szybowej nie jest nara¿ony na potr¹cenie przez zapychane wozy lub inne urz¹dzenie.
1.7.4.8.3.	W przypadku równoleg³ego ³¹czenia nadajników sygnalizacji poœpiesznej lub sygnalizacji jednouderzeniowej sygnalista szybowy mo¿e kontrolowaæ dostêp do nich osób nieuprawnionych.
1.7.4.8.4.	Sygnalizatory œwietlne z napisem: „jazda ludzi” s¹ widoczne zarówno dla osób wchodz¹cych do naczynia wyci¹gowego, jak i dla osób wychodz¹cych z niego.
1.7.4.8.5.	Sygnalizatory œwietlne informuj¹ce o zablokowaniu maszyny wyci¹gowej s¹ widoczne zarówno od strony przyszybia, jak i z naczynia wyci¹gowego.
1.7.4.8.6.	Lampki kontrolne nadajników: „gotów” umieszcza siê w nadajnikach: „gotów”.
1.7.4.8.7.	Sygnalizatory œwietlne na wszystkich stanowiskach sygna³owych, z wyj¹tkiem sygnalizatorów, o których mowa w pkt 1.7.4.8.4, opatruje siê jednoznacznie ustalonym skrótem.
1.7.4.8.8.	Nadajniki sygna³owe o ró¿nym przeznaczeniu zaopatruje siê w wyró¿niaj¹ce siê przyciski, ciêg³a lub uchwyty. Nadajniki alarmowe i ich przyciski, ciêg³a lub uchwyty wyró¿nia siê dodatkowo kolorem czerwonym.
1.7.4.8.9.	Prze³¹cznik blokuj¹cy wyposa¿a siê w wyraŸnie rozró¿nione i oznaczone pozycje odpowiadaj¹ce odblokowaniu lub zablokowaniu maszyny wyci¹gowej.
1.7.4.8.10.	Na stanowiskach sygna³owych, na których widocznoœæ naczynia wyci¹gowego jest ograniczona, instaluje siê sygnalizator œwietlny, informuj¹cy o obecnoœci naczynia wyci¹gowego oraz zahamowaniu maszyny wyci¹gowej.
1.7.4.9.	Zapowiadanie za³¹czenia rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego wymagaj¹cego potwierdzenia powoduje za³¹czenie na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych i na stanowiskach sygna³owych, na których jest sygnalizowany dany rodzaj pracy, pulsuj¹cego œwiat³a sygnalizuj¹cego ten rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego. Œwiat³o pulsuj¹ce œwieci do momentu za³¹czenia danego rodzaju pracy. Po za³¹czeniu zadysponowanego rodzaju pracy œwiat³o pulsuj¹ce zmienia siê na œwiat³o ci¹g³e. Do zapowiadania i rezygnacji z jazdy osobistej oraz rewizji stosuje siê prze³¹czniki niestabilne.
1.7.5.	Urz¹dzenia sterowniczo-sygna³owe.
1.7.5.1.	Budowa urz¹dzeñ sterowniczo-sygna³owych. Wymagania w zakresie funkcjonalnym.
1.7.5.1.1.	Urz¹dzenie sterowniczo-sygna³owe, zwane dalej „USS”, umo¿liwia:
1)	nadanie sygna³u alarmowego;
2)	zablokowanie maszyny wyci¹gowej w stanie zahamowania;
3)	nadanie sygna³u startowego oraz uruchamianie maszyny wyci¹gowej przy automatycznym sterowaniu maszyny wyci¹gowej;
4)	zdalne uruchamianie i zatrzymywanie maszyny wyci¹gowej w celu przeprowadzenia rewizji lin, kó³ linowych lub naczyñ wyci¹gowych;
5)	przekazywanie informacji za pomoc¹ sygnalizacji jednouderzeniowej zgodnie z wymaganiami dotycz¹cymi urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej, okreœlonymi w pkt 1.7.1.7—1.7.1.16.3;
6)	nadawanie sygna³ów dŸwiêkowych lub zdalnego uruchamiania i zatrzymywania maszyny wyci¹gowej w celu przeprowadzenia rewizji szybu i prac szybowych;
7)	ustalenie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego oraz przynale¿nego rodzaju sterowania maszyn¹ wyci¹gow¹;
8)	kontrolê pracy górniczego wyci¹gu szybowego oraz elementów urz¹dzeñ wspó³pracuj¹cych;
9)	uzyskanie informacji o pracy oraz stanie wyci¹gu szybowego;
10)	dwukierunkow¹ ³¹cznoœæ foniczn¹ miêdzy stanowiskami sygna³owymi a stanowiskiem maszynisty maszyn wyci¹gowych.
1.7.5.1.2.	USS wyposa¿a siê w:
1)	dwa zasilania pr¹du sta³ego, do których nie mo¿e byæ do³¹czony ¿aden odbiornik niewchodz¹cy w sk³ad USS;
2)	obwody elektryczne galwanicznie odizolowane od innych sieci;
3)	urz¹dzenie samoczynnie wskazuj¹ce maszyniœcie maszyn wyci¹gowych, ¿e USS jest pod napiêciem;
4)	urz¹dzenia kontroluj¹ce w sposób ci¹g³y stan izolacji sieci sygna³owej, sygnalizuj¹ce dŸwiêkowo i œwietlnie doziemienie w przypadku spadku rezystancji izolacji; dobór zabezpieczeñ i ich nastaw wykonuje siê w sposób zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo w trakcie pracy oraz konserwacji; wykonanie urz¹dzenia zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w Polskich Normach dotycz¹cych zabezpieczeñ elektroenergetycznych stwarza domniemanie, ¿e wyrób ten jest bezpieczny;
5)	urz¹dzenie zapewniaj¹ce niezawodn¹ pracê w przypadku spadku napiêcia zasilaj¹cego, nie wiêkszego ni¿ o 10% wartoœci napiêcia znamionowego;
6)	urz¹dzenie, które w przypadku spadku napiêcia zasilaj¹cego wiêkszego ni¿ o 10% wartoœci napiêcia znamionowego:
a)	od³¹czy samoczynnie USS od zasilania, a od³¹czenie to jest sygnalizowane dŸwiêkowo
i œwietlnie na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych,
b)	powoduje samoczynne zatrzymanie ruchu maszyny wyci¹gowej.
1.7.5.1.2.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.5.1.2 ppkt 1 i 2 nie dotycz¹ USS, których funkcje s¹ realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.5.1.3.	USS wyklucza mo¿liwoœæ wytworzenia na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych sygna³ów wstêpnych, mog¹cych przedwczeœnie sugerowaæ sygna³ do odjazdu.
1.7.5.1.4.	USS do jazdy ludzi wyposa¿a siê zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w niniejszym za³¹czniku dla tego rodzaju pracy urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej.
1.7.5.1.5.	Uk³ad alarmowy s³u¿¹cy do awaryjnego zatrzymania maszyny wyci¹gowej: 
1)	wyposa¿a siê w obwody alarmowe:
a)	tak grupuj¹ce nadajniki alarmowe i inne elementy kontrolne wykrywaj¹ce stany bezpoœredniego zagro¿enia ruchu górniczego wyci¹gu szybowego, aby inicjowane przez nie sygna³y alarmowe powodowa³y awaryjne zatrzymanie odpowiednio tylko maszyny wyci¹gowej macierzystego przedzia³u b¹dŸ maszyn wyci¹gowych obydwu przedzia³ów szybu w szybach dwuprzedzia³owych,
b)	dzia³aj¹ce na zasadzie ci¹g³ego przep³ywu pr¹du, a przerwa obwodu powoduje samoczynne wytworzenie sygna³u alarmowego;
2)	wykonuje siê tak, aby jego wy³¹czenie nast¹pi³o wy³¹cznie przy ca³kowitym od³¹czeniu USS spod napiêcia.
1.7.5.1.6.	Sygna³ alarmowy spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	jest œwietlny i dŸwiêkowy;
2)	do wytworzenia sygna³u dŸwiêkowego stosuje siê buczki lub inne przetworniki dŸwiêkowe o jednoznacznie wyró¿nionym tonie;
3)	sygna³ dŸwiêkowy jest s³yszalny na ka¿dym stanowisku w szybie oraz w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej;
4)	sygna³ dŸwiêkowy na stanowisku w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej trwa do czasu skasowania, na pozosta³ych stanowiskach — nie krócej ni¿ przez okres 5 s;
5)	kasowanie sygna³u œwietlnego nastêpuje po usuniêciu przyczyny jego wywo³ania.
1.7.5.1.7.	Sygna³ z obwodu alarmowego, o którym mowa w pkt 1.7.5.1.5 ppkt 1, powoduj¹cy awaryjne zatrzymanie maszyn wyci¹gowych obydwu przedzia³ów w szybach dwuprzedzia³owych jest wytwarzany co najmniej w nastêpuj¹cych przypadkach:
1)	po u¿yciu nadajników alarmowych w jednym z przedzia³ów;
2)	po zadzia³aniu kontroli pracy lin wyrównawczych w jednym z przedzia³ów.
1.7.5.1.8.	Sygna³ z obwodu alarmowego, o którym mowa w pkt 1.7.5.1.5 ppkt 1, powoduj¹cy awaryjne zatrzymanie tylko maszyny wyci¹gowej macierzystego przedzia³u jest wytwarzany co najmniej w przypadku:
1)	zmniejszenia siê odstêpów eksploatacyjnych, okreœlonych dla ruchu naczyñ wyci¹gowych na skutek zmiany po³o¿enia cyklicznie przemieszczanych elementów technologicznych 
w stanie niezahamowania maszyny wyci¹gowej;
2)	powstania innych nieprawid³owoœci mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ruchu górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.5.1.9.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej uniemo¿liwia odhamowanie hamulca oraz nadanie sygna³u zdalnego uruchamiania i sygna³u startowego. Uk³ad ten spe³nia nastêpuj¹ce wymagania:
1)	wyposa¿a siê go w obwody blokad grupuj¹ce odpowiednio prze³¹czniki blokad i inne elementy kontrolne, wykrywaj¹ce stany niepozwalaj¹ce na ruch górniczego wyci¹gu szybowego, których zadzia³anie powoduje blokadê maszyny wyci¹gowej;
2)	obwody uk³adu blokowania dzia³aj¹ na zasadzie ci¹g³ego przep³ywu pr¹du, a przerwanie obwodu powoduje samoczynnie stan uniemo¿liwiaj¹cy ruch maszyny wyci¹gowej;
3)	zadzia³anie uk³adu blokowania w stanie odhamowania maszyny wyci¹gowej powoduje stan jego zablokowania po zahamowaniu maszyny wyci¹gowej;
4)	w przypadku rêcznego sterowania maszyny wyci¹gowej wy³¹czenie blokady nie powoduje samoczynnego odhamowania maszyny wyci¹gowej.
1.7.5.1.10.	Na ka¿dym stanowisku, z którego s¹ nadawane sygna³y jednouderzeniowe, instaluje siê prze³¹cznik blokuj¹cy.
1.7.5.1.11.	Stan zablokowania lub odblokowania maszyny wyci¹gowej ze stanowisk sterowniczo-
-sygna³owych jest sygnalizowany na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych sygna³ami œwietlnymi z odpowiednim napisem.
1.7.5.1.12.	Stan zablokowania maszyny wyci¹gowej jest sygnalizowany sygna³em œwietlnym z odpowiednim napisem:
1)	na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych z wyró¿nieniem stanowiska, z którego zablokowano maszynê wyci¹gow¹;
2)	na stanowiskach sterowniczo-sygna³owych, z których zablokowano maszynê wyci¹gow¹.
1.7.5.1.13.	W uk³adzie blokowania maszyny wyci¹gowej przewiduje siê mo¿liwoœæ awaryjnego odblokowania maszyny wyci¹gowej tylko w przypadku zahamowanej maszyny wyci¹gowej. Odblokowanie to:
1)	umo¿liwia uruchomienie maszyny wyci¹gowej tylko w przypadku: za³¹czonej sygnalizacji jednouderzeniowej oraz ograniczenia prêdkoœci jazdy do 1 m/s;
2)	jest sygnalizowane na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych;
3)	jest zabezpieczone przed u¿yciem przez kod dostêpu lub za³o¿enie plomby.
1.7.5.1.14.	Uk³ad blokowania maszyny wyci¹gowej uniemo¿liwia uruchomienie maszyny wyci¹gowej co najmniej w przypadku, gdy:
1)	przy za³¹czonym wydobyciu:
a)	nie roz³adowano skipu na nadszybiu, z wyj¹tkiem pracy w trakcie za³¹czonej sygnalizacji jednouderzeniowej,
b)	jest nieczynna odstawa urobku oraz nie roz³adowano zbiornika wy³adowczego, z wyj¹tkiem pracy w trakcie za³¹czonej sygnalizacji jednouderzeniowej,
c)	którekolwiek wrota szybowe s¹ otwarte;
2)	rozpocz¹³ siê proces za³adowania, z wyj¹tkiem pracy w trakcie za³¹czonej sygnalizacji jednouderzeniowej;
3)	zmniejszy³y siê odstêpy obowi¹zuj¹ce dla ruchu naczyñ wyci¹gowych, zwi¹zane z po³o¿eniem cyklicznie przemieszczanych elementów technologicznych, w szczególnoœci uszczelniaczy lub pomostu;
4)	za³¹czono rewizjê szybu od momentu prze³¹czenia USS na ten rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego, a nastêpnie po ka¿dym zahamowaniu maszyny wyci¹gowej do momentu nadania sygna³u z szybu do jazdy; odblokowanie spowodowane nadaniem tego sygna³u nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 s;
5)	nie dzia³a aparat rejestruj¹cy.
1.7.5.1.15.	Dozwolone jest przemieszczenie naczynia wyci¹gowego przy otwartych wrotach szybowych 
z uprawnionego stanowiska sterowniczo-sygna³owego w trakcie rewizji naczyñ wyci¹gowych i lin wyci¹gowych.
1.7.5.1.16.	Zdalne uruchomienie maszyny wyci¹gowej, w przypadku prowadzenia wydobycia, jest realizowane po wytworzeniu sygna³u startowego.
1.7.5.1.17.	Sygna³ startowy jest wytwarzany jedynie po spe³nieniu nastêpuj¹cych wymagañ:
1)	uprawnieniu nadajników lub uk³adu zdalnego uruchomienia w trakcie wydobycia dla nastêpuj¹cych rodzajów sterowania:
a)	zdalnego uruchomienia maszyny wyci¹gowej,
b)	sygnalizacji startowej;
2)	zakoñczeniu za³adunku i roz³adunku skipów podczas pracy dwoma skipami lub tylko odpowiednio za³adunku lub roz³adunku skipu podczas pracy jednym skipem;
3)	zahamowaniu maszyny wyci¹gowej;
4)	znajdowaniu siê przemieszczanych elementów technologicznych w po³o¿eniu okreœlonym dla ruchu naczyñ wyci¹gowych;
5)	obecnoœci skipu na stanowisku za³adowczym podczas pracy dwoma skipami lub odpowiednio obecnoœci skipu na stanowisku za³adowczym lub roz³adowczym podczas pracy jednym skipem;
6)	niezablokowaniu maszyny wyci¹gowej ³¹cznikami blokad;
7)	czynnej odstawie urobku na nadszybiu lub, je¿eli zbiornik roz³adowczy jest pusty, nieczynnej odstawie urobku na nadszybiu.
1.7.5.1.18.	Sygna³ startowy jest sygna³em kierunkowym.
1.7.5.1.19.	Sygna³ startowy jest kasowany w momencie wykonania programu lub przerwania obwodu bezpieczeñstwa.
1.7.5.1.20.	Sygna³ startowy na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych jest sygna³em dŸwiêkowym, ró¿ni¹cym siê wyraŸnie od sygna³u dŸwiêkowego wykonawczego, oraz sygna³em œwietlnym 
z napisem: „Start”.
