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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 14 sierpnia 1959 r: , 

w sprawie warunków ogólnych, naukowych l zawodowych, jakim powinny odpowiadać osoby mające sprawowat 
kierownictwo i dozór ruchu Zakładu górnIczego. 

Na podstawie art. 105 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. -
Prawo górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszy
mi zmianami) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1. 

PrzepIsy ogólne. 

§ 1. Rozporządzenie normuje warunki ogólne, naukowe 
i zawodowe osób mających sprawować kierownictwo i do
zór ruchu zakładu górniczego. 

§ 2. 1. W rozumieniu niniejszego rozporządzenia: 
1) osobami kierownictwa ruchu zakładu górniczego są: kie

rownik ruchu zakładu górniczego oraz kierownicy dzia
łów ruchu, każdy w swoim zakresie czynności, 

2) osobami dozoru ruchu zakładu górniczego są pracownicy 
sprawujący w zakładzie górniczym dozór w określonym 
dla nich zakresie czynności. 
2. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące osób 

kierownic'twa i dozoru rurhu zakładu górniczego stosuje si~ 
również do zastępców osób określonych w ust. 1 wyznaczo
nych do pełnienia funkcji kierownictwa I dozoru ruchu na 
poszczególnych zmianach oraz w innych przypadkach czaso
wej nieobecności kierowników. 

§ 3. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów central
nych) w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górni
czego ustalą, które stanowiska organizacyjne podległych im 
przedsiębiorstw górniczych są stanowiskami kierownictwa 
ruchu zakładów górniczych oraz dozoru wyższego, średniego 
i niższego tych zakładów. 

§ 4. 1. Kierownictwo i dozór ruchu zakładu górniczego 
może sprawować ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie, korzysta w pełni z praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz wła
da biegle j ęzykiem polskim w słowie i piśmie! 

2) odpowiada określonym w mmeJszym rozporządzeniu wa
runkom naukowym i zawodowym, 

3) posiada sprawdzoną przez okręgowy urząd górniczy zna
jomość prawa górniczego i innych przepisów, których 
znajomość jest niezbędna w zakresie jego czyn!!ości; VI 
przypadkach uzasadnionych dotychczasową . praktyką 
i warunkami bezpieczeństwa danego zakładu górniczego 
okręgowy urząd górniczy może odstąpić w stosunku do 
tyc!1 osób od sprawdzenia znajomości przepisów. 
2. Warunkiem objęcia stanowiska kierownictwa lub do

zoru ruchu jest znajomość zakładu górniczego w stopniu nie
zbędnym dla wykonywania określonych czynności. 

§ 5. 1. Dla określenia wymaganych warunków nauko
wych (dyplom, świadectwo) i zawodowych (praktyka) osób 
kierownictwa i dozoru ruchu ustala się grupy zakładów gór
niczych i rodzaje zakładów górniczych. 

2. Zakłady górnicze dzieli się na następujące grupy: 
1) podziemne zakład y górnicze, 
2) podziemne zakłady górnicze o warunkach mniej niebez

piecznych, 
3) a) odkrywkowe zakłady górnicze, 

bl zakłady górnicze prowadzące roboty górnicze poszu
kiwawcze (badawcze, rozpoznawcze itp.), 

c) zakłady górnicze prowadzące otworami wiertniczymi 
roboty poszukiwawcze (badawcze, rozpoznawcze itp.) 
i roboty eksploatacyjne, 

4) a) odkrywkowe zakłady górnicze o warunkach mniej 
niebezpiecznych, 

b) zakłady górnicze prowadzące roboty górnicze posm
kiwawcze (badawcze, rozpoznawcze itp.) w warunkach 
mniej niebezpiecznych, 

c) zakłady górnicze prowadzące otworami wiertniczytni 
roboty górnicze poszukiwawcze (badawcze, rozpoznaw
cze itp.) w warunkach mniej niebezpiecznych, 
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5} odkrywkowe zakłady górnicze prowadzące roboty 9órni
cze w mniejszym rozmiarze be. użyci<l materiałów wy
buchowych: 
a) pr.zy stosowaniu mechanizacji, 
b) bez stosowania mechanizacji. 

3. Zakłady górnicze dzieli się na następujące rodzaje: 
1) podziemne zakłady górnictwa węglowego, 
2) podziemne zakłady górnictwa solnego, 
3) podziemne zakłady górnictwa rud i inne podziemne za

kłady górnictwa, 
4) zakłady górnicze prowadzące otworami wiertniczymi ro

boty eksploatacyjne złóż ropy naftowej, gazu ziemnego 
i innych kopalin, 

5) odkrywkowe zakłady górnicze, 
6) zakłady prowadzące górnicze roboty poszukiwawcze (ba

dawcze, rozpoznawcze itp.) otworami wiertnicżymi. 

§ 6. Zaliczenia· zakładu górniczego do pO::izczególnych 
grup ustalonych w § 5 ust. 2 dokonuje okręgowy urząd gór
niczy po zasięgnięciu opinii jednos tki bezposrednio nadrz<;.d
Jle j nad puedsiębiorstwamigómi:c.ymi. 

§ 1. 1. Warunki naukowe obejmują ukończenie przewi
dzianych dla danego stanowiska w kierown ictwie i dozorze 
rudlU zakładu górniczego studiów stwierdzonych odpowied
n im dyplomem lub świadectwem, uzyskanym zgodnie z obo
wiązującymi przepisami. 

2. Wdrunki zawodowe obejmują praktykę w kierownic
twie i dozorze ruchu lub praklykę w · ruchu zakładu górni
czego, określoną czasem trwania, zakresem prak(yki i uprzed
n im wykonywaniem określonych czynn·ości w ruchu zakładu 
górniczego. Za praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu 
lub w ruchu' zakładu górniczego w zakresie odpowiedmej 
~pecjalności technicznej uważa się: 

1) pracę w kierownictwie i dozorze ruchu lub w rur:hu Zil
kładu górniczego w zakresie odpt1 wiedniej sp€cjalności 

technicznej wykonywaną po uzyskaniu warunków nau
' ko~ych, określonych w rozporządzeniu, 

2) pracę w kierownictwie i dozorze zakładu górniczego te j 
samej grupy (§ 5 ust. 2) oraz t€90 samego rodzaju za
kładów górniczych (§ 5 ust. 3), 

3) pracę w kierownictwie i dozorze mchu pod ziemią, jeżeli 

czynności w kierownictwie i dozorze ruchu mają być 

wykonywane w ruchu zakładu górniczego pod ziemią, 
4) okres pracy na stanowiskach: 

a) inspekcyjno-technicznych w urzęd a ch górniczych, 
h) bezpośrednio związanych z ruchem zakradu górniczego 

w jednostkach nadrzędnych, 
c) bezpośrednio związanych z ruchem zakładu górniczego 

w technicznej inspekcji pracy związków zawodowych, 
dl naukowo-technicznych w górniczych szkołach wyż

szych i instytucjach naukowych. 

Rozdział 2. 

Warunki naukowe i zawodowe dla osób kierownictwa 
rucha zakładu górniczego. 

§ 8. 1. Kierownikiem ruchu zakładu górniczego może 
1;>yć . ten, kto przedstawi dowód ukol1czenia odpowiedniej wyż

szej lub średniej szkoły technicznej i odbycia praktyki, a mia
nowicie: 

1) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 1: 

a) dyplom magistra inżyniera górniczego oraz z:lświad

czenie odbycia co najmniej czteroletniej praktyki w 
kierownictwie i dozorze mchu, 

h) dyplom inżyniera górniczego i zaświadczenie odbycia 
co najmniej sześcioletniej praktyki w kierowni :: twie 
j dozorze ruchu oraz dowód złożenia w wyższej szkole 
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technicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu uzupeł· 
niającego w zakresie przewietrzania i pożarów, zg~'d
nie z programem tej szkoły ustalonym dla magistrów 
inżynierów górniczych, 

c) świadectwo technika górniczf'g o i zaświadczenie od
bycia co najmniej dziesięcioletniej praktyki (w tym 
co najmniej dwa lata na stanowisku kierownika dzia
łu ruchu) oraz dowód złożenia w wyższej szkole tech
nicznej z wynikiem pomyślnym egzaminu zgodnie 
z programem tej szkoły ustalobym dla magistrów in
żynierów górniczych - w Zakresie przewietrzania 
i pożarów oraz w zakresie ustalonym indywidualnie 
dla kandydata przez WyższylJrząd Górn iczy, 