1.7.5.1.21.	Nadanie sygna³u startowego jest sygnalizowane w miejscu nadania sygna³em œwietlnym.
1.7.5.1.22.	Zdalne uruchomienie maszyny wyci¹gowej w trakcie rewizji lin wyci¹gowych, naczyñ wyci¹gowych lub kó³ linowych:
1)	odbywa siê, je¿eli:
a)	uprawnienie nadajników do zdalnego uruchomienia maszyny wyci¹gowej w trakcie prowadzenia rewizji lin wyci¹gowych, naczyñ wyci¹gowych lub kó³ linowych jest dokonane dla rodzaju pracy: „rewizja lin”, „rewizja naczyñ” lub „rewizja kó³ linowych”,
b)	uprawnienie nadajników do zdalnego uruchomienia maszyny wyci¹gowej nastêpuje po potwierdzeniu uprawnienia ³¹cznikiem uprawnienia na stanowisku rewizji lin wyci¹gowych, naczyñ wyci¹gowych lub kó³ linowych i trwa do momentu jego skasowania tym ³¹cznikiem,
c)	uprawnione jest tylko jedno stanowisko,
d)	maszyna wyci¹gowa nie jest zablokowana,
e)	strefa jazdy, zabezpieczaj¹ca przed wjechaniem na wy³¹czniki krañcowe regulatora jazdy, jest ograniczona,
f)	w przypadku rewizji lin noœnych przeprowadzanych ze zrêbu szybu — po ograniczeniu strefy jazdy naczynia wyci¹gowego poni¿ej zrêbu szybu; przekroczenie tej strefy powoduje za³¹czenie sygna³u alarmowego,
g)	w przypadku rewizji naczyñ wyci¹gowych — po stwierdzeniu obecnoœci kontrolowanego naczynia wyci¹gowego na poziomie zrêbu szybu;
2)	jest sygnalizowane sygna³em œwietlnym w miejscu zdalnego uruchamiania.
1.7.5.1.23.	Spe³nienie wymagania okreœlonego w pkt 1.7.5.1.1 ppkt 5 wymaga stosowania sygnalizacji jednouderzeniowej.
1.7.5.1.24.	Sygnalizacja jednouderzeniowa, s³u¿¹ca do nadawania sygna³ów dŸwiêkowych, jest wykonana jako sygnalizacja:
1)	poœrednia — dla górniczych wyci¹gów szybowych dwunaczyniowych;
2)	bezpoœrednia — dla górniczych wyci¹gów szybowych jednonaczyniowych lub górniczych wyci¹gów szybowych dwunaczyniowych, w których jest przewidziana praca ka¿dym naczyniem wyci¹gowym oddzielnie.
1.7.5.1.25.	Sygnalizacja jednouderzeniowa poœrednia oraz sygnalizacja jednouderzeniowa bezpoœrednia jest wykonana zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju sygnalizacji okreœlonymi w wymaganiach dotycz¹cych urz¹dzeñ sygnalizacji szybowej, o których mowa w pkt 1.7.1.8—1.7.1.16.3.
1.7.5.1.26.	Sygnalizacja rewizyjna, s³u¿¹ca do nadawania sygna³ów w trakcie rewizji lub napraw szybowych, jest wykonana zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w pkt 1.7.1.44.
1.7.5.1.27.	Prze³¹czenie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego odbywa siê na stanowisku maszynisty maszyn wyci¹gowych.
1.7.5.1.28.	Uk³ad prze³¹czaj¹cy rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego umo¿liwia wybór nastêpuj¹cych rodzajów pracy:
1)	„wydobycie” — w przypadku zdalnego uruchomienia maszyny wyci¹gowej, sygnalizacji startowej lub sygnalizacji jednouderzeniowej;
2)	„jazda niewydobywcza” — w przypadku sygnalizacji jednouderzeniowej;
3)	„rewizja lin”, „rewizja naczyñ” lub „rewizja kó³ linowych”;
4)	„rewizja szybu”;
5)	„jazda manewrowa”, w którym stanowiska sterowniczo-sygnalizacyjne s¹ nieuprawnione.
1.7.5.1.29.	Uk³ad prze³¹czaj¹cy rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego jest wykonany tak, aby:
1)	zapewnia³ za³¹czanie tylko jednego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego;
2)	prze³¹czanie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego by³o mo¿liwe tylko wtedy, gdy maszyna wyci¹gowa jest zahamowana;
3)	prze³¹czanie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego z rodzaju: „wydobycie” na rodzaj: „jazda niewydobywcza” by³o mo¿liwe tylko przy pustych skipach i unieruchomionych urz¹dzeniach za³adowczych;
4)	prze³¹czanie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego z rodzaju: „rewizja lin”, „rewizja naczyñ” lub „rewizja kó³ linowych”, na pozosta³e rodzaje pracy by³o mo¿liwe po skasowaniu uprawnienia stanowisk rewizji lin wyci¹gowych, kó³ linowych i naczyñ wyci¹gowych, dokonanego na tych stanowiskach;
5)	prze³¹czanie rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego nie by³o mo¿liwe po nadaniu sygna³u startowego;
6)	rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego by³ sygnalizowany œwietlnie na odpowiednich stanowiskach;
7)	powodowa³ prze³¹czanie rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej odpowiednio do przyjêtego rodzaju pracy górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.5.1.30.	USS wyposa¿a siê w uk³ady kontroluj¹ce:
1)	roz³adowanie skipów;
2)	zamkniêcie skipów;
3)	zamkniêcie i otwarcie urz¹dzeñ za³adowczych;
4)	nape³nienie zbiornika na nadszybiu;
5)	pracê odstawy urobku na nadszybiu;
6)	zamkniêcie wrót szybowych.
1.7.5.1.31.	Urz¹dzenie za³adowcze mo¿e byæ uruchomione, je¿eli:
1)	maszyna wyci¹gowa zosta³a zahamowana;
2)	puste naczynie wydobywcze zosta³o ustawione w strefie pozwalaj¹cej na za³adunek;
3)	zosta³ za³¹czony w³aœciwy rodzaj pracy górniczego wyci¹gu szybowego, okreœlony 
w pkt 1.7.5.1.28 ppkt 1.
1.7.5.1.31.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.5.1.31 uwzglêdnia siê w USS.
1.7.5.1.32.	USS wspó³pracuje jedynie z maszynami wyci¹gowymi, które uniemo¿liwiaj¹:
1) odhamowanie maszyny wyci¹gowej w przypadku braku sygna³u startowego do jazdy przy:
a)	zdalnym uruchamianiu maszyny wyci¹gowej,
b)	rewizji szybu,
c)	u¿yciu sygnalizacji startowej;
2)	samoczynne odhamowanie maszyny wyci¹gowej po odblokowaniu maszyny wyci¹gowej;
3)	prowadzenie ruchu maszyny wyci¹gowej niezgodnie z rodzajem pracy górniczego wyci¹gu szybowego za³¹czonym w USS.
1.7.5.1.33.	USS projektuje siê i wykonuje siê tak, aby:
1)	prze³¹czanie rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej z rodzaju: „sterowanie rêczne” na rodzaj: „sterowanie automatyczne” by³o mo¿liwe tylko w skrajnych po³o¿eniach naczyñ wyci¹gowych, po zahamowaniu maszyny wyci¹gowej, przed nadaniem sygna³u startowego do uruchomienia maszyny wyci¹gowej;
2)	prze³¹czanie rodzaju sterowania maszyny wyci¹gowej z rodzaju: „sterowanie automatyczne” na rodzaj: „sterowanie rêczne” by³o mo¿liwe tylko po zahamowaniu maszyny wyci¹gowej i nie mog³o spowodowaæ samoczynnego odhamowania maszyny wyci¹gowej.
1.7.5.1.34.	W przypadku pe³nego zbiornika:
1)	na nadszybiu i postoju odstawy urobku ze zbiornika nastêpuje zablokowanie startu maszyny wyci¹gowej;
2)	w trakcie ruchu maszyny wyci¹gowej nastêpuje zatrzymanie maszyny wyci¹gowej przed punktem wy³adowczym.
1.7.5.1.35.	USS wyposa¿a siê w uk³ad sygnalizacyjny œwietlny i dŸwiêkowy, informuj¹cy obs³ugê stanowisk górniczego wyci¹gu szybowego o:
1)	stanie pracy elementów górniczego wyci¹gu szybowego;
2)	przekazywanych sygna³ach.
1.7.5.1.36.	Dla porozumiewania siê maszynisty maszyn wyci¹gowych z obs³ug¹ stanowisk górniczego wyci¹gu szybowego oraz porozumiewania siê miêdzy sob¹ obs³ugi tych stanowisk jest stosowany niezale¿ny uk³ad ³¹cznoœci szybowej wykonany jako lokalny system ³¹cznoœci.
1.7.5.1.37.	Uk³ad ³¹cznoœci szybowej spe³nia wymagania okreœlone w pkt 1.7.1.23.
1.7.5.2.	Wykonanie USS.
1.7.5.2.1.	USS wykonuje siê jako urz¹dzenie budowy przeciwwybuchowej. W podziemnych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny niepalne, w których nie wyznaczono granic pól metanowych, mog¹ byæ stosowane USS budowy normalnej.
1.7.5.2.2.	Po³¹czenia poszczególnych elementów USS wykonuje siê za pomoc¹ oddzielnej sieci kablowej. Sieæ tê wykorzystuje siê wy³¹cznie dla USS danego górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.5.2.3.	USS mo¿e byæ powi¹zane z innymi urz¹dzeniami sterowania i automatyki, je¿eli:
1)	urz¹dzenia te s¹ galwanicznie odizolowane od obwodu USS;
2)	wszystkie punkty powi¹zania s¹ wyraŸnie oznaczone w dokumentacji i na listwach ³¹czeniowych.
1.7.5.2.3.1.	Wymagania okreœlone w pkt 1.7.5.2.3 ppkt 1 i 2 nie dotycz¹ USS, których funkcje s¹ realizowane w systemie sterowników programowalnych, wspólnym dla innych elementów górniczego wyci¹gu szybowego.
1.7.5.2.4.	Elementy USS rozmieszcza siê na stanowiskach tak, aby nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu pracy oraz nie powodowa³y ograniczenia widocznoœci.
1.7.5.2.5.	Kodowanie wskaźników i elementów sterowniczych jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi zasad współdziałania człowieka z maszyną. Wykonanie wskaźników i elementów sterowniczych zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących tych wskaźników i elementów stwarza domniemanie, że USS spełnia te zasady.
1.7.5.2.6.	£¹czniki kontroluj¹ce po³o¿enie elementów mechanicznych, w szczególnoœci po³o¿enie, od którego zale¿y akceptowalny poziom ryzyka pracy górniczego wyci¹gu szybowego, zabudowuje siê tak, aby ich dzia³anie nastêpowa³o ju¿ po minimalnej zmianie kontrolowanego po³o¿enia.
1.7.5.2.7.	Elementy USS przeznaczone do zabudowania w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej.
1.7.5.2.7.1.	Sygnalizatory œwietlne instaluje siê na pulpicie sterowniczym maszyny wyci¹gowej, a ich rozmieszczenie zapewnia w³aœciwy odbiór sygna³ów i wyró¿nienie sygna³u startowego spoœród innych sygna³ów.
1.7.5.2.7.2.	Elementy sterownicze wchodz¹ce w sk³ad USS instaluje siê na pulpicie sterowniczym maszyny wyci¹gowej lub w jego pobli¿u tak, aby maszynista maszyn wyci¹gowych móg³ je obs³ugiwaæ bez opuszczania miejsca obs³ugi.
1.7.5.2.7.3.	Sygnalizatory dŸwiêkowe wyraŸnie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ tonem.
1.7.5.2.7.4.	Je¿eli w pomieszczeniu maszyny wyci¹gowej znajduj¹ siê stanowiska maszynistów maszyn wyci¹gowych wiêcej ni¿ jednego górniczego wyci¹gu szybowego, to sygnalizatory dŸwiêkowe USS wykonuje siê tak, aby ich sygna³y nie przeszkadza³y w pracy ka¿dego z maszynistów maszyn wyci¹gowych.
1.7.5.2.8.	Instalowanie elementów USS na stanowiskach sygna³owych wykonuje siê zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w pkt 1.7.4.8—1.7.4.8.10.
1.8.	Wyodrêbnione zespo³y elementów wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a—g rozporz¹dzenia.
1.8.1.	Wyodrêbnione zespo³y elementów wyrobów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a—g rozporz¹dzenia, spe³niaj¹ wymagania okreœlone w pkt 1.1—1.7.5.2.8, w zakresie ich dotycz¹cym.
1.9.	Aparaty rejestruj¹ce.
1.9.1.	Górniczy wyci¹g szybowy wyposa¿a siê w aparat rejestruj¹cy.
1.9.2.	Aparat rejestruj¹cy jest urz¹dzeniem odrêbnym i niezale¿nym pod wzglêdem budowy, wyposa¿enia i zasilania. Zapisuje stany pracy oraz generowane sygna³y. Przechowuje zapisane dane przez okres nie krótszy ni¿ dwa tygodnie, a tak¿e umo¿liwia wspó³pracê z oprogramowaniem do ich analizy.
1.9.3.	Aparat rejestruj¹cy rejestruje co najmniej:
1)	³¹cznie w funkcji czasu:
a)	parametry okreœlone w pkt 1.1.5.9.1,
b)	przebieg prêdkoœci, w taki sposób, aby jej odczyt by³ mo¿liwy z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 0,1 m/s,
c)	kierunek ruchu maszyny wyci¹gowej,
d)	nadane sygna³y:
—	„gotów”,
—	jednouderzeniowe — wykonawcze i porozumiewawcze,
—	alarmowe,
—	gotowoœci pomocniczych stanowisk sygna³owych,
e)	parametry pracy urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej określone w pkt 1.7;
2)	dŸwiêkowe sygna³y wykonawcze za poœrednictwem przetworników elektroakustycznych;
3)	wartoœci wielkoœci fizycznych odpowiadaj¹cych obci¹¿eniu silników napêdowych maszyny wyci¹gowej;
4)	wartoœæ ciœnienia medium hamulcowego: 
a)	wykazuj¹c¹ stan zahamowania lub odhamowania, 
b)	okreœlaj¹c¹ stan hamulca maszyny wyci¹gowej;
5)	zadzia³anie urz¹dzenia, o którym mowa w pkt 1.1.6.1.12.
1.9.3.1.	Wymaganie okreœlone w pkt 1.1.5.9.1 ppkt 12 nie dotyczy maszyn wyci¹gowych wyposa¿onych w cyfrowe uk³ady regulacji prêdkoœci.
1.9.4.	Obwody sygna³ów przesy³anych do aparatów rejestruj¹cych instalowanych poza pomieszczeniem maszyny wyci¹gowej s¹ galwanicznie izolowane.
2. Wyroby stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych
2.1.	Urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°.
2.1.1.	Kabinê projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapewnia³a przestrzeñ oraz wytrzyma³oœæ odpowiadaj¹c¹ maksymalnej liczbie osób i udŸwigowi. W uzasadnionych przypadkach 
w urz¹dzeniach przeznaczonych do transportu osób tam, gdzie wymiary na to pozwalaj¹, kabinê projektuje siê i wykonuje siê tak, aby jej konstrukcja umo¿liwia³a korzystanie z tych urz¹dzeñ przez osoby niepe³nosprawne.
2.1.2.	Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej po³¹czenia i elementy mocuj¹ce projektuje siê i dobiera siê tak, aby zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa i zminimalizowaæ ryzyko spadku kabiny.