2) w zakładach górniczych określonych w '§ 5 ust. 2 pkt 2: 

a) dyplom magistra inżyniera górniczego i zaświddczeni e 
ol1byCia co najmniej lrzyletniej praktyki w kierow
nictwie i dozorze ruch·u, 

b) dyplom inżyniera górniczego i zaświildczenie odbycia 
Co WIjmniejpięcioletniej praktyki w kierownictwie 
i dozorze ruchu, 

c) śvhadectwo technika górniczego i zaświadczenie od
bycia co naojmniej ośmioletniej praktyki w kierown ic
twie i dozorze ruchu, 

d) d yplom magistra inżyniera geol0ga górniczego, magi
sIla inżyniera geodety górniczego, magistra inżyniera 
mech;'lnłka górniczego lub magistra inżyni e ra elektry
ka górniczego i zaświadczenie odbycia co najmnie j 
cztelOletniej praktyki w kierovmictwie i dozorze ru
<:hu. 

2. Do uzyskania zatwierdzenia nd stanowisko kierowni
ka ruchu w zakładach górniczych okrt'ślonych w § 5 ust. 2 
pkt 1 i 2 jest wymagane odbycie w ramach praktyki okre
ślonej w ust. 1 co najmniej jednorocznej praktyki na stano
wisku bezpośrednio niższym w kierownictwie ruchu. 

§ 9. Kierownikiem dzi ału robót g0rniczych może być ten, 
kto przedstawi dowód ukończen ia odpowiedniej wyższej lub 
średniej szkoły technicznej i odbycia praktyki, a mianowicie: 

l) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 1: 

a) dyplom magistra inżyni era górniczego oraz zaświC'. d

czenie odbycia co najmniej trzyletnie j praktyki w do
zorze ruchu, 

h) dyplom inżyniera górniczego i zaświadczenie odbycia 
co najmniej pięcioletniej praktyki w dozorze ruchu 
oraz dowód złożenia w wyższej SZKole technicznej 
z wynikiem pomyślnym egzaminu uzucpełniającego w 
zakresie przewietrzania i pożarów, zgodn.i-e z progra
mem tej szkoły us talonym dla magistrów inżynierów 
górniczych, 

c) swiadectwo technika górniczego i zaświadczenie odby
cia co najmni e j ośmioletniej praktyki (w tym co naj
mnie j dwa lata na stanowisku wyższego dozoru) ordZ 
dowód złożenia w wyższej szkole technicznej z wy
nikiem pomyślnym egzaminu zgodnie z programem 
szkoły ustalonym dla magistrów inżynierów górni
czych w zakresie przewietrzania i poża rów oraz w 
zakresie ustalonym indywidualnie dla kandydata przez 
Wyższy Urząd Górniczy, 

2) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 2: 
a) dyplom magistra in.zyniera górn iczego i zaśw·iadczen i e 

odbycia co najmniej dwule tniej praktyki w d ozorze 
ruchu, 

b) dyplom inżyniera górniczego i zaświadczen ie odbycia 
co najmniej cztero le tniej praktyki w dozorze ruchu . 

c) świadectwo technika g6rniczego i zaś'.'Iiadczenie orl
bycia co najmniej siedmioletniej p raktyki w dozorze 
r uchu, 
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dl dyplom magistra inżyniera geologa gómiC"lego. magi
stra inżyniera geodety ~If)fn , r-zego. magistra inżyni e ra 

mecha nika górn ;czego !ub IDi1gistra inżyniera elektry
ka górniczego i zaświadczenie odbycia co najmniej 
trzyletniej praktyki w dozorze ruchu . 