2.1.2.1.	W przypadku zastosowania lin lub ³añcuchów do zawieszenia kabiny istniej¹ co najmniej dwie niezale¿ne liny lub dwa niezale¿ne ³añcuchy, ka¿da lub ka¿dy z w³asnym systemem zamocowania. Takie liny i ³añcuchy nie mog¹ byæ ³¹czone ani splatane, z wyj¹tkiem przypadków, 
w których jest to konieczne dla zamocowania lub uformowania pêtli.
2.1.3.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê, wykonuje siê oraz instaluje siê tak, aby w przypadku przekroczenia udŸwigu nominalnego by³o mo¿liwe ich uruchomienie wy³¹cznie w trybie awaryjnym.
2.1.4.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w ograniczniki prêdkoœci. Wymaganie to nie dotyczy urz¹dzeñ, w których konstrukcja uk³adu napêdowego uniemo¿liwia osi¹gniêcie nadmiernej prêdkoœci.
2.1.5.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w urz¹dzenia do kontrolowania i ograniczania prêdkoœci.
2.1.6.	Urz¹dzenia transportowe ze sprzê¿eniem ciernym projektuje siê tak, aby zapewniæ stabilnoœæ lin noœnych na kole ciernym i ko³ach linowych.
2.1.7.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w indywidualne zespo³y napêdowe. Wymaganie to nie dotyczy urz¹dzeñ, w których przeciwwaga jest zast¹piona drug¹ kabin¹.
2.1.8.	Konstrukcja urz¹dzenia transportowego uniemo¿liwia dostêp do zespo³u napêdowego i urz¹dzeñ towarzysz¹cych, z wyj¹tkiem przypadków wykonywania konserwacji lub usuwania awarii.
2.1.9.	Urz¹dzenia steruj¹ce projektuje siê i wykonuje siê zgodnie z zasadami ergonomii.
2.1.10.	Funkcje urz¹dzeñ steruj¹cych oraz ich elementów s¹ oznakowane w sposób zrozumia³y dla osób je obs³uguj¹cych.
2.1.11.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w obwody alarmowe.
2.1.12.	Wyposa¿enie elektryczne urz¹dzeñ transportowych wykonuje siê tak, aby:
1)	nie istnia³a mo¿liwoœæ pomylenia z obwodami, które nie maj¹ bezpoœredniego po³¹czenia 
z urz¹dzeniem transportowym;
2)	zasilanie w energiê mog³o byæ od³¹czane pod obci¹¿eniem;
3)	ruch urz¹dzenia transportowego by³ uzale¿niony od elektrycznych urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, znajduj¹cych siê w odrêbnym elektrycznym obwodzie bezpieczeñstwa;
4)	uszkodzenie instalacji elektrycznej nie stwarza³o zagro¿enia dla ludzi.
2.1.13.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby przestrzeñ, w której porusza siê kabina, nie by³a dostêpna, z wyj¹tkiem prac konserwatorskich oraz awarii. Przed wejœciem osoby do tej przestrzeni normalna praca urz¹dzenia transportowego jest uniemo¿liwiona.
2.1.14.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapobiegaæ ryzyku zgniecenia osoby, je¿eli kabina znajduje siê w jednej z pozycji krañcowych. Wymaganie to mo¿e byæ spe³nione przez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu poza obrêbem po³o¿eñ krañcowych.
2.1.15.	Podesty przy wejœciu i wyjœciu z kabiny wyposa¿a siê w drzwi przystankowe o odpowiedniej odpornoœci mechanicznej dla przewidywanych warunków u¿ytkowania. Urz¹dzenie rygluj¹ce przy normalnej pracy urz¹dzenia zapobiega:
1)	celowemu lub przypadkowemu uruchomieniu kabiny, je¿eli wszystkie drzwi nie s¹ zamkniête i zaryglowane;
2)	otwarciu drzwi przystankowych w trakcie ruchu kabiny znajduj¹cej siê poza okreœlon¹ stref¹ przystankow¹.
2.1.15.1.	W okreœlonych w dokumentacji techniczno-ruchowej strefach przystankowych przy otwartych drzwiach s¹ dozwolone wszelkie ruchy przy korekcji dojazdu, pod warunkiem kontrolowania prêdkoœci poziomowania.
2.1.16.	Kabiny ca³kowicie zabudowuje siê œcianami o pe³nej wysokoœci, w³¹cznie z dopasowan¹ pod³og¹ i sufitem, z wyj¹tkiem otworów wentylacyjnych, oraz pe³noœciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe wykonuje siê tak, aby:
1)	kabina nie mog³a siê poruszaæ, je¿eli drzwi nie s¹ zamkniête, z wyj¹tkiem przypadku okreœlonego w pkt 2.1.15.1, dotycz¹cego ruchu podczas korekcji dojazdu;
2)	kabina zatrzymywa³a siê, je¿eli drzwi zostan¹ otwarte.
2.1.16.1.	Tam, gdzie istnieje zagro¿enie wypadniêcia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi kabiny pozostaj¹ zamkniête i zablokowane, je¿eli kabina zatrzyma siê miêdzy przystankami.
2.1.17.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w urz¹dzenie zapobiegaj¹ce swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górê w przypadku odciêcia zasilania lub awarii którejkolwiek z czêœci sk³adowych. Urz¹dzenie to jest niezale¿ne od zawieszenia kabiny i jest 
w stanie zatrzymaæ kabinê obci¹¿on¹ udŸwigiem nominalnym przy maksymalnej prêdkoœci. Zatrzymanie spowodowane przez to urz¹dzenie nie wywo³uje opóŸnienia szkodliwego dla u¿ytkowników kabiny, bez wzglêdu na warunki obci¹¿enia.
2.1.18.	Zderzaki instaluje siê miêdzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna przestrzeñ, o której mowa w pkt 2.1.14, jest mierzona przy ca³kowicie œciœniêtych zderzakach.
2.1.18.1.	Wymagania okreœlone w pkt 2.1.18 nie dotycz¹ urz¹dzeñ transportowych, w których kabina nie mo¿e znaleŸæ siê w wolnej przestrzeni, o której mowa w pkt 2.1.14, ze wzglêdu na konstrukcjê systemu napêdowego.
2.1.19.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby ich uruchomienie by³o niemo¿liwe, je¿eli urz¹dzenia zapobiegaj¹ce swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górê nie s¹ gotowe do dzia³ania.
2.1.20.	Drzwi przystankowe lub drzwi kabiny, je¿eli s¹ napêdzane, wyposa¿a siê w urz¹dzenie zapobiegaj¹ce zgnieceniu osoby w trakcie ich ruchu.
2.1.21.	Drzwi przystankowe, ³¹cznie z tymi, które s¹ wyposa¿one w czêœci szklane, s¹ ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich w³asnoœci w odniesieniu do izolacji (ognioszczelnoœæ) oraz przewodzenia ciep³a (promieniowanie termiczne).
2.1.22.	Przeciwwagi zabudowuje siê tak, aby unikn¹æ zderzenia z kabin¹ lub spadku na kabinê.
2.1.23.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w œrodki umo¿liwiaj¹ce uwolnienie i ewakuacjê osób uwiêzionych w kabinie.
2.1.24.	Kabiny wyposa¿a siê w œrodki dwustronnej ³¹cznoœci, umo¿liwiaj¹ce sta³y kontakt ze s³u¿bami ratowniczymi.
2.1.25.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê i wykonuje siê tak, aby w przypadku wzrostu temperatury zespo³u napêdowego ponad maksimum okreœlone w dokumentacji techniczno-ruchowej mog³y zakoñczyæ rozpoczêt¹ jazdê, ale nie realizowa³y nowych poleceñ.
2.1.26.	Kabiny projektuje siê i wykonuje siê tak, aby zapewniæ wystarczaj¹c¹ wentylacjê dla pasa¿erów nawet w przypadku przed³u¿aj¹cego siê postoju.
2.1.27.	Kabina jest odpowiednio oœwietlona, je¿eli jest u¿ywana lub drzwi s¹ otwarte. Wyposa¿a siê j¹ równie¿ w oœwietlenie awaryjne.
2.1.28.	Œrodki ³¹cznoœci, o których mowa w pkt 2.1.24, oraz oœwietlenie awaryjne, o którym mowa 
w pkt 2.1.27, s¹ tak skonstruowane i wykonane, aby funkcjonowa³y nawet bez normalnego zasilania. Ich czas dzia³ania jest wystarczaj¹co d³ugi, aby umo¿liwiæ czynnoœci ratownicze.
2.1.29.	Urz¹dzenia transportowe projektuje siê i konstruuje siê tak, aby w przypadku po¿aru mo¿na by³o zapobiegaæ zatrzymywaniu siê na okreœlonych poziomach i daæ pierwszeñstwo sterowania osobom prowadz¹cym akcjê ratownicz¹.
2.1.30.	Wyodrêbnione zespo³y elementów urz¹dzeñ transportowych, których œrodki transportu poruszaj¹ siê po torze o nachyleniu wiêkszym ni¿ 45°, spe³niaj¹ wymagania okreœlone 
w pkt 2.1.1—2.1.29, w zakresie ich dotycz¹cym.
2.1.31.	Urz¹dzenia transportowe wyposa¿a siê w aparat rejestruj¹cy.
2.1.31.1.	Aparat rejestruj¹cy jest urz¹dzeniem zapisuj¹cym stany pracy i generowane sygna³y. Przechowuje zapisane dane przez okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c, a tak¿e umo¿liwia wspó³pracê z oprogramowaniem do ich analizy.
2.1.31.2.	Aparat rejestruj¹cy rejestruje w szczególnoœci:
1)	³¹cznie w funkcji czasu sygna³y dwustanowe i analogowe parametrów pracy urz¹dzenia;
2)	przebieg prêdkoœci, w taki sposób, aby jej odczyt by³ mo¿liwy z dok³adnoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ 0,1 m/s;
3)	informacje sygnalizacji wizualnej na stanowisku sterowniczym;
4)	wartoœci wielkoœci fizycznych odpowiadaj¹cych obci¹¿eniu silnika napêdowego;
5)	stan hamulca;
6)	kierunek ruchu urz¹dzenia;
7)	nadane sygna³y wykonawcze;
8)	nadane sygna³y alarmowe.
2.1.31.3.	Obwody sygna³ów przesy³anych do aparatów rejestruj¹cych instalowanych poza pomieszczeniem zespo³ów napêdowych s¹ galwanicznie izolowane.
2.2.	Wozy do przewozu osób i wozy specjalne oraz pojazdy z napêdem spalinowym do przewozu osób.
2.2.1.	Wozy do przewozu osób i wozy specjalne.
2.2.1.1.	Wozy do przewozu osób i wozy specjalne projektuje siê i wykonuje siê tak, aby wymagania statecznoœci by³y spe³nione w trakcie u¿ytkowania.
2.2.1.2.	Wozy do przewozu osób i wozy specjalne wyposa¿a siê w urz¹dzenie sprzêgaj¹ce o konstrukcji: 
1)	zapewniaj¹cej ³atwe i bezpieczne po³¹czenie i roz³¹czenie;
2)	zapobiegaj¹cej przypadkowemu roz³¹czaniu w trakcie przemieszczania.
2.2.1.3.	Sprzêg hakowy przenosi obci¹¿enie o wartoœci nie mniejszej ni¿ 75 kN, a sprê¿ynowy — 
o wartoœci nie mniejszej ni¿ 100 kN.
2.2.1.4.	W wozach do przewozu osób i wozach specjalnych stosuje siê materia³y chemiczne 
oraz wyroby z tworzyw sztucznych, spe³niaj¹ce wymagania trudnopalnoœci, antyelektrostatycznoœci i nietoksycznoœci.
2.2.1.5.	Zderzaki w wozach do przewozu osób i wozach specjalnych wyposa¿a siê w amortyzatory zamocowane do przedniej i tylnej czêœci ramy wozu, przez elementy amortyzuj¹ce gumowe lub sprê¿yny œrubowe, oraz wykonuje siê z materia³u odpornego na uderzenia.
2.2.1.6.	Wozy do przewozu osób wyposa¿a siê w:
1)	amortyzatory;
2)	dach wykonany z blachy stalowej o gruboœci nie mniejszej ni¿ 2,5 mm;
3)	œciany izolowane wyk³adzin¹;
4)	otwory wejœciowe z przesuwanymi drzwiami do ka¿dego z przedzia³ów z ³awkami i oparciami;
5)	drzwi z zamkiem otwieranym z zewn¹trz i od wewn¹trz, uniemo¿liwiaj¹cym ich samoczynne otwarcie w trakcie jazdy;
6)	sygnalizacjê bezpieczeñstwa zapewniaj¹c¹ wysy³anie przez osoby jad¹ce sygna³ów do maszynisty lokomotywy;
7)	w przypadku wozów hamulcowych do przewozu osób — rêczny uk³ad hamulcowy zapewniaj¹cy skuteczne hamowanie;
8)	w przypadku wozów sanitarnych:
a)	prowadnice noszy resorowane wzglêdem pod³o¿a,
b)	obejmy na cztery butle tlenowe,
c)	uchwyty na lampy akumulatorowe do oœwietlenia wozu,
d)	uchwyt lub pojemnik na apteczkê.
2.2.1.6.1.	Wozy do przewozu osób stosowane w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zak³adów górniczych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, mog¹ zostaæ wyposa¿one odmiennie od wymagañ okreœlonych 
w pkt 2.2.1.6, je¿eli wyposa¿enie to spe³nia wymagania w stopniu odpowiadaj¹cym tym wymaganiom.
2.2.1.7.	Wozy specjalne projektuje siê i wykonuje siê tak, aby mo¿liwe by³o zabezpieczenie przewo¿onego ³adunku przed przemieszczeniem.
2.2.1.8.	Wóz specjalny do przewozu p³ynów i do bezpoœredniego nape³niania zbiorników maszyn wyposa¿a siê w:
1)	urz¹dzenia do bezkropelkowego nape³niania zbiornika maszyny z napêdem w³asnym;
2)	uchwyty do umocowania gaœnic.
2.2.1.9.	Konstrukcja wozu specjalnego do przewozu p³ynów wyklucza wszelkie daj¹ce siê racjonalnie przewidzieæ zagro¿enia w trakcie jego eksploatacji, w szczególnoœci w odniesieniu do:
1)	rozszczelnienia przez zamkniêcia i otwory;
2)	urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed wzrostem ciœnienia;
3)	zmiany po³o¿enia œrodka ciê¿koœci w trakcie ruchu.
2.2.1.10.	Zbiornik wozu specjalnego do przewozu p³ynów jest:
1)	po³¹czony z konstrukcj¹ podwozia; 
2)	zabezpieczony przed uszkodzeniami;
3)	wyposa¿ony: 
a)	we wskaŸnik poziomu p³ynu, 
b)	w urz¹dzenia wyrównawcze ciœnienia.
2.2.1.11.	Wozy specjalne do transportu ³adunków d³ugich wyposa¿a siê w rozwory.
2.2.1.12.	Wozy specjalne do transportu butli gazów technicznych pod ciœnieniem zapewniaj¹ ich stabilne po³o¿enie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
2.2.1.13.	Wozy specjalne do transportu ³adunków w wyrobiskach pochy³ych o nachyleniu wiêkszym ni¿ 4° wyposa¿a siê w sprzêgi uniemo¿liwiaj¹ce ich samoczynne roz³¹czenie.
2.2.2.	Pojazdy z napêdem spalinowym do przewozu osób.
2.2.2.1.	Pojazdy z napêdem spalinowym do przewozu osób, zwane dalej w pkt 2.2.2.2—2.2.2.21 „pojazdami”, wyposa¿a siê w urz¹dzenie holuj¹ce albo sprzêgaj¹ce, zapewniaj¹ce ³atwe i bezpieczne po³¹czenie oraz roz³¹czenie, a tak¿e zapobiegaj¹ce przypadkowemu roz³¹czaniu 
w trakcie przemieszczania. Nie dotyczy to pojazdów jednocz³onowych lub gdy cz³ony s¹ po³¹czone na sta³e.