§ 10. 1. Kierownikiem ruchu zakladu górniczego I kie
rownikiem działu robót gMniczych może by c ten. kto przerl
StJwi dowód uk ończenia odpowiedniej wyższej lub średniej 

szkoły technicznej i odbycia praktyki. a. mianowicie: 

l) w za kładach górniczych o,kreślonych w § 5 ust. '2 pkt 3 
lit. al ibl: 
a) dyplom magistra inżyniera gó rnictwa odpowiedniej 

specjalności i zaświadczen ie odb yc :a co najmniej dwu
letnieJ praktyki w ki erowni ctwie i dozorze ruchu. 

bl dyplom inżyniera górnictwa odpowiedniej spr~('jal no

śr-i i zaświadczenie odbycirl co na jmni ej czteroletniej 
praktyki w kierowni ctw ie i dozorze ruchu, 

c) świadectwo technika górnictwa JdpowiPdniej spec!ill
ności i 'Zaświadczenie odbycia co oajmn'ej si edmio
letniej praktyki w kierownictwie i dO'lorzl>. fU 'Chu. 

d)· dyplom ma\1istra inżynierII geologa górn iczego. magi
stra inżyni era geodety górniczego. magistra in ż yniera 

mechanika górn ic-lego lub m:Jgistra inżyniera elek
tryka górniczego i zaświadćzenie oobycia Co na jmniej 
trzyletni e j praktyki w kierownictwie i. dozurze ruchu, 

2) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 3 
lit. c): 

aj dyplom magistra in żyniera górnict wa odpowiedniej ' 
specjalnośc i i zaświadCZenie odbycia co nClJmniej dwu
letniej praktyki w dozorze ruchu, 

b~ dyplom inżyniera górnictwa o!lpowiednieJ sper-ja lllo
ści i za,;wiaclczenie odbycia co najmniej czterolel rlleJ 
praktyki w dowrze ruchu . 

c) świadectwo. techn ika górnictwa odpowietiniej specjał

nosci i zaswiadczenie odbycia co. najmniej si.edmło.

letniej praktyki w do.zorze rudlU, 
d) dyplom magistra inżyniera odpowiedniej specjalności 

technicznej i zaświadC1..enie od bycia co najmniej trzy
letniej praktyki w dozorze ruchu, 

el dyplom inżyniera odpowiedniej spec jalnoki technicz
nej i zaświadczenie orlbycia co najmniej pięcioletniej 

praktyki w nozorze ruchu. 
l) świadectwo technika odpowiedniej specjalności tech

ni cznej i zaświadcz~nie odbycia co najmniej ośmio
letnieJ praktyki w dozorze ruchu, 

3) w zakład ach gorniC'l.ych określonych w § 5 ust. 2 pkt 4 
lit. al ibl: 

a} dyplom magistra inżyniera górnictwa odpowiedniej 
speCj al ności i z;lśwfadczenie odbycia co najmniej jed
norocznej plaktyki w dozorze ruchu, 

b) dyplom inżyniera górnictwa odpowiednie! specj~ln04ci 
I zaświanczenie odbycia co najmniej dwuletniej prak
tyki ,w dozorze ruchu. 

c) świadectwo technika górnictwa odpowiedniej specj'll
"ości i zaświadczenie odbycia co najmniej czterolet
niej praktyki w dozorze ruchu, 

4) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 4 
lit. cJ: 
a) dyplom magistra inżyniera górnictwa odpowiedniej 

specj cl!ności i . zaświadczenie odbycia co najmniej jed
norocznej praktyki w dozorze ruchu, 

bl dyplom inżyniera górnictwa odpowiedniej specjalności 
i zaświadczenie odbycia co najmniej dwuletniej prak
tyki w dozorze ruchu! ', J,-'<.l;,;, i.:,_"'-Ł~,;", ' ., ,1 

c) świadectwo tech nika góróictw<l odpowiedniej specjal .. 
n ości i zaświadczenie odbycia co naj:Jlni e j czterole't 
niej praktyki w dozorze ruchu. 

dl dyplom magist ra inżyniera odpuwiedn iej specjalnośc.1 
technicznej i zaświadczen i e odbycia cc najmniej dwu. 
letniej praktyki w dozorze ruchu, 

e) dyplom inżyni e ra odpowiedniej specjalności technicz
nej i zaświadczenie odbycia co najmniej trzyletnIej 
praktyki w dozorze ruchu. 

f) świadectwo techni ka odpowiedniej specjalności lech-. 
ni cznej i zaświadczenie odbycia co najmniej pięcio

letniej praktyki w dozorze ruchu. 