2.2.2.2.	Typ rzeŸby bie¿nika opony, noœnoœæ oraz ciœnienie powietrza zapewniaj¹ bezpieczeñstwo przy dopuszczalnych prêdkoœciach jazdy pojazdu, bior¹c pod uwagê rodzaj ska³ sp¹gowych, ich zawodnienie oraz pochylenia wyrobisk.
2.2.2.3.	Konstrukcja obrêczy ko³a oraz sposób zabezpieczenia pierœcienia sprê¿ystego, jeœli taki pierœcieñ jest zabudowany, zapewniaj¹ bezpieczeñstwo ruchu pojazdu.
2.2.2.4.	Uk³ad skrêtu pojazdu jest priorytetowy w zasilaniu.
2.2.2.5.	Wytrzyma³oœæ przewodów hydraulicznych uk³adu skrêtu pojazdu jest czterokrotnie wiêksza ni¿ ciœnienie pracy uk³adu hydraulicznego.
2.2.2.6.	Uk³ad skrêtu pojazdu zapewnia zgodnoœæ kierunków i proporcjonalnoœæ przemieszczeñ elementów sterowniczych z przemieszczeniem pojazdu.
2.2.2.7.	Si³y na elemencie sterowniczym w trakcie skrêtu podczas jazdy oraz na postoju spe³niaj¹ wymagania okreœlone w normach dotycz¹cych pojazdów.
2.2.2.8.	Uk³ad skrêtu pojazdu zapewnia k¹t obrotu ko³a kierowniczego do momentu zadzia³ania uk³adu nie wiêkszy ni¿ 60°, a tak¿e liczbê od 4 do 6 obrotów dla osi¹gniêcia pe³nego skrêtu.
2.2.2.9.	Pojazdy projektuje siê i wykonuje siê tak, aby wymagania statecznoœci by³y spe³nione w trakcie u¿ytkowania.
2.2.2.10.	Pojazdy wyposa¿a siê w:
1)	urz¹dzenie emituj¹ce ostrzegawczy sygna³ dŸwiêkowy w celu alarmowania osób nara¿onych na niebezpieczeñstwo zwi¹zane z pojazdem;
2)	silniki z zap³onem samoczynnym (silniki wysokoprê¿ne), wyposa¿one w zamkniêty uk³ad odpowietrzania skrzyni korbowej;
3)	wylot spalin tak usytuowany, aby operator pojazdu oraz przewo¿one osoby nie by³y nara¿one na bezpoœrednie dzia³anie spalin;
4)	elementy uk³adu wydechowego, które w przypadku ich wystawania:
a)	nie nara¿¹ ludzi na poparzenie,
b)	s¹ zabezpieczone przed przypadkowym dotkniêciem;
5)	szczelny uk³ad zasilania silnika spalinowego, którego elementy s¹:
a)	zabudowane „na sztywno”, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy wzajemne tarcie,
b)	s¹ zabezpieczone przed nadmiernym nagrzewaniem mog¹cym spowodowaæ samozap³on paliwa;
6)	przewody paliwowe wykonane z metalu, z wyj¹tkiem miejsc, w których ze wzglêdu na wibracjê mog¹ byæ stosowane przewody elastyczne, spe³niaj¹ce wymagania trudnopalnoœci, antyelektrostatycznoœci i nietoksycznoœci.
2.2.2.11.	Zbiornik paliwa pojazdu jest: 
1)	trwale po³¹czony z konstrukcj¹ pojazdu;
2)	zabezpieczony przed uszkodzeniami;
3)	wyposa¿ony:
a)	we wskaŸnik poziomu paliwa,
b)	w urz¹dzenia wyrównawcze ciœnienia.
2.2.2.12.	W przypadku przelania lub uszkodzenia zbiornika oraz uszkodzenia przewodów paliwowych paliwo nie mo¿e wylewaæ siê na elementy uk³adu wydechowego lub z³¹cza elektryczne. Zbiornik paliwa pojazdu spe³nia wymagania trudnopalnoœci, antyelektrostatycznoœci i nietoksycznoœci.
2.2.2.13.	Uk³ad wydechowy pojazdu wyposa¿a siê w urz¹dzenie, które w sposób wymuszony rozcieñcza spaliny z powietrzem z otoczenia. Konstrukcja uk³adu wydechowego umo¿liwia pomiar toksycznoœci gazów spalinowych.
2.2.2.14.	Pojazd wyposa¿a siê w dzia³aj¹cy na wszystkie ko³a przedniej i tylnej osi hamulec zasadniczy oraz dzia³aj¹ce na ko³a co najmniej jednej osi: hamulec awaryjny i hamulec postojowy. Hamulec postojowy nie jest wymagany, je¿eli hamulec awaryjny spe³nia wymagania okreœlone dla hamulca postojowego.
2.2.2.14.1.	Hamulec zasadniczy.
2.2.2.14.1.1.	Hamulec zasadniczy jest przeznaczony do zmniejszenia prêdkoœci i zatrzymania pojazdu 
w sposób niezawodny, niezale¿nie od prêdkoœci poruszania siê, obci¹¿enia oraz pochylenia drogi.
2.2.2.14.1.2.	Hamulec zasadniczy:
1)	zapewnia skutecznoœæ dzia³ania dla pojazdów o masie ca³kowitej do 45 Mg mierzon¹ na drodze poziomej, suchej o nawierzchni utwardzonej, okreœlon¹ dopuszczaln¹ d³ugoœci¹ drogi hamowania wed³ug wzoru: S ≤ 0,17 V + V2/83 (m) lub opóŸnieniem hamowania nie mniejszym ni¿ 3,2 m/s2, gdzie V jest prêdkoœci¹ pocz¹tkow¹ wyra¿on¹ w km/h;
2)	zapewnia regulację intensywności hamowania.
2.2.2.14.1.3.	Dzia³anie hamulca zasadniczego jest:
1)	odpowiednio roz³o¿one miêdzy osiami;
2)	jednakowe dla kó³ tej samej osi.
2.2.2.14.2.	Hamulec awaryjny jest przeznaczony do zatrzymania pojazdu w przypadku awarii hamulca zasadniczego, i zapewnia skutecznoœæ dzia³ania okreœlon¹ dopuszczaln¹ d³ugoœci¹ drogi hamowania, wed³ug wzoru: S ≤ 0,17 V + V2/21 (m), lub opóŸnieniem hamowania nie mniejszym ni¿ 0,8 m/s2, gdzie V jest prêdkoœci¹ pocz¹tkow¹ wyra¿on¹ w km/h.
2.2.2.14.3.	Hamulec postojowy jest przeznaczony do utrzymania w stanie unieruchomienia pojazdu 
i zapewnia dzia³anie w przypadku nieobecnoœci osób obs³uguj¹cych pojazd, utrzymuj¹c robocze czêœci hamulca w po³o¿eniu zahamowania za pomoc¹ urz¹dzenia mechanicznego. Hamulec ten zapewnia utrzymanie pojazdu na pochyleniu wynosz¹cym 16%.
2.2.2.15.	Równoczesne uruchomienie hamulca zasadniczego oraz hamulca awaryjnego nie może wpływać ujemnie na działanie żadnego z nich, zarówno gdy obydwa hamulce są sprawne, jak 
i w przypadku uszkodzenia jednego z nich.
2.2.2.16.	Zużycie hamulców jest łatwo kompensowane systemem ręcznej lub samoczynnej regulacji.
2.2.2.17.	Zespo³y hamulców pojazdów wykonuje siê w systemie co najmniej dwuobwodowym.
2.2.2.18.	Uk³ad hamulcowy pojazdu wyposa¿a siê w:
1)	manometr wskazuj¹cy aktualne ciœnienie w zbiornikach lub akumulatorach, je¿eli wystêpuj¹ one w konstrukcji uk³adu hamulcowego;
2)	lampkê kontroln¹ dzia³ania hamulca postojowego;
3)	miernik poziomu energii oraz w urządzenie wysyłające sygnały świetlne lub dźwiękowe, ostrzegające o obniżeniu zapasu energii do poziomu mniejszego niż 65% normalnego poziomu, jeżeli hamowanie nie jest możliwe bez użycia zgromadzonej energii; urządzenie takie znajduje się na każdym niezależnym obwodzie.
2.2.2.18.1.	Pojemność zbiorników energii układu hamulcowego dobiera się tak, aby po wyłączeniu zasilania po pięciu następujących bezpośrednio po sobie zahamowaniach hamulcem zasadniczym, z wykorzystaniem pełnego skoku pedału, było możliwe jeszcze osiągnięcie skuteczności przewidzianej dla hamulca awaryjnego.
2.2.2.19.	Pojazd wyposa¿a siê w:
1)	co najmniej jedn¹ gaœnicê proszkow¹ 6 kg umieszczon¹ w miejscu ³atwo dostêpnym;
2)	sta³¹ instalacjê gaœnicz¹, uruchamian¹ samoczynnie lub ze stanowiska operatora pojazdu.
2.2.2.19.1.	Gaœnicê, o której mowa w pkt 2.2.2.19 ppkt 1, zabezpiecza siê przed uderzeniami i oddzia³ywaniem ciep³a z gor¹cych elementów pojazdu.
2.2.2.20.	Dyfuzory instalacji gaœniczej s¹ skierowane co najmniej na nastêpuj¹ce miejsca po¿arowo czu³e:
1)	elementy uk³adu paliwowego: pompê paliwow¹ lub wtryskow¹;
2)	rozrusznik;
3)	alternator lub pr¹dnicê.
2.2.2.21.	Konstrukcjê ochronn¹ stanowiska operatora pojazdu projektuje siê i wykonuje siê tak, aby stanowisko to spe³nia³o wymagania okreœlone w normach dotycz¹cych konstrukcji chroni¹cych przed spadaj¹cymi przedmiotami. W przypadku pojazdów adaptowanych, bêd¹cych samochodami powierzchniowymi terenowymi, konstrukcja ochronna stanowiska operatora pojazdu zapewnia nienaruszenie przestrzeni chronionej w trakcie obci¹¿enia dynamicznego energi¹ nie mniejsz¹ ni¿ 11,6 kJ.
2.3.	Maszyny i urz¹dzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napiêcie znamionowe wiêksze ni¿ 1 kV pr¹du przemiennego lub wiêksze ni¿ 1,5 kV pr¹du sta³ego.
2.3.1.	Maszyny i urz¹dzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napiêcie znamionowe wiêksze ni¿ 1 kV pr¹du przemiennego lub wiêksze ni¿ 1,5 kV pr¹du sta³ego, s¹ zwane dalej 
w pkt 2.3.2—2.3.10 „sprzêtem elektrycznym”.
2.3.2.	Sprzêt elektryczny wykonuje siê tak, aby po w³aœciwym jego zainstalowaniu nie stwarza³ niebezpieczeñstwa w czasie eksploatacji.
2.3.2.1	Wykonanie sprzêtu elektrycznego zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w odpowiednich Polskich Normach stwarza domniemanie, ¿e wyrób ten spe³nia wymagania okreœlone w pkt 2.3.2.
2.3.3.	Sprzêt elektryczny:
1)	posiada budowê:
a)	zapewniaj¹c¹ skuteczn¹ ochronê przeciwpora¿eniow¹ podstawow¹,
b)	umo¿liwiaj¹c¹ wykonanie skutecznej ochrony przeciwpora¿eniowej dodatkowej,
c)	zapobiegaj¹c¹ powstaniu przepiêæ, temperatury, ³uku elektrycznego lub promieniowania, mog¹cych spowodowaæ zagro¿enie,
d)	spe³niaj¹c¹ wymagania dotycz¹ce kompatybilnoœci elektromagnetycznej;
2)	posiada w³aœciw¹ izolacjê elektryczn¹ w warunkach klimatycznych wystêpuj¹cych w podziemnych wyrobiskach górniczych;
3)	nie powoduje zagro¿enia o charakterze nieelektrycznym.
2.3.4.	Sprzêt elektryczny jest przystosowany do pracy w miejscu przewidywanego u¿ytkowania.
2.3.5.	Sprzêt elektryczny jest przystosowany do pracy w nastêpuj¹cych warunkach œrodowiskowych:
1)	temperatura otoczenia od -10oC do +40oC, a dla urz¹dzeñ ch³odzonych wod¹ — od +5oC 
do +40oC;
2)	wilgotnoœæ wzglêdna: do 95% w temperaturze +40°C;
3)	maksymalna wilgotnoœæ wzglêdna w temperaturze +25°C lub w ni¿szych temperaturach 
z kondensacj¹ pary: 100%.
2.3.6.	Pola odp³ywowe rozdzielnic wyposa¿a siê w ³¹czniki uziemiaj¹ce.
2.3.7.	Aparatura ³¹czeniowa.
2.3.7.1.	Aparaturê ³¹czeniow¹ maszyn górniczych oraz aparaturê ³¹czeniow¹ przeznaczon¹ do zasilania tych maszyn wyposa¿a siê w ³¹czniki uziemiaj¹ce lub przystosowuje siê do zak³adania uziemiaczy przenoœnych. 
2.3.7.2.	Obwody aparatury ³¹czeniowej, przeznaczone do zasilania maszyn ruchomych napiêciem powy¿ej 1 kV pr¹du przemiennego, wyposa¿a siê w uk³ady próby izolacji doziemnej, zapewniaj¹ce narastanie sta³ego napiêcia kontrolnego od zera do wartoœci zawartej w granicach od 1,1 do 1,5 wartoœci znamionowego napiêcia fazowego sieci.
2.3.8.	£¹czniki w sprzêcie elektrycznym s¹ bezolejowe.
2.3.9.	Rozdzielnice wykonuje siê w sposób zapewniaj¹cy zmniejszenie skutków zwaræ wewnêtrznych. Wykonanie rozdzielnic zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w odpowiedniej Polskiej Normie stwarza domniemanie, ¿e wymaganie to zosta³o spe³nione.
2.3.10.	Budowa zewnêtrznego obwodu sterowania spe³nia wymagania dla obwodów SELV lub PELV lub iskrobezpiecznych, a w pomieszczeniach zagro¿onych wybuchem — wymagania dla obwodów iskrobezpiecznych.
2.4.	Systemy ogólnozak³adowej ³¹cznoœci telefonicznej, systemy alarmowania, systemy gazometryczne, systemy lokalizacji za³ogi oraz systemy monitorowania zagro¿enia t¹paniami.
2.4.1.	Systemy, o których mowa w pkt 2.4:
1)	umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z innymi systemami stosowanymi w podziemnych zak³adach górniczych, okreœlonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, w tym w zakresie synchronizacji czasów systemowych, tak aby ró¿nica miêdzy tymi czasami nie by³a wiêksza ni¿ 0,1 s;
2)	spe³niaj¹ wymagania bezpieczeñstwa informatycznego;
3)	umo¿liwiaj¹ archiwizacjê danych;
4)	zapewniaj¹ priorytet dla sygna³ów alarmowych.
2.4.2.	Urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad systemów, o których mowa w pkt 2.4, przeznaczone do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem metanu lub py³u wêglowego, maj¹ budowê dostosowan¹ do rodzaju zagro¿enia, pozwalaj¹c¹ na stosowanie przy dowolnej koncentracji metanu i py³u wêglowego.
2.4.3.	System ogólnozak³adowej ³¹cznoœci telefonicznej:
1)	wyposa¿a siê w:
a)	cyfrow¹ centralê telefoniczn¹, która umo¿liwia automatyczne zestawienie po³¹czenia miêdzy aparatem telefonicznym a stanowiskiem informacyjno-po³¹czeniowym w przypadku podniesienia mikrotelefonu lub przyciœniêcia przycisku rozmowy w trybie g³oœnomówi¹cym i nierozpoczêcia wybierania numeru w czasie 10 s,
b)	zdublowane g³ówne elementy steruj¹ce w cyfrowej centrali telefonicznej,
c)	porty w cyfrowej centrali telefonicznej dla telefonów dyspozytorskich oraz telefonów na stanowiskach informacyjno-po³¹czeniowych,
d)	uk³ady umo¿liwiaj¹ce automatyczn¹ rejestracjê po³¹czeñ i prób po³¹czeñ, w tym po³¹czeñ i prób po³¹czeñ w celu transmisji informacji,
e)	nie mniej ni¿ dwa stanowiska informacyjno-po³¹czeniowe oraz dwa stanowiska ³¹cznoœci dyspozytorskiej,
f)	aparaty telefoniczne z przyciskami bezpoœredniego wybierania dyspozytora ruchu 
oraz stanowiska informacyjno-po³¹czeniowego centrali telefonicznej;
2)	umo¿liwia obs³ugê:
a)	na analogowych ³¹czach abonenckich co najmniej sygnalizacji tonowej DTMF,
b)	na cyfrowych ³¹czach abonenckich co najmniej sygnalizacji tonowej FSK;
3)	umo¿liwia wspó³pracê z urz¹dzeniami teletransmisyjnymi okreœlonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej systemu.
2.4.4.	System alarmowania umo¿liwia:
1)	rêczne i automatyczne nadawanie sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych;
2)	nadawanie sygna³u alarmowego z ka¿dego sygnalizatora alarmowego wchodz¹cego w sk³ad systemu;
3)	równoczesne nadawanie kilku sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych;
4)	przesy³anie sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych na jeden sygnalizator alarmowy b¹dŸ na ich grupê oraz ich emitowanie;
5)	rêczne sterowanie przesy³aniem sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych;
6)	prowadzenie rozmów z ka¿dego sygnalizatora alarmowego;
7)	rejestracjê i archiwizacjê danych co najmniej w zakresie:
a)	faktów nadawania sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych,
b)	treœci prowadzonych rozmów;
8)	wspó³pracê z innymi, okreœlonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej, systemami stosowanymi w podziemnych zak³adach górniczych w zakresie przesy³ania i emitowania sygna³ów alarmowych i komunikatów alarmowych.
2.4.5.	Systemy: gazometryczny, lokalizacji za³ogi oraz monitorowania zagro¿enia t¹paniami:
1)	umo¿liwiaj¹ gromadzenie oraz przetwarzanie danych;
2)	umo¿liwiaj¹ wspó³pracê z okreœlonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej:
a)	systemami alarmowania,
b)	urz¹dzeniami przeznaczonymi do nadawania sygna³ów lub komunikatów alarmowych.
2.4.6.	System gazometryczny:
1)	umo¿liwia automatyczne wy³¹czanie dop³ywu energii do okreœlonych maszyn lub urz¹dzeñ;
2)	gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane z czujników;
3)	jest zabezpieczony przed ingerencj¹ osób nieupowa¿nionych, w szczególnoœci przez:
a)	identyfikacjê typu oraz numeru czujnika przez centralê systemu,
b)	stosowanie linii dozorowanych,
c)	zabezpieczenie dostêpu do zmiany nastaw czujników;
4)	dokonuje samoczynnej rejestracji czynnoœci zawieszania lub blokowania dzia³ania obwodu wy³¹czaj¹cego dop³yw energii do okreœlonych maszyn lub urz¹dzeñ oraz identyfikacji osób wykonuj¹cych te czynnoœci w centrali systemu.
2.4.7.	System lokalizacji za³ogi:
1)	umo¿liwia monitorowanie przemieszczania osób;
2)	rejestruje przejœcia osoby przez punkty kontrolne systemu;
3)	informuje o tym, ¿e w okreœlonej strefie znajduje siê osoba;
4)	sygnalizuje, ¿e w okreœlonej strefie zosta³ przekroczony dopuszczalny limit osób lub czas przebywania osoby.
2.4.8.	System monitorowania zagro¿enia t¹paniami:
1)	gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane z czujników monitoruj¹cych parametry górotworu;
2)	jest zabezpieczony przed ingerencj¹ osób nieupowa¿nionych, w szczególnoœci przez:
a)	identyfikacjê typu oraz numeru czujnika — w systemach z cyfrow¹ transmisj¹ danych,
b)	stosowanie linii dozorowanych;
3)	dokonuje samoczynnej rejestracji czynnoœci zawieszania lub blokowania dzia³ania czujników lub dzia³ania systemu oraz identyfikacji osób wykonuj¹cych te czynnoœci.
2.5.	Taœmy przenoœnikowe.
2.5.1.	Taœmy przenoœnikowe stosowane w podziemnych wyrobiskach górniczych spe³niaj¹ wymagania w zakresie:
1)	bezpieczeñstwa po¿arowego;
2)	bezpieczeñstwa elektrycznego;
3)	wytrzyma³oœci;
4)	oddzia³ywania na zdrowie i œrodowisko.
2.5.1.1.	Wymagania okreœlone w pkt 2.5.1 ppkt 3 nie dotycz¹ po³¹czeñ taœm przenoœnikowych.
2.5.2.	Taœmy przenoœnikowe przeznaczone do stosowania w podziemnych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopalinê paln¹.
2.5.2.1.	Sumaryczny czas palenia:
1)	dla ka¿dej grupy szeœciu próbek,
2)	w przypadku taœm z rdzeniem tekstylnym — dla ka¿dej grupy z³o¿onej z szeœciu próbek 
z ok³adkami i szeœciu bez ok³adek
— wyznaczaj¹cy trudnozapalnoœæ metod¹ p³omieniow¹, jest krótszy ni¿ 45 s, a jakikolwiek pojedynczy czas palenia jest nie d³u¿szy ni¿ 15 s.
2.5.2.2.	Spe³nienie wymagañ trudnozapalnoœci metod¹ tarcia na bêbnie charakteryzuje siê:
1)	brakiem p³omienia i ¿arzenia;
2)	temperatur¹ bêbna:
a)	dla taœm PCW i PWG — nie wiêksz¹ ni¿ 325°C,
b)	dla taœm gumowych — nie wiêksz¹ ni¿ 500°C.
2.5.2.2.1.	Dla taœm przenoœnikowych, dla których ze wzglêdów konstrukcyjnych nie mo¿na stosowaæ badania z nawiewem powietrza na bêben ze wzrastaj¹cym obci¹¿eniem koñca taœmy przenoœnikowej, w szczególnoœci taœm z linkami stalowymi, stosuje siê badanie z nawiewem powietrza na bêben przy sta³ym obci¹¿eniu koñca taœmy.
2.5.2.3.	Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania siê ognia metod¹ symulacji po¿aru w du¿ej skali lub równowa¿n¹ s¹ spe³nione, je¿eli d³ugoœæ niespalonego odcinka jest wiêksza ni¿ minimalna, okreœlona wed³ug danej metody.
2.5.2.4.	Rezystancja elektryczna powierzchniowa taœm przenoœnikowych jest nie wiêksza ni¿ 3 x 108 Ω.
2.5.3.	Taœmy przenoœnikowe przeznaczone do stosowania w podziemnych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopalinê niepaln¹.
2.5.3.1.	Sumaryczny czas palenia:
1)	dla ka¿dej grupy szeœciu próbek,
2)	w przypadku taœm z rdzeniem tekstylnym — dla ka¿dej grupy z³o¿onej z szeœciu próbek 
z ok³adkami i szeœciu bez ok³adek
— wyznaczaj¹cy trudnozapalnoœæ metod¹ p³omieniow¹, jest krótszy ni¿ 45 s, a jakikolwiek pojedynczy czas palenia jest nie d³u¿szy ni¿ 15 s.
2.5.3.2.	Spe³nienie wymagañ trudnozapalnoœci metod¹ tarcia na bêbnie charakteryzuje siê:
1)	brakiem p³omienia; ¿arzenie jest dozwolone;
2)	temperatur¹ bêbna — nie wiêksz¹ ni¿ 500°C.
2.5.3.2.1.	Dla taœm przenoœnikowych, dla których ze wzglêdów konstrukcyjnych nie mo¿na stosowaæ badania z nawiewem powietrza na bêben ze wzrastaj¹cym obci¹¿eniem koñca taœmy przenoœnikowej, w szczególnoœci taœm z linkami stalowymi, stosuje siê badanie z nawiewem powietrza na bêben przy sta³ym obci¹¿eniu koñca taœmy.
2.5.3.3.	Rezystancja elektryczna powierzchniowa taœm przenoœnikowych jest nie wiêksza ni¿ 3 x 108 Ω.
2.5.3.4.	Wymagania w zakresie rozprzestrzeniania siê ognia s¹ spe³nione, je¿eli badania wykonane odpowiedni¹ metod¹ daj¹ nastêpuj¹ce wyniki:
1)	badanie próbki na ruszcie z pojedynczym palnikiem propanowym — d³ugoœæ odcinka badanej próbki nieuszkodzonej na ca³ej szerokoœci taœmy przenoœnikowej jest nie mniejsza ni¿ 100 mm;
2)	badanie próbki na ruszcie z podwójnym palnikiem propanowym, stosowanej, je¿eli wyst¹pi³ niepe³ny zap³on taœmy przenoœnikowej w trakcie badania próbki na ruszcie z pojedynczym palnikiem propanowym — na ca³ej szerokoœci taœmy przenoœnikowej pozostaje nieuszkodzony fragment odcinka badanej próbki;
3)	badanie rozprzestrzeniania siê ognia w œredniej skali stosowanej alternatywnie do badania próbki na ruszcie z podwójnym palnikiem propanowym, je¿eli wyst¹pi³ niepe³ny zap³on taœmy przenoœnikowej w trakcie badania próbki na ruszcie z pojedynczym palnikiem propanowym:
a)	d³ugoœæ odcinka badanej próbki nieuszkodzonej na ca³ej szerokoœci taœmy przenoœnikowej jest nie mniejsza ni¿ 600 mm lub
b)	maksimum ze œrednich wartoœci przyrostu temperatury jest nie wiêksze ni¿ 140ºC, ubytek d³ugoœci taœmy, wyznaczony na podstawie zmniejszenia siê masy próbki, jest nie wiêkszy ni¿ 1250 mm, a d³ugoœæ odcinka badanej próbki nieuszkodzonej na ca³ej szerokoœci taœmy jest nie mniejsza ni¿ 50 mm.
2.5.4.	Taœmy przenoœnikowe, w zakresie wytrzyma³oœci, spe³niaj¹ wymagania okreœlone w normach dotycz¹cych taœm przenoœnikowych.
2.5.4.1.	Wymagania w zakresie wytrzyma³oœci taœm przenoœnikowych okreœlone w normach nie dotycz¹ po³¹czeñ taœm przenoœnikowych.
2.5.5.	Taœmy przenoœnikowe spe³niaj¹ wymagania okreœlone w przepisach dotycz¹cych najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku pracy.
3. Sprzęt strzałowy
3.1.	Urz¹dzenia do mechanicznego wytwarzania i ³adowania materia³ów wybuchowych.
3.1.1.	Urz¹dzenia do mechanicznego wytwarzania i ³adowania materia³ów wybuchowych:
1)	zapewniaj¹ odpowiedni stopieñ bezpieczeñstwa u¿ytkowania tych urz¹dzeñ w zale¿noœci od miejsca zastosowania;
2)	zapewniaj¹ wytworzenie materia³u wybuchowego o charakterystyce i w³aœciwoœciach okreœlonych przez producenta tego materia³u, w celu zapewnienia jego bezpieczeñstwa i niezawodnoœci;
3)	zapewniaj¹ bezpieczne wprowadzanie materia³ów wybuchowych i ³adunków materia³u wybuchowego do otworu strza³owego;
4)	je¿eli s¹ wyposa¿one w podzespo³y wykonane z materia³ów niemetalowych, to w zakresie w³aœciwoœci elektrostatycznych tych podzespo³ów:
a)	rezystancja powierzchniowa w³aœciwoœci przewodz¹cych jest nie wiêksza ni¿ 106  — je¿eli podzespo³y te maj¹ bezpoœredni kontakt z materia³em wybuchowym,
b)	rezystancja powierzchniowa w³aœciwoœci antyelektrostatycznych jest nie wiêksza ni¿ 
109  — w przypadkach innych ni¿ okreœlone w lit. a.
3.1.2.	Wszystkie podzespo³y przewodz¹ce, których rezystancja jest nie wiêksza ni¿ 106 , s¹ uziemione.
3.2.	Pojazdy i wozy do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych.
3.2.1.	Pojazdy do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych:
1)	zapewniaj¹ odpowiedni stopieñ bezpieczeñstwa przewo¿onym lub przechowywanym œrodkom strza³owym oraz innym u¿ytkownikom dróg lub wyrobisk, w szczególnoœci:
a)	w pojazdach tych s¹ stosowane wy³¹cznie silniki wysokoprê¿ne,
b)	uk³ady wydechowe pojazdów oraz inne elementy wykonuje siê i umiejscawia siê tak, aby wydzielone przez nie ciep³o nie powodowa³o wzrostu temperatury wewnêtrznej powierzchni przedzia³u ³adunkowego powy¿ej 80°C;
2)	zapewniaj¹, przez wyposa¿enie w odpowiednie zamkniêcia, zabezpieczenie przewo¿onych lub przechowywanych œrodków strza³owych przed przedostaniem siê ich do r¹k osób nieupowa¿nionych;
3)	zapewniaj¹ zachowanie odpowiednich odstêpów miêdzy przewo¿onymi lub przechowywanymi œrodkami inicjuj¹cymi i materia³ami wybuchowymi tak, aby ewentualny wybuch jednych nie spowodowa³ wybuchu drugich;
4)	je¿eli bêd¹ posiadaæ podzespo³y wykonane z materia³ów niemetalowych, w szczególnoœci tworzyw sztucznych lub materia³ów chemicznych, to:
a)	podzespo³y te s¹ trudnopalne i zapewniaj¹ w produktach rozk³adu termicznego brak substancji toksycznych,
b)	rezystancja powierzchniowa potwierdzonych w³aœciwoœci antyelektrostatycznych tych podzespo³ów jest nie wiêksza ni¿ 109 .
3.2.2.	Pojazdy do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych, poza wymaganiami okreœlonymi w pkt 3.2.1, w przypadku poruszania siê po drogach publicznych — spe³niaj¹ wymagania okreœlone w Umowie europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporz¹dzonej w Genewie dnia 30 wrzeœnia 1957 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 882), wraz ze zmianami obowi¹zuj¹cymi od daty ich wejœcia w ¿ycie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomoœci we w³aœciwy sposób.
3.2.3.	Wozy do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych spe³niaj¹ wymagania okreœlone w pkt 3.2.1.
3.2.4.	Dach wozów do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych wykonuje siê z blachy o gruboœci nie mniejszej ni¿ 2 mm.
3.2.5.	Œciany oraz dno wozów do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych oddziela siê od pozosta³ej konstrukcji wozu, przez zastosowanie ok³adziny z drewna lub materia³ów niemetalowych o potwierdzonych w³aœciwoœciach antyelektrostatycznych. Parametry rezystancyjne s¹ nie wiêksze ni¿ 109 Ω. Warunkiem bezpiecznego u¿ytkowania jest zapewnienie skutecznego uziemienia.
3.2.6.	Na jednej z bocznych œcian skrzyni wozów do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych znajduj¹ siê drzwi zabezpieczone przed ich samoczynnym otwarciem w trakcie jazdy.
3.2.7.	Dach wozów do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych, w przypadku stosowania trakcji elektrycznej, jest po³¹czony elektrycznie przez skrzyniê wozu i podwozie z ko³ami.
3.2.8.	Wozy do przewo¿enia lub przechowywania œrodków strza³owych s¹ koloru zielonego oraz s¹ pokryte napisami informuj¹cymi o przewozie œrodków strza³owych.