2. Wymaganie praktyki w kiP.rownicłwie ru chu (ust, l 
pkt \) nie dotyczy k ie rownika dziRłu robót górniczych. 

§ 11. Poza dzia łem rohót górniczych kierownikiem in
nego działu ruchu zakładu górn iC1.ego mo'ŻE" być ten, kto 
przedstawi dowód ukończep ia wyższe j lub średniej szkoły 

technicznej w zakresie odpowiedn iej ze względu na d'liał ru
chu zakładu górniczego specjalności technicznej t odbycia 
praktyki. 11 mianowicie: 

l) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt l:. 
a) dyplom magist ra· inżyniera i zaświadczenie odbycia, 

co najmniej dwuletniej praktyki w dozorze ruchu, 
bl dyplom inżyniera I zaśw iadczen ie odbycia co najmniej 

tn:'1·letniej praktyki w dozorze \'Uchu, 
c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj

mnieJ pięciolet~iej praktyki (w tym co na jmniej dw~ 
la ta na stanowisku wyższego dozoru) oraz dowód zło" 
żenia w wyższej szkole technicznej z wynikiem po
myślnym egzaminu w zakresie ustalonym indywidual
nie dla kandydata przez Wyższy Urząd Górniczy, 

2) w zakładach górniczych ' określonych w § 5 ust. 2 pkt2 i 3: 

al dyplom magistra il\:iyniera lub , inżyniera i zaświadcze.' 

nie odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w do-' 
zorze ruchu. 

hl świadectwo technika I zaświadczenie odbycia co naj-· 
mniej pięcioletniej p'raktyki w dozone · ruchu, 

3) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 4: . 

a) dyplom magistra inż'ynierll i zaświadczenie odbycia co 
najmniej rocznej praktyki w dozorze ruchu, 

bl dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najm:_iej 
dwuletniej praktyki w dozorze ruchu, 

cl świadectwo technika I zaświadczr ',ie odbycia co naj
mniej trzyletniej praktyki w dozorze ruchu. 

§ 12. t. Kierownikiem ruchu I kierownikiem dZIału ru- , 
chu w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 5 
m. aj może być ten. kto przedstawi dowód ukończenia w za- ' 
kresie odpowiedniej specjalności technicznej szkoły technicz~ 
nej lub kursu i odbycia praktyki. II mianowicie: 

a) świadectwo technika l zaświadczenie odbycia co u.:j
mniej sześciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu 

górniczego, 
hl świadectwo nfiszeJ szkoły technicznej lub równorzęd· 

nego kursu albo mistrza I zaświadczenie odbycia co · 
najmniej jednorocznej praktyk.! w ruchu zakładu gór
niczego. 

2. Kierownikiem ruchu w zakładach górniczych. o ktć .. 
rych mowa w § 5 ust. 2 pkt 5 lit. hl. może być osoba posia
dająca warunki ogólne określone w § 4 ust. 1 pkt l, zgłoszo
na do okręgowego urzędu górniczego, z podaniem zakresu 
czynnoścI. Okręgowy urząd górniczy może uzależnić przyję
cie zgłoszenia 'kierownika ruchu od wynik.u sprawdzenia jego 
:wIadomości fachowych, 
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R o z d z i a ł 3. 

Warunki naukowe l zawodowe dla osób dozoru ruchu 
zakładu górniczego. 

§ 13. 1. Osobą wyższego dozoru zakładu górniczego mo
że być ten, kto przedstawi w zależności od działu ruchu za
kładu górniczego dowód ukończenia szkoły technicznej w za
kresie odpowiedniej specjalności technicznej i odbycia prak
tyki, a mianowicie: 

1) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 1: 
a) dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia> co 

najmniej półtorarocznej praktyki w dozorze ruchu, 
b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej 

dwu I półrocznej praktyki w dozorze ruchu, 
c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj

mniej czteroletniej praktyki w óozorze ruchu, 

2) w zakładach górniczych określonych w § S ust. 2 pkt 2 i 3: 
a) dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia co 

najmniej jednorocznej praktyki w dozorze ruchu, 
b) w przypadku przedstawienia - w odniesieniu do 

działu ru chu górniczego - dyplomu magistra inżynie
ra geodety górniczego, magistra inżyniera geologa 
górniczego, magistra inżyniera mechanika górniczego 
lub mag istra inżyniera elektryka górniczego jest wy
magane zaświadczenie odbycia co najmniej półtora

rocznej praktyki w dozorze ruchu, 
c) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej 

dwuletniej praktyki w dozorze ruchu, 
d) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj