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zamieszczonej w art. 113 ust. 15 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i …), zwanej dalej „Pgg”, nakładającej na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia określającego:
1)	wykaz wyrobów, których stosowanie w ruchu zakładu górniczego wymaga wydania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanych dalej „wyrobami”;
2)	wymagania techniczne dla wyrobów;
3)	znaki dopuszczenia oraz sposób oznaczania wyrobów tymi znakami.
Rada Ministrów, stosownie do wprowadzenia do wyliczenia, zamieszczonego w przywołanym art. 113 ust. 15 Pgg, wydając wspomniane rozporządzenie, ma kierować się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego oraz bezpieczeństwa stosowania wyrobów w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, w tym bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego.
Projektowany akt był poprzedzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. 
Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853). Na podstawie art. 224 Pgg, utraci ono moc z dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
Delegacja do wydania projektowanego aktu znacząco różni się od dotychczasowej, zamieszczonej 
w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 r. Dotychczasowe unormowania dotyczące:
1)	podmiotów uprawnionych do składania wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, zwanej dalej „dopuszczeniem”,
2)	treści wniosku o wydanie dopuszczenia oraz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku,
3)	jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań i oceny wyrobów,
4)	treści dopuszczenia
— zostały, po modyfikacjach, zamieszczone w art. 113 ust. 5—8 oraz 11—13 Pgg.
Ponadto w nowej ustawie przyjęto, że dopuszczenia wydaje się na czas nieokreślony (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2011 r. — na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat).
W trakcie prac nad projektem rozporządzenia poddano gruntownej analizie dotychczasowe regulacje dotyczące dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W wersji projektu, skierowanej w 2011 r. do konsultacji społecznych, nie zamieszczono zasadniczych zmian, uznając dotychczasowy stan prawny za optymalny. Ostatecznie jednak wyeliminowano kilka elementów z listy wyrobów dotychczas dopuszczanych (argumenty przemawiające za takim rozwiązaniem przedstawiono poniżej). W pozostałym zakresie co do zasady przejęto regulacje zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wprowadzając szereg zmian o charakterze redakcyjnym, porządkującym i doprecyzowującym.
W niniejszym projekcie wykaz wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, 
ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących 
w ruchu zakładów górniczych, wydania dopuszczenia, zawiera w stosunku do obowiązującego wykazu 
m.in. następujące modyfikacje:
1)	pominięto głowice eksploatacyjne (wydobywcze) z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi — gdyż wobec faktu szybkich zmian w zakresie ich projektowania i produkcji (np. w dostosowaniu do zamierzeń w zakresie gazu ze złóż niekonwencjonalnych) utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania 
w oparciu o podstawowe, ogólne, przyjmowane za utrwalony standard, wymagania techniczne byłoby nieproporcjonalną barierą dla branży otworowej; wystarczającym zabezpieczeniem będą bowiem: 
(1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu wobec przedsiębiorcy oraz (2) mechanizmy ujęte w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy organ nadzoru górniczego prawidłowości rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, 
a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia prawidłowości tych rozwiązań; część regulacji zamieszczonych w tym zakresie została wprowadzona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 120 ust. 1 Pgg (stosownie do jej art. 113 ust. 1 pkt 3), tj. w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812), które weszło 
w życie z dniem 8 lipca 2014 r.; zmiana ta przyczyni się do odbiurokratyzowania działalności gospodarczej;
2)	pominięto, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły (w poprzedniej wersji projektu określone jako urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: 
(a) urządzenia transportu linowego, (b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, 
w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych i kolejek spągowych) — gdyż wobec faktu ciągłych zmian w zakresie ich projektowania i produkcji utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania w oparciu o podstawowe, ogólne, przyjmowane za utrwalony standard, wymagania techniczne byłoby nieproporcjonalną barierą dla branży podziemnej; wystarczającym zabezpieczeniem będą bowiem: (1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu wobec przedsiębiorcy, (2) utrzymanie w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg obowiązku uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzoru górniczego na oddanie do ruchu jednego z elementów grupy podstawowych obiektów, maszyn i urządzeń podziemnego zakładu górniczego: urządzeń i układów przewozu ludzi w wyrobiskach poziomych oraz pochyłych o nachyleniu do 45°, a także (3) mechanizmy ujęte w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy organ nadzoru górniczego prawidłowości rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia prawidłowości tych rozwiązań; część regulacji zamieszczonych w tym zakresie w poprzedniej wersji projektu została wprowadzona w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg (stosownie do jej art. 113 ust. 1 pkt 3), tj. w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (znajdującym się na etapie poprzedzającym notyfikację); zmiana ta przyczyni się do odbiurokratyzowania działalności gospodarczej;
3)	pominięto, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych — gdyż wobec faktu ciągłych zmian w zakresie ich projektowania i produkcji oraz faktu zasadniczej ich indywidualizacji w odniesieniu do poszczególnych podziemnych zakładów górniczych utrzymywanie potrzeby ich dopuszczania w oparciu o podstawowe, ogólne, przyjmowane za utrwalony standard (w tym liczne dokumenty normalizacyjne), wymagania techniczne byłoby nieproporcjonalną barierą dla branży podziemnej; wystarczającym zabezpieczeniem będą bowiem: (1) odpowiedzialność producenta lub dostawcy wyrobu wobec przedsiębiorcy 
oraz (2) mechanizmy ujęte w art. 172 Pgg, przewidujące możliwość badania przez właściwy organ nadzoru górniczego prawidłowości rozwiązań (np. technicznych) stosowanych lub przewidzianych przez przedsiębiorcę do stosowania, a także nakazania przedsiębiorcy przez ten organ sprawdzenia prawidłowości tych rozwiązań; szczegółowe regulacje zamieszczone w tym zakresie w poprzedniej wersji projektu nie zostały wprowadzone w przepisach przewidzianych do wydania na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg, tj. w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych; rozwiązanie te uznano za nadregulację;
4)	„wyodrębniono”, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°; urządzenia te, stosowane coraz powszechniej w tych wyrobiskach, nie mieszczą się bowiem w pojęciu „górniczy wyciąg szybowy”;
5)	„wyodrębniono” (uwzględniając wyniki konsultacji społecznych) aparat rejestrujący w ramach elementów górniczych wyciągów szybowych i uznano ten wyrób za odrębny, niezależny element tych wyciągów, a nie, jak obecnie, za element maszyny wyciągowej (obecnie podlegający dopuszczeniu w ramach kategorii wyodrębnionych zespołów elementów maszyny wyciągowej); aparat ten stanowi urządzenie rejestrujące parametry oraz warunki ruchu zarówno maszyny wyciągowej, urządzenia sygnalizacji szybowej, jak i innych elementów górniczego wyciągu szybowego; odczyt zarejestrowanych danych umożliwia śledzenie „historii” pracy górniczego wyciągu szybowego, w tym ujawnienie zaistniałych w przeszłości nieprawidłowości, udokumentowanie ich oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich wystąpienie, a także ustalenie przebiegu zdarzeń i przebiegu nietypowego zachowania wyciągu szybowego; przesłanki te uzasadniają wydawanie w tym zakresie odrębnych decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych;
6)	w przypadku: elementów górniczych wyciągów szybowych (np. maszyn wyciągowych lub naczyń wyciągowych) oraz, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, przyjęto, że celowe jest jednoznaczne wskazanie, iż dopuszczeniu podlegają również wyodrębnione zespoły elementów tych wyrobów;
7)	zastąpiono (w uzasadnionych przypadkach) pojęcie „aparatura łączeniowa” (na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego) pojęciem „kable i przewody” (na takie napięcie);
8)	dokonano „rozbicia” dotychczasowej kategorii „systemy łączności, bezpieczeństwa i alarmowania” na, precyzyjnie określone: (a) systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, (b) systemy alarmowania, (c) systemy gazometryczne, (d) systemy lokalizacji załogi, (e) systemy monitorowania zagrożenia tąpaniami;
9)	przebudowano wymagania dotyczące taśm przenośnikowych, w związku m.in. z analizą doświadczeń jednostek dokonujących badania i oceny tych wyrobów, a także w dostosowaniu do Polskich Norm 
i norm europejskich dla tych wyrobów.
Ponadto uporządkowano katalog znaków dopuszczenia, przyjmując jednoznacznie, że wyroby elektryczne (maszyny i urządzenia elektryczne, kable oraz przewody — na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego) budowy przeciwwybuchowej są oznaczane znakiem GX. Przyjęto także w sposób jednoznaczny, że numery dopuszczenia określa się odrębnie w danym roku kalendarzowym w ramach każdego z oznaczeń literowych dopuszczenia.
Zmiany w załączniku do rozporządzenia są m.in. konsekwencją zmian w zakresie terminologii zastosowanej w wykazie wyrobów dopuszczanych, zrealizowania zamierzenia dotyczącego uporządkowania 
oraz doprecyzowania szeregu wymagań technicznych, uporządkowania redakcji poszczególnych wymagań technicznych (w których m.in. zrezygnowano ze stosowania formuł „powinien” czy „musi”, na rzecz zdań oznajmujących), eliminacji oczywistych omyłek w treści dotychczasowego rozporządzenia, a także uwzględnienia postępu technicznego w dziedzinie wyrobów górniczych, jaki nastąpił od 2004 r., oraz eliminacji nieuzasadnionych wymagań technicznych. Przykładowo w:
1)	pkt 1.1.2.3.1 ppkt 3 w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych — wprowadzono zmianę wynikającą z oczywistej omyłki (obecna regulacja przywołuje w tym miejscu górnicze wyciągi szybowe pomocnicze);
2)	pkt 1.1.2.3.10 — pominięto zdanie drugie (pozostawiając jedynie wymóg, zgodnie z którym, jeżeli naczynie wyciągowe znajduje się w swym najniższym dolnym położeniu, to liczba nieczynnych zwojów liny nośnej na bębnie nawojowym wynosi nie mniej niż 2 i jednocześnie nie mniej niż liczba uwzględniająca współczynnik wyznaczony na podstawie pkt 1.1.2.3.9), gdyż sam zacisk stożkowy lub poprawnie zalany koniec liny w stożku przenosi nawet siłę zrywającą linę;
3)	pkt 1.2.3.4 — dodano określenie ,,lub krążniki”, umożliwiające zabudowę na naczyniu wyciągowym krążników w miejsce blach ślizgowych w przypadku stosowania w górniczym wyciągu szybowym lin odbojowych;
4)	pkt 1.3.7 ppkt 3 w odniesieniu do górniczych wyciągów szybowych małych lub pomocniczych — wprowadzono zmianę wynikającą z oczywistej omyłki (obecnie w odpowiedniku tego przepisu nie wymienia się górniczych wyciągów szybowych małych);
5)	pkt 2.3.10 uwzględniono, oprócz obwodów SELV lub PELV, również obwody iskrobezpieczne, ponieważ już w aktualnym stanie prawnym są ustalane miejsca w zakładach górniczych, w których obwody sterownicze powinny być obwodami iskrobezpiecznymi; ponadto utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wymaga stosowania obwodów iskrobezpiecznych, gdyż obwody SELV lub PELV nie zawsze są w stanie zapewnić akceptowalny poziom bezpieczeństwa;
6)	pkt 2.4.2 — proponowana formuła: „...w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” usuwa nieścisłe sformułowanie: „...w atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym” (aktualnie pkt 3.4.10), bez zmiany istoty przepisu, dotyczącego dostosowania budowy wyrobu do rodzaju i natężenia zagrożenia, 
w których wyrób ten ma zostać zastosowany;
7)	pkt 3.1.1 ppkt 4, pkt 3.2.1 ppkt 4 lit. b oraz pkt 3.2.5 — wprowadzono zmiany dotyczące zabezpieczeń przed elektrycznością statyczną sprzętu strzałowego; unikanie zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną dla sprzętu strzałowego ma na celu wyeliminowanie stosowania wyrobów niemetalowych wykonanych z materiałów o właściwościach nieprzewodzących (o rezystancji powierzchniowej większej niż 109 ), które w warunkach użytkowania mogą gromadzić na swej powierzchni niebezpieczne nadmiarowe ładunki elektrostatyczne; w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych gromadzeniem na wyrobach niemetalowych niebezpiecznych nadmiarowych ładunków elektrostatycznych wchodzących 
w skład wyposażenia sprzętu strzałowego, wyroby te powinny być wykonane z materiałów o potwierdzonych właściwościach elektrostatycznych.
W art. 214 ust. 2 Pgg przyjęto, że pozostają w mocy, w zakresie i przez czas w nich określony, decyzje 
o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w zakładach górniczych, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2012 r.). Natomiast w związku z ogromną liczbą wyrobów dopuszczonych na podstawie obowiązującego rozporządzenia oraz licznym zakresem postępowań w sprawie wydania dopuszczenia, które będą toczyły się w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia, w projekcie wprowadzono kilka przepisów przejściowych, które rozstrzygają wszystkie zagadnienia intertemporalne.
Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r., co będzie ponadto spójne (ze względu na merytoryczne powiązania przepisów projektowanych rozporządzeń) z prawdopodobną datą wejścia w życie projektowanych przepisów określających szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, które zostaną wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg. Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności gospodarczej. Nie stosuje się zatem do niego zalecenia Rady Ministrów, wyrażonego w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M. P. poz. 205).
Informacja o udostępnieniu projektu i o zgłoszeniu zainteresowania pracami nad projektem:
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Środowiska, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), w celu umożliwienia zgłoszenia, w trybie art. 7 tej ustawy, zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem rozporządzenia. Zgłoszenie takie zostało wniesione przez Zakłady Produkcyjno-Handlowe (ZPH) „STALPOL” sp. z o.o. w zakresie m.in. przepisów przejściowych oraz brzmienia pkt 3.1.2.27 i 3.1.3.14 (w nowej wersji projektu pominięto blok regulacji zawierający te przepisy) w załączniku do rozporządzenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono w zestawieniu uwag do projektu skierowanego do konsultacji społecznych w 2011 r. Projekt został także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, stosownie do § 11a obowiązującej przed dniem 1 stycznia 2014 r. uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), a także na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego. 
Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej:
Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej jest zamieszczona w odrębnym dokumencie.
Ocena, czy projekt aktu podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych:
Ze względu na swoją treść, projekt podlega notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Ocena skutków regulacji projektowanego aktu normatywnego stanowi odrębną część uzasadnienia projektu.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
(opracowana na podstawie § 10 ust. 6 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w związku z § 170 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979))
1. Podmioty, na które oddziałuje projektowany akt normatywny
Przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia będą oddziaływać w szczególności na:
1)	podmioty uprawnione do składania wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, wymienione w art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i …), zwanej dalej „Pgg”, tj. producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, w rozumieniu art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), dystrybutorów oraz importerów wyrobu, dostawców wyrobów finalnych, a także przedsiębiorców oraz inne podmioty, które nabyły lub wykonały wyrób jednostkowo (w przypadku przedsiębiorcy — z zamiarem stosowania go we własnym zakładzie górniczym);
2)	podmioty, które będą stosowały wyroby wymienione w rozporządzeniu, tj. przedsiębiorców w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 Pgg oraz podmioty prowadzące działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, w szczególności prowadzące roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w celach innych niż określone Pgg, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;
3)	jednostki, które będą dokonywały badań wyrobu, w oparciu o wymagania techniczne, oraz akredytowane jednostki certyfikujące wyroby, w których będą dokonywane te badania;
4)	Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wydającego decyzje w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych.
2. Konsultacje społeczne
Projekt został rozesłany w 2011 r. do:
1)	reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), które utrzymały swój status na podstawie art. 86 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), tj. do:
a)	Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” — w tym do Komisji Krajowej, Sekretariatu Górnictwa i Energetyki oraz Sekcji Krajowej Geologiczno-Wiertniczej,
b)	Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w tym do zrzeszonych w tym podmiocie górniczych struktur związkowych: Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa, Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”, Związku Zawodowego Jedności Górniczej, Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji „Dozór” KGHM Polska Miedź S.A., Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
c)	Forum Związków Zawodowych, w tym do zrzeszonej w tym podmiocie górniczej struktury związkowej: Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA”,
d)	Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
e)	Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
f)	Business Centre Club — Związku Pracodawców,
g)	Związku Rzemiosła Polskiego;
2)	Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”;
3)	Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
4)	Związku Zawodowego „Kontra”;
5)	Marszałków Województw;
6)	Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce;
7)	Związku Gmin Zagłębia Miedziowego;
8)	Forum Przemysłu Wydobywczego;
9)	Porozumienia Pracodawców Przemysłu Wydobywczego (Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego);
10)	Związku Pracodawców Polska Miedź;
11)	Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego;
12)	Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego;
13)	Polskiego Związku Producentów Kruszyw;
14)	Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych;
15)	Stowarzyszenia Producentów Cementu;
16)	Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego;
17)	Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wydobywających Kopaliny Pospolite;
18)	Stowarzyszenia Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych;
19)	Krajowego Związku Pracodawców Branży Geologicznej;
20)	Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w tym jednostek upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, 
z 2005 r. Nr 80, poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853):
a)	Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki — Katedry Telekomunikacji,
b)	Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii:
—	Centralnego Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych,
—	Katedry Górnictwa Podziemnego,
c)	Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki:
—	Katedry Automatyzacji Procesów,
—	Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych,
—	Katedry Transportu Linowego,
—	Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji,
d)	Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu — Laboratorium Badań Atestacyjnych Urządzeń Wiertniczych 
i Eksploatacyjnych;
21)	Politechniki Śląskiej, w tym jednostek upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych:
a)	Instytutu Mechanizacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii,
b)	Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geologii;
22)	Politechniki Wrocławskiej, w tym jednostek upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych:
a)	Wydziału Elektrycznego — Instytutu Energoelektryki,
b)	Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii — Instytutu Górnictwa — Laboratorium Transportu Taśmowego,
c)	Wydziału Mechanicznego — Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn;
23)	Uniwersytetu Śląskiego — Wydziału Nauk o Ziemi;
24)	Głównego Instytutu Górnictwa;
25)	Polskiej Akademii Nauk:
a)	Instytutu Geofizyki,
b)	Instytutu Mechaniki Górotworu;
26)	Centralnego Instytutu Ochrony Pracy — Państwowego Instytutu Badawczego;
27)	Państwowego Instytutu Geologicznego — Państwowego Instytutu Badawczego;
28)	Instytutu Nafty i Gazu;
29)	Instytutu Techniki Górniczej KOMAG;
30)	Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG;
31)	„Poltegor-Instytut” Instytutu Górnictwa Odkrywkowego;
32)	Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
33)	podmiotów zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego oraz innych jednostek ratownictwa górniczego:
a)	Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu,
b)	Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie,
c)	Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie (Oddziału Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A.),
d)	istniejącej wówczas Jednostki Ratownictwa Górniczego sp. z o.o. w Tarnobrzegu;
34)	niewymienionych w pkt 20, 21, 22, 24, 25 lit. b, 26, 28, 29, 30 oraz 33 lit. a upoważnionych (do 31 grudnia 2011 r. lub w przypadkach określonych w art. 222 Pgg) do przeprowadzania badań i oceny wyrobów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych:
a)	Biura Badawczego do spraw Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
b)	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.,
c)	INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.,
d)	Jednostki Opiniującej, Atestującej i Certyfikującej Wyroby TEST sp. z o.o.,
e)	KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe,
f)	Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” sp. z o.o.;
35)	Krajowej Izby Gospodarczej;
36)	Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej;
37)	Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa;
38)	Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego;
39)	Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP;
40)	Stowarzyszenia Geodetów Polskich;
41)	Polskiego Towarzystwa Geologicznego;
42)	Naczelnej Organizacji Technicznej;
43)	Bractwa Gwarków Związku Górnośląskiego;
44)	Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”;
45)	Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.
Ze względu na swój przedmiot regulacji, projekt nie został wówczas skierowany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Następujące podmioty (wśród nich są również te, które otrzymały projekt „pośrednio”, od adresatów pisma skierowanego przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego) zajęły stanowisko zawierające propozycje zmian niektórych przepisów projektu rozporządzenia, a także wątpliwości oraz pytania dotyczące tego projektu:
1)	Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego;
2)	Związek Pracodawców Polska Miedź;
3)	Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego;
4)	Główny Instytut Górnictwa;
5)	Instytut Techniki Górniczej KOMAG;
6)	Instytut Technik Innowacyjnych EMAG;
7)	Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.;
8)	INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.;
9)	KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe;
10)	Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji „OBAC” sp. z o.o.;
11)	Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;
12)	Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A.;
13)	SEMPERTRANS Bełchatów sp. z o.o.;
14)	COBRA EUROPE sp. z o.o.
W całości lub częściowo uwzględniono propozycje zgłoszone przez wymienione podmioty, dotyczące:
1)	wprowadzenia odpowiednich przepisów przejściowych;
2)	wydłużenia vacatio legis (przyjęto datę 1 lipca 2013 r., a ostatecznie 1 lipca 2016 r.);
3)	zakresu powoływania norm (rezygnacja z formuły: „w ich aktualnych brzmieniu”);
4)	zastąpienia, z wyjątkiem podawania wartości w jednostkach miary oraz wartości współczynników bezpieczeństwa, oznaczeń cyfrowych na rzecz określania liczb wyrazami;
5)	„wyodrębnienia” aparatów rejestrujących wśród katalogu wyrobów dopuszczanych dodatkowych elementów górniczych wyciągów szybowych (obecnie funkcjonują one w ramach podlegającej dopuszczeniu kategorii wyodrębnionych zespołów elementów górniczych wyciągów szybowych podlegających dopuszczeniu);
6)	przywrócenia dotychczasowego pojęcia „taśmy przenośnikowe” zamiast użytego w poprzedniej wersji projektu pojęcia „taśmy transporterowe”, a także zasadniczej przebudowy wymagań technicznych dla tych wyrobów, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, w dostosowaniu do aktualnych Polskich Norm oraz norm europejskich;
7)	uwzględnienia w projektowanych wymaganiach technicznych postępu technicznego, w tym wyeliminowania szeregu nieuzasadnionych w świetle istniejącego postępu technicznego wymagań technicznych;
8)	doprecyzowania szeregu wymagań technicznych, w tym zapewnienia wewnętrznej spójności merytorycznej projektowanego aktu;
9)	zastąpienia pojęć: „maszyna napędowa” lub „urządzenie napędowe” pojęciem „napęd linowy”, pojęć: „zestaw transportowy” lub „zespół transportowy” pojęciem „zestaw środków transportowych” oraz pojęcia „kolejka podwieszona linowa i kolejka spągowa linowa” pojęciem „kolejka podwieszona i kolejka spągowa z napędem linowym” (w nowej wersji projektu zrezygnowano jednak z tego bloku przepisów).
Uwzględnione propozycje miały wpływ na istotną modyfikację m.in. części normatywnej projektu.
Nie uwzględniono natomiast propozycji dotyczących:
1)	umieszczenia w projekcie przepisów określających „procedury organu wydającego decyzję o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w przypadku, gdy dla wymagania dla wyrobu — wynikające z systemu oceny zgodności — ulegną zmianie w porównaniu do stanu, kiedy wyrób uzyskał dopuszczenie” — gdyż wnioskowane regulacje, ze względu na ramy upoważnienia ustawowego, nie mogły zostać zamieszczone 
w projektowanym rozporządzeniu, a wystarczająca jest przy tym regulacja zamieszczona w art. 113 
ust. 14 Pgg, przewidująca, łącznie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, mechanizm dostosowania stanu prawnego ukształtowanego decyzją w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych do m.in. sytuacji faktycznej lub prawnej (np. zmiany wymagań zasadniczych), powodującej, że wyrób nie spełnia wymagań technicznych; przepis ten bowiem przewiduje możliwość uchylenia lub zmiany dopuszczenia, jeżeli zachodzą przesłanki merytoryczne zamieszczone w tym przepisie, związane z poziomem bezpieczeństwa wyrobu;
2)	wprowadzenia kotwi górniczych do katalogu wyrobów dopuszczanych — gdyż nieuzasadnione jest wprowadzenie obowiązku dopuszczania kotwi górniczych do stosowania w zakładach górniczych wobec niewprowadzenia obowiązku dopuszczania obudów indywidualnych wyrobisk górniczych; wystarczające będzie ujęcie wymagań technicznych dla tych wyrobów w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg (szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia ruchu zakładów górniczych), stosownie do art. 113 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (tzw. trzecia grupa wyrobów);
3)	wprowadzenia wymagań technicznych dla gazometrycznych przyrządów przenośnych — gdyż konsekwencją tego byłoby wprowadzenie tych wyrobów w katalogu wyrobów dopuszczanych, co jest nieuprawnione, bowiem przenośne przyrządy gazometryczne podlegają ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności, przywołanej w art. 113 ust. 1 pkt 1 Pgg;
4)	wprowadzenia elektrycznego sprzętu strzałowego oraz urządzeń i systemów służących do odczytu i rejestracji kodów umieszczonych na środkach strzałowych w składach materiałów wybuchowych lub magazynach materiałów wybuchowych w katalogu wyrobów dopuszczanych — gdyż nieuzasadnione jest wprowadzenie obowiązku dopuszczania elektrycznego sprzętu strzałowego; wystarczające będzie ujęcie wymagań technicznych dla tych wyrobów w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 2 Pgg (szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego), stosownie do art. 113 ust. 1 pkt 3 Pgg (tzw. trzecia grupa wyrobów); propozycja ta ponadto zmierzałaby także do nałożenia odpowiedzialności na Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego i zwiększyłaby koszty funkcjonowania przedsiębiorców;
5)	pominięcia w katalogu wyrobów dopuszczanych oraz w katalogu wymagań technicznych wyrobów 
w wykonaniu przeciwwybuchowym (z wyjątkiem kabli i przewodów na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego), z uwagi na uwarunkowania ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz przepisów wdrażających dyrektywę 94/9/WE (ATEX) — gdyż w związku z występowaniem skojarzonych zagrożeń w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych zasadnym jest określenie szczegółowych wymagań (wymagania techniczne) dla wyrobów, które mogą stwarzać zagrożenie albo służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, biorąc pod uwagę rodzaje wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie zagrożeń; dla maszyn i urządzeń elektrycznych oraz kabli i przewodów na napięcie większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego brak jest odpowiedniej dyrektywy określającej zasadnicze wymagania;
6)	określania udźwigu (nośności) naczynia w Mg, a nie w kN — gdyż masa lin jest również podawana odpowiednio w kg/m, a nie w kN/m, a w projektowanym rozporządzeniu zagadnienie to nie ma odzwierciedlenia w wymaganiach technicznych (proponowana jednostka miary powinna być stosowana w innych rozporządzeniach wydawanych na podstawie Pgg);
7)	określenia, które wyodrębnione zespoły elementów zastosowanych do budowy kolejek podwieszonych 
i kolejek spągowych należy znakować — gdyż produkowane (dopuszczane) wyodrębnione zespoły elementów nie powinny stanowić listy zamkniętej; przepis dotyczący znakowania, podobnie jak całość tego bloku przepisów, został ostatecznie usunięty z nowej wersji projektu;
8)	wprowadzenia w wymaganiach technicznych przepisu dotyczącego wyposażenia napędów własnych kolejek podwieszonych i kolejek spągowych w czujnik metanometryczny — gdyż wymagania techniczne określone w tej części projektu dotyczą konieczności wyposażania napędów własnych w system pozwalający na gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich danych, w tym pochodzących z czujnika metanometrycznego; system ten musi mieć możliwość współpracy m.in. z czujnikiem metanometrycznym, 
a konieczność stosowania tego systemu oraz „innych” systemów będzie wynikała z odrębnych przepisów (tj. przepisów wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg); w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych „napędu własnego”, konieczne będzie wyposażenie go w odpowiednie czujniki, które będą kontrolowały jego parametry mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz zakładu górniczego; dodatkowo system musi mieć możliwość przyłączenia czujnika metanometrycznego; w nowej wersji projektu zrezygnowano jednak w całości z tego bloku przepisów;
9)	rezygnacji z zaliczenia wozów do transportu materiałów długich do wozów specjalnych — gdyż ze względu na stosowanie wielu rozwiązań technicznych w tych wozach oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, koniecznym jest przeprowadzenie badań w laboratorium, na podstawie których zostanie stwierdzone, że wyrób spełnia wymagania techniczne;
10)	określenia wymagań odnośnie metodyki badania niektórych wyrobów — gdyż propozycja wykracza poza delegację ustawową (nie jest to wymaganie techniczne, ale ewentualna sugestia dla jednostki dokonującej badań wyrobu, która powinna określić tę metodykę);
11)	rezygnacji z określania wymagań technicznych dla aparatów rejestrujących, w które są wyposażone, stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45° — gdyż aparat rejestrujący to urządzenie rejestrujące parametry oraz warunki ruchu urządzenia transportowego; odczyt zarejestrowanych danych umożliwia śledzenie „historii” jego pracy, w tym ujawnienie zaistniałych w przeszłości nieprawidłowości, udokumentowanie ich oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ich wystąpienie, a także ustalenie przebiegu zdarzeń i przebiegu nienormalnego zachowania urządzenia transportowego;
12)	oznaczenia niektórych urządzeń wchodzących w skład systemów: ogólnozakładowej łączności telefonicznej, alarmowania, gazometrycznego, lokalizacji załogi, monitorowania zagrożenia tąpaniami, kategorią M1 — gdyż proponowane zastąpienie spowodowałoby niemożność stosowania urządzeń starszych typów;
13)	wskazania kryterium wymagania odnośnie bezpieczeństwa funkcjonalnego (poziom SIL) dla zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych lub przodkowych — gdyż bezpieczeństwo funkcjonalne (poziom SIL) regulują odpowiednie normy; w nowej wersji projektu zrezygnowano jednak w całości z tego bloku przepisów;
14)	określenia szczegółowych wymagań technicznych dotyczących konstrukcji wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych (rodzaj napędu, prowadzenie instalacji paliwowej 
i elektrycznej, zabezpieczenie układu wydechowego itp.), odprowadzania ładunków elektrostatycznych w przypadku tych wozów i pojazdów oraz wymagań technicznych dla wózków transportujących materiały wybuchowe w obrębie składu materiałów wybuchowych — gdyż wymagania techniczne określone 
w projekcie uznano za wystarczające i dotyczące również wspomnianych wózków;
15)	wprowadzenia dodatkowych nieuzasadnionych wymagań technicznych;
16)	wprowadzenia modyfikacji niektórych, sprawdzonych w praktyce i niewymagających zmiany, wymagań technicznych.
Szczegółowe zestawienie opinii do projektu rozporządzenia, przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego.
Wobec faktu dokonania redukcji katalogu wyrobów objętych projektowanym rozporządzeniem (pominięto: (1) głowice eksploatacyjne (wydobywcze) z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi; (2) stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: urządzenia transportu linowego, kolejki podwieszone, kolejki spągowe oraz ich podzespoły (w poprzedniej wersji projektu określone jako urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: (a) urządzenia transportu linowego, 
(b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych i kolejek spągowych); (3) stosowane w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: zintegrowane systemy sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych), jego nowa wersja została w 2012 r. rozesłana ponownie do wskazanych partnerów społecznych, a ponadto do Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego — Związku Pracodawców oraz, z przyczyn określonych w pkt 3 OSR, do Prezydenta Miasta Katowice.
Następujące podmioty zajęły stanowisko wobec kolejnej wersji projektu:
1)	Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa;
2)	Centralny Instytut Ochrony Pracy — Państwowy Instytut Badawczy;
3)	Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”;
4)	Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.;
5)	Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli „Bochnia” w likwidacji;
6)	Instytut Techniki Górniczej KOMAG;
7)	Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego;
8)	Politechnika Śląska.