mniej trzyietniej praktyki w dozorze ruchu, 

3) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust 2 pkt 4: 
a) dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia co 

n ajmniej sześciomiesięcznej prak tyki w dozorze ruchu; 
w przypadku przedstawienia - w odnies ien iu do dzia
łu ruchu górniczego - dyplomu magistra inżyniera 

geologa górniczego, magistra inżyniera geodety górni
czego, magistra inżyniera mechanika górniczego lub 
magistra inżyniera elektryka górniczego jest wymaga
ne zaświadczenie odbycia co najmniej jednorocznej 
praktyki w dozorze ruchu, 

b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej 
jednorocznej praktyki w dozorze ruchu, 

c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj
mniej dwuletniej praktyki w dozorze ruchu. 

2. Osobą średniego dozoru zakładu górniczego może być 
ten, kto przed~tawi w zależności od działu ruchu zakładu gór
niczego dowód ukończenia szkoły technicznej w zakresie od
powiedniej specjalności technicznej i odbycia praktyki, a mia
nowicie: 

1) w zakładach górniczych określonych w § S ust. 2 pkt 1: 
a) dyplom magistra inżyniera i zaświadczenie odbycia co 

najmniej sześciomiesięcznej praktyki w dozorze ruchu, 
b) dyplom inżyniera i zaśw i adczenie odbycia co najmniej 

półtorarocznej prak tyki w dozorze ruchu, 

c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj
mniej dwuletn iej praktyki w dozorze ruchu, 

2) w zakładach górniczych określonych w § 5 ust. 2 pkt 2 i 3: 
a) dyplom magistra ihżyniera i zaświadczenie odbycia 

co m:jmniej sześciomiesięcznej prak tyki w dozorze ru
dlU; w przypadku przedstawienia - w odniesieniu do 
dzia łu rucbu zakradu górniczego - dyplomu magistra 
inżyni era geologa górnicze'go, mi1.gistra inżyniera geo
dety górniczego, magistra inżyniera mechanika gór
niczego lub magistra i:lżynier a elek.tryka górniczego 

wymagane jest zaświadczenie odbycia co najmniej 
jednorocznej' praktyki w dozorze ruchu, 

b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej 
jednorocznej praktyki w dozorze ruchu, 

c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj
mnie] dwuletniej praktyki w dozorze ruchu, 

d) świadectwo niższej szkoły technicznej lub równorzęd
nego kursu albo świadectwo mistrza i zaświadczenie 
odbycia co najmniej trzyletniej praktyki w dozorze 
ruchu, 

3) w zakładach górniczych określonych w' § 5 us]. 2 pkt 4: 

a) dyplom magistra inżyniera i za,~wiadczenie odbycia co 
najmniej sześciomiesięcznej praktyki w dozorze ruchu, 
w przypadku przedstawienia - w odniesieniu do dzia
łu ruchu gór~ i czego - dyplomu magistra inżyniera 

geologa górniczego, magistra inżynierc.: geodety górni
cLego, magistra inżyniera mechanika górniczego luł: 

magis tra inżyniera elektryka górniczego jest wyma
gane zaświadczenie odbycia co na jmniej jednorocznej 
praktyki w dozorze ruchu, 

b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najmniej 
sześciomiesięcznej praktyki w dozorze ruchu, 

c) świadectwo technika i zaświadczen i e odbycia co naj
mniej jednorocznej praktyki w dozorze ruchu, 

d) świadectwo niższej szko~y technicznej lub równorzęd
nego kursu albo świadectwo mistrza i zaświadczenie 

odbycia co najmniej dwuletniej praktyki w dozorze 
ruchu. 

3. Osobą niższego dozoru zakladu górnirzego może być 
ten , kto przedstawi w zależnośc i od dziilłu ruchu zakład u gór
niczego dowód ukończenia szkoły technicznej lub kursu w 
zakresie odpowiedniej specialności technjcznej i odbycia prak
tyki, a mianowicie w zakładach górniczych określonych w 
§ 5 ust. 2 pkt l, 2, 3 i 4: 

a) dyplom magistra inżyniera bąd.ż - w odniesieniu do 
działu ruchu górniczego - dyplom magistra inżyniEra 
geologa górniczego, magistra inżyniera geodety górni
czego, magistra inżynit:ra mechanika górniczego lub 
magistra inżyniera elektryka górniczego i zaświadcze
nie odbycia co najmniej sześciomiesięcznej praktyki 
w ruchu zakładu górniczego, 