W całości lub częściowo uwzględniono propozycje zgłoszone przez wymienione podmioty, dotyczące:
1)	uwzględnienia specyfiki działalności podmiotów prowadzących ruch turystyczny w zlikwidowanych wyrobiskach górniczych, tj. podmiotów prowadzących roboty w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w celach turystycznych; wspomnianą specyfikę uwzględnia wyodrębnienie wymagań technicznych dla, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych, urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, oraz wyodrębnionych zespołów elementów tych urządzeń transportowych 
(§ 2 pkt 2 lit. a projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku do projektu), a także ujęcie 
(w pkt 2.2.1.6.1 w załączniku do projektu) wymagania technicznego przewidującego, że wozy do przewozu osób stosowane w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, mogą zostać wyposażone odmiennie od wymagań określonych 
w pkt 2.2.1.6, jeżeli wyposażenie to spełnia wymagania w stopniu odpowiadającym tym wymaganiom; projektowane rozporządzenie nie określa wymagań technicznych dla wyrobów niepodlegających dopuszczeniu; ponadto podkreślenia wymaga, że 1 stycznia 2015 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133), uchylającej ust. 2 w art. 2 Pgg, zrezygnowano z enumeratywnego określenia tych zakładów górniczych w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska, obejmując przepisami Pgg wszystkie takie roboty;
2)	zwiększenia spójności między katalogiem wyrobów, ujętym w § 2 projektu, a układem załącznika do projektu; w tym celu m.in.:
a)	wprowadzono podział naczyń wyciągowych na „podgrupy” (co m.in. miało na celu wskazanie zakresu przedmiotowego pojęcia „naczynia wyciągowe”, dotychczas nietrafnie regulowanego dopiero w jednym z załączników do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów),
b)	w katalogu wyrobów, w części dotyczącej wciągarek wolnobieżnych, wyodrębniono dwa tiret, obejmujące: wciągarki wolnobieżne bębnowe oraz windy frykcyjne; wymagania techniczne dla tych wyrobów określono bowiem w pkt 1.6—1.6.2.14 w załączniku do projektu, jednoznacznie dzieląc materię na wymagania dla: (I) wciągarek wolnobieżnych bębnowych (pkt 1.6.1—1.6.1.10) oraz (II) wind frykcyjnych (pkt 1.6.2—1.6.2.14);
3)	rezygnacji z używania w znaczącej liczbie wymagań technicznych wyrażenia: „posiada” (ostatecznie zastąpiono je wyrażeniem: „jest wyposażony w”);
4)	rezygnacji z ujmowania w niektórych wymaganiach technicznych powołania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, tj. wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.), wdrażającej dyrektywę 2004/108/WE (EMC), oraz wymagań mających zastosowanie dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (w przypadku przeznaczenia konkretnych wyrobów do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem), tj. wymagań określonych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203), wdrażającego dyrektywę 94/9/WE (ATEX);
5)	doprecyzowania albo (przez zastosowanie bardziej uniwersalnych pojęć technicznych) uelastycznienia niektórych wymagań technicznych lub dostosowania projektu do aktualnie stosowanych rozwiązań technicznych.
Uwzględnione propozycje miały wpływ na przeredagowanie projektu.
Nie uwzględniono natomiast propozycji dotyczących:
1)	pominięcia w katalogu wyrobów dopuszczanych oraz w katalogu wymagań technicznych wyrobów 
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz rezygnacji ze znaku dopuszczenia GX, obejmującego wyroby w wykonaniu przeciwwybuchowym (argumentując tę propozycję, wskazano, że dyrektywa 94/9/WE (ATEX) nie wprowadza ograniczenia stosowania dyrektywy ze względu na konstrukcję czy parametry techniczne urządzeń przeciwwybuchowych, dyrektywą tą objęte są wszystkie urządzenia przeciwwybuchowe bez względu np. na napięcie zasilania, a w konsekwencji projekt rozporządzenia może wprowadzać w błąd producentów urządzeń przeciwwybuchowych dla górnictwa) — z uwagi na uwarunkowania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz przepisów wdrażających dyrektywę 94/9/WE (ATEX); w tym zakresie kierowano się treścią tej dyrektywy, z której wynika, że nie obejmuje ona sprzętu elektrycznego, co potwierdzają również regulacje zamieszczone w § 2—5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem; sprzęt elektryczny stosowany w maszynach i urządzeniach elektrycznych na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego nie jest ponadto objęty wymaganiami dyrektywy 2006/95/WE (LVD); w związku z powyższym, dodatkowa ocena techniczna oraz „dopuszczenie do stosowania” pozwoli ocenić urządzenia budowy przeciwwybuchowej na napięcie znamionowe większe niż 1 kV prądu przemiennego lub większe niż 1,5 kV prądu stałego w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania ich wyposażenia, które nie podlegały ocenie zgodności;
2)	zastąpienia pojęcia: „urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 45°, oraz wyodrębnione zespoły tych urządzeń transportowych” pojęciem: „środki transportu (…)” — projektowana regulacja (§ 2 pkt 2 lit. a projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku do projektu) dotyczy całego urządzenia transportowego, a nie tylko jego części (środka transportu);
3)	rezygnacji z ujmowania w wykazie wyrobów urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45o, oraz wyodrębnionych zespołów tych urządzeń transportowych (ze względu na fakt, że znajdujące się w projekcie rozporządzenia wymagania techniczne będą barierą dla postępu technicznego urządzeń transportowych) — gdyż projektowane przepisy (§ 2 pkt 2 lit. a projektu oraz pkt 2.1—2.1.31.3 w załączniku do projektu) pozwalają na stosowanie w wyrobiskach o nachyleniu większym niż 45° innych urządzeń poza górniczymi wyciągami szybowymi i nie stanowią bariery dla postępu technicznego urządzeń transportowych; obowiązek uregulowania wymagań technicznych dla tych wyrobów jest określony w art. 113 ust. 1 pkt 2 i 3 Pgg (pominięcie wymagań w projektowanym rozporządzeniu skutkowałoby obowiązkiem uregulowania tych zagadnień w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg);
4)	wprowadzenia modyfikacji niektórych, sprawdzonych w praktyce i niewymagających zmiany, wymagań technicznych.
Ponadto, stosownie do art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), nowa wersja projektu została przesłana do uzgodnienia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż pośrednio ma ona wpływ na problematykę samorządu terytorialnego 
(w części dotyczącej Miasta Katowice). Projekt został uzgodniony w 2012 r.
3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetu państwa. Należy ponadto wskazać, że finansowanie omawianych zadań i obowiązków Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jest zagwarantowane w ustawie budżetowej (w części dotyczącej Wyższego Urzędu Górniczego), w ramach środków związanych z realizacją przepisów Pgg.
Z wydaniem decyzji o dopuszczeniu wiąże się konieczność uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty skarbowej. Sprawy te reguluje obecnie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 i 1358). Zmiana katalogu wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia stosownych zmian w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
W załączniku do tej ustawy w części III w ust. 26 przyjęto aktualnie następujące stawki opłaty skarbowej od „zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach górniczych”:
1)	w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:
a)	maszyn wyciągowych, wyciągarek [wciągarek] wolnobieżnych oraz urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej — 654 zł,
b)	naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych 
i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie — 221 zł;
2)	w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi — 438 zł;
3)	w przypadku decyzji dotyczących dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:
a)	wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, a także urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych — 654 zł,
b)	urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów — 438 zł,
c)	taśm przenośnikowych — 221 zł.
Proponowana zmiana, zmniejszając katalog wyrobów, będzie miała wpływ na budżet Miasta Katowice. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od m.in. zezwoleń jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę m.in. organu, który wydał zezwolenie (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej). W związku z tym, że siedzibą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego — wydającego decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych (art. 113 ust. 2 Pgg) jest miasto Katowice (poprzez usytuowanie w tym mieście urzędu obsługującego ów organ, tj. Wyższego Urzędu Górniczego, co zostało rozstrzygnięte w art. 166 ust. 3 Pgg), wpływy z tytułu opłaty skarbowej od decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dopuszczających wyroby do stosowania w zakładach górniczych są odprowadzane na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Katowicach. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), wpływy z opłaty skarbowej są źródłami dochodów własnych gminy.
Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885, z późn. zm.), przyjmowane przez Radę Ministrów projekty ustaw oraz akty prawne, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, jeżeli nie przewidują nowych zadań tych jednostek, zawierają w uzasadnieniu:
1)	określenie wysokości tych skutków;
2)	wskazanie źródeł ich sfinansowania.
Stosownie do dokonanych w Wyższym Urzędzie Górniczym, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, szacunkowych obliczeń:
1)	wpływy Urzędu Miasta Katowice z tytułu opłaty skarbowej za wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego decyzje o dopuszczeniu wyrobów do stosowania w zakładach górniczych wynoszą rocznie:
a)	w przypadku głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 438 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 
219 zł): ok. 7 000 zł,
b)	w przypadku urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów, stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 438 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 219 zł): ok. 30 000 zł,
c)	zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych, stosowanych 
w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych (opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 
654 zł, a za wydanie decyzji zmieniającej — 327 zł): ok. 60 000 zł;
2)	przewiduje się, iż od dnia 1 lipca 2016 r. — biorąc za podstawę obowiązujące obecnie stawki opłaty skarbowej od decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych — wspomniane wpływy uległyby zmniejszeniu o ok. 100 000 zł rocznie (w 2016 r. — ok. 50 000 zł).
Podkreślenia jednocześnie wymaga, że docelowy spadek wpływów z tytułu opłaty skarbowej nastąpi wskutek obowiązywania regulacji nowej ustawy (art. 113 ust. 10 Pgg) przewidującej, że decyzję w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych wydaje się na czas nieokreślony (do 31 grudnia 2011 r. decyzje te były wydawane na okres do 5 lat), co powoduje brak konieczności ubiegania się o wydanie nowej decyzji w związku z przewidywanym upływem np. 5-letniego okresu obowiązywania dotychczasowych decyzji.
Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustalono, 
że ubytek z powodu zmniejszenia potencjalnych dochodów jedynej jednostki sektora finansów publicznych, na którą wpływają projektowane regulacje, powinien zostać uzupełniony przez odpowiednie podwyższenie stawek opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych. Zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej jest bowiem konieczna ze względu na zasygnalizowaną potrzebę jej dostosowania do projektowanego rozporządzenia. Ponadto aktualnie obowiązujące wysokości tych stawek nie są adekwatne do kosztów ponoszonych przez budżet państwa. Nie uwzględniają bowiem czasochłonności i kosztochłonności postępowań w sprawach dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Wymaga to zatem zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie może wpłynąć na zatrudnienie w jednostkach dokonujących badania wyrobów pominiętych w jego nowej wersji, gdyż zniknie obowiązek każdorazowego przekazywania tym jednostkom wyrobu do badań.
Aktualnie trudno oszacować, jak znaczący może być to wpływ.
5. Wpływ regulacji na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych.
Rozwiązania zamieszczone w projekcie utrzymają istniejący wysoki poziom bezpieczeństwa w omawianym zakresie. W przypadku wyrobów pominiętych w nowej wersji projektu za wystarczające uznano regulacje określające zakres nadzoru i kontroli nad m.in. bezpieczeństwem technicznym w zakładach górniczych 
(art. 171 i art. 172 Pgg), a także docelowo określające wymagania dla tych wyrobów w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg, wobec konstrukcji art. 113 ust. 1 tej ustawy.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. poz. 812) zostały już wprowadzone (§ 191, § 192 i § 193) przepisy określające wymagania dla głowic eksploatacyjnych (wydobywczych), które będą również stosowane w zakresie gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Pominięte regulacje nie obejmowały głowic stosowanych w ramach poszukiwania i rozpoznawania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zmiana miejsca regulacji nie wpływa zatem na przedsiębiorców prowadzących aktualnie inwestycje w zakresie poszukiwania i rozpoznawania gazu ze złóż niekonwencjonalnych. 
Ujęcie wymagań dotyczących głowic eksploatacyjnych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewnia odpowiednią elastyczność przepisów dotyczących głowic eksploatacyjnych, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworową, 
tj. głowice będą posiadać odpowiednie cechy, zapewniające bezpieczeństwo pracy, a jednocześnie zostanie usunięta (po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia) bariera dla przedsiębiorców, w postaci braku możliwości dokonania zmian, w tym wpływających na bezpieczeństwo, bez uzyskania ponownego dopuszczenia, nawet po uzyskaniu akceptacji producenta wyrobu.
Podobnie pozytywne skutki przyniesie także pominięcie (wraz z przeniesieniem do aktualnej wersji projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych) w wykazie wyrobów:
1)	stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów (w poprzedniej wersji projektu określonych jako urządzenia transportowe, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu do 45°: 
(a) urządzenia transportu linowego, (b) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem linowym, 
w tym trasy jezdne tych kolejek, (c) kolejki podwieszone i kolejki spągowe z napędem własnym, w tym trasy jezdne tych kolejek, (d) wyodrębnione zespoły elementów: urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych i kolejek spągowych);
2)	stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych: zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.
6. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Pominięcie niektórych wyrobów w katalogu wyrobów wymagających dopuszczenia nie powoduje rezygnacji z określania wymagań dla tych wyrobów (np. w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 Pgg), ale eliminuje, uznaną w tym przypadku za nieuzasadnioną, barierę biurokratyczną w postaci obowiązku ubiegania się o wydanie decyzji w sprawie dopuszczenia wyrobu do stosowania w zakładach górniczych, w tym ponoszenia opłaty skarbowej z tego tytułu.
Wspomniane pominięcie jest działaniem korzystnym m.in. dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić eksploatację gazu ze złóż niekonwencjonalnych, gdyż pozostawienie wymagań technicznych dla głowic eksploatacyjnych w projektowanym rozporządzeniu skutkowałoby zmniejszeniem konkurencyjności tego sektora gospodarki.
Ze względu na brak zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego w pozostałym zakresie, ocenia się, że projektowane zmiany nie wpłyną na wysokość kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku pozostałych wyrobów.
7. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Nie przewiduje się oddziaływania projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.
8. Źródła finansowania projektowanych rozwiązań
Projektowana regulacja nie wymaga pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania.

WSTÊPNA OPINIA O ZGODNOŒCI PROJEKTU 
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ
Na podstawie § 10 ust. 7 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), w związku z § 170 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), przedstawia się następującą opinię:
Wyroby wskazane w projektowanym rozporządzeniu, tj. podlegające dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych w drodze decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, nie są objęte przepisami określającymi wymagania dotyczące oceny zgodności, mającymi charakter ustawowy albo wydawanymi 
w szczególności na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.), wdrażającymi tzw. dyrektywy nowego podejścia (od 20 kwietnia 2016 r. — na podstawie art. 10 projektowanej ustawy o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku oraz o zmianie niektórych innych ustaw), tj. m.in.:
1)	89/686/EWG Wyposażenie ochrony osobistej (PPE);
2)	93/15/EWG Wprowadzenie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (EXPLOSIVES), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/28/UE;
3)	94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/34/UE;
4)	95/16/WE Dźwigi (LIFTS), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/33/UE;
5)	97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe (PED), która z dniem 18 lipca 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/68/UE;
6)	2000/14/WE Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń (NEE);
7)	2004/22/WE Przyrządy pomiarowe (MID), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/32/UE;
8)	2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/30/UE;
9)	2006/42/WE Maszyny (MAD);
10)	2006/95/WE Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia (LVD), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/35/UE;
11)	2009/105/WE Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPV), która z dniem 20 kwietnia 2016 r. zostanie zastąpiona przez dyrektywę 2014/29/UE.
Odrębność tych dwóch grup wyrobów podkreśla jednoznacznie art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i …).
W konkluzji należy stwierdzić, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