b) dyplom inżyniera i zaświadczenie odbycia co najml1le} 
sześciomiesięcznej praktyki w ruchu zakładu górni
czego, 

c) świadectwo technika i zaświadczenie odbycia co naj
mniej jednorocznej praktyki w ruchu zakładu górni
czego, 

d) świadectwo niższej szkoły technicznej lub równorzęd
nego kursu albo świadectwo mistrza i zaświadczenie 
odbycia co najmniej pięcioletniej praktyki w ruchu 
zakładu .górniczego. 

4. Osobą dozoru ruchu zakładu górniczego określonego 
w § 5 u~t. 2 pkt .5 lit. a) może być ten, kto przedstawi do
wód ukończenia, w zakresie odpowiedniej specjalno śc i tech
nicznej, szkoły technicznej lub kursu i odbycia praktyki, 
a mia nowicie : 

a) świadectwo technika i zaś wiildc7.enie odbycia co naj
mniej trzymiesięcznej praktyki w ruchu zakł adu gór
nicze~Jo, 

b) świadectwo niższej szkoły techniczne j lub równorzęd
nego kursu albo świadectwo mistrza i zaświ"ldczenie 

odbycia co najm niej sześciomie si ęcznej praktyki w 
ruchu zakładu gór:1iczego. 

Przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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R o z d z i a ł 4. 

Przechodzenie osób kierownictwa i dozoru ruchu z jednego 
zakładu górniczego do drugiego. 

§ 14. 1. W przypadkach przechodzenia osób kierownic
twa i dozoru ruchu z jednego zakładu górniczego do dru
giego obowiązują, przy określaniu warunków następujące 

zasady zaliczania dotychczasowej praktyki w kierownictwie 
i dozorze ruchu w zakładach górniczych: 

l) przy przejściu do zakładu górniczego tego samego rodza
ju (§ 5 ust. 3): 

a) należącego do tej samej grupy luh do grupy zakła
dów o warunkach mniej n iebezpiecznych - zalicza się 
dotychczasową praktykę w kierownictwie i dozorze 
ruchu zakładu górniczego, 

b) należącego do grupy zakładów o warunkach bardziej 
n iebezpiecznych - wymaga się odbycia w k ie rownic
twie lub dozorze ruchu zakładu o warunkach bardziej 
niebezpiecznych dodatkowej praktyk i wynoszącej jed
ną trzecią część praktyki wymaganej do pełnien i a od
powiedn ich czynności w kierownictwie i dozorze ru
chu zakładu górniczego tej grupy na stanowisku bez
pośredni o niższym, 

2) przy przejściu do zakładu górniczego innego rodzaju 
(§ 5 us!. 3) należącego do tej samej grupy zakładów 

,o wC1funkach mniej n iebezpiecznych (§ 5 ust. 2): 

a) z podziemnego zakładu górniczego I§ 5 ust. 3 pkt t, 
2, 3) - co zakładu górniczego ookrywkowego (§ 5 
u st. 3 pkt 5) lub prowadzącego górnicze robolI' P OS7.U 

k iwawcze o tworami w iertn iczymi (§ 5 ust. 3 pkt fi) za 
licza się praktykę w kierownictwie i dozorze ruchu > 

poozi emnego zak)adu górniczego, 

b) z podziemnego zakładu górnictwa węglowego (§ 5 
ust. 3 pk t 1) do podziemnego zakładu górnictwa so l
n ego (§ 5 ust. 3 pkt 2) lub podziemnego zakładu gór
nictwa md albo innego podziemnego zakładu górnic
twa I,§ 5 ust. 3 pkt 3) zali cza się praktykę w kierow
nictwie i dozorze ruchu podziemn ego zakładu gór
nictwa węglowego. 

2. W przypadkach nie określonych w ust. 1 okręgowy 
urząd górniczy, jeżeli względy prawidłowego i bezpiecznego 
ruchu zakładu górniczego nie stoją temu na przeszkodzie, 
może zaliczyć osobie mającej sprawować czynności w kie
rownictwie lub dozorze ruchu zakładu górniczego w całości 
lub części dotychczasową praktykę w zakładach górniczych. 

R o z d z i a ł 5. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 15. Pozostają w mocy dotychczasowe przepisy szcze
gólne, które określają wyższe n iż przewidziane w niniejszym 
rozp0rządzeniu warunki naukowe lub zawodowe dla osób 
kierownictwa i dozoru , ruchu w odniesieniu do poszczegól
nych specjalizacji technicznych , dotyczących ruchu zakładu 

górniczego lub jego budowy i rozbudo".ry. 
- § 16. Kto w dniu wejścia w życie n iniejszego rozporz'l

dzenia pełni czynności w k ierownictw ie lub dozo rze ruchu 
zakładu górniczego i w tym charakt.erze jest zatwIerdzony 
przez okręgowy urząd górniczy, zachowuje nadal prawo GO 
pełnienia tych czynnoś ci na zajmowanym stanowisku, choć
by nie posiadał kwalifikacji naukowych wymil.ganych niniej
szym rozporządzeniem. 

§ 17. W ciągu dwu lat od wejścia w · życie niniejsze
go rozporządzenia okręgowy urząd górniczy może zatwier
d zić na stanowisku kierownika ruchu, kierownika działu ru
chu i dozoru ruchu (§ 2) w zakładach górniczych określonych 
w § 5 ust. 2 pkt 4 i 5 osoby, które nie posiadaj ą kwalifikacji 
naukowych określonych n iniejszym r()zporz~dzeniem, a które 
wykazały przed okręgowym ' urz<;dem górniczym wi adomości 
praktyczne, dostateczne dla zakresu powierzonych im czyn
ności. 

§ 18, Traca moc wszelkie przepisy wydane w sprawa< \ 
u regulowanych niniejszym rozporządzeniem, a w szczegó,
ności: 

l) rozporządzenie Wyższego Urzędu Górniczeg0 w Krako
wie z dnia 25 października 1924 r. w sprawie Komisj i 
egzaminacyjnej dla kandydatów na kierow n ików ruchu 
k op<llń oleju ziemn ego (Monitor Polski Nr 215, poz. 88 1 
wraz z późniejszymi zmi,wami) , 

2) rozporządzenie Ministra Przemysłu i H andlu z dn ta 6 ma
ja 1932 r. o dopuszczeniu osób nie posiadającycll dyplo
mu inżyniera górniczego do sprav:owania kierownic twa 
ruchu zakładu górniczego względnie działu robót górni
czych (Dz, U. Nr 43, poz. 430). 

3) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 6 li
stopada 1934 r. o komisjach egzamina,yjnych, przewi
dzia nych wart. 126 prawa górniczego (Dz, U, Nr 103, 
poz, 923), 

4) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dn ia 6 li
stopada 1934 r. o komisjach egzaminacyjnych, przewi
dzianych wart. 127 prawa górniczego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 924) . 
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

J>l.ezes Rady Ministrów: J. Cyranl{iewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 20 lipca 1959 r. 

w sprawie bezpieczeilstwa l higieny pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi roln iczych. 

Na podstawie art. 3 u s!. 2 dekretu z dnia 10 listopada 
19.'i4 r. o przejęciu przez związki zawod owe zadań w dziedzi
nie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i hi gie
nie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, 
poz. 260) zarządza się, co n ast ępuje: 

I. Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa 
i h igieny pracy przy obsłudze maszyn, urządzeń i narzędzi 
r olnic z yc!1. 

2. Przez maszyny i n a rzqdzia rolnicze rozumie się rów
nież maszyny, urz ądzeni'}. i narzędzia, w ystępUj ąC 2 j a k') ilg !e
ga ty łącznie z maszynami słu żącymi do na;'>Fdu (ciągoiki:tmi, 

silnikami, kierat ami) albo z inną siłą poci ągową . 

§ 2. Bezpośrednią obsługę maszyn rolniczych mOlna po
wierzać tylko pracownikom zapoznanym z działanll~m o lJ"łu

giwanych m aszyn i obowi ązującym i przepisami b'2zpiecZell
stwa i higi eny pracy przy ich obsłudze. 

§ 3. t. Cz ,;ści maszy n i na rzędzi rolniczych, slu ;:ące do 
napędu tych maszyn lub ich zespołów, jak kolii paso,,'e, pasy, 


