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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 28 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych zak∏adach górniczych

wydobywajàcych kopaliny pospolite

Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego w odkrywkowych
zak∏adach górniczych wydobywajàcych kopaliny po-
spolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsi´biorca opracowuje, przed rozpocz´-
ciem prac, dla ka˝dego zak∏adu górniczego do-
kument bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
pracowników, zwany dalej „dokumentem bez-
pieczeƒstwa”.”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Maszyny i urzàdzenia eksploatuje si´, kon-
serwuje i naprawia w sposób okreÊlony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.”;

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzenie zmian w maszynach i urzàdze-
niach, w szczególnoÊci w konstrukcji noÊnej,
zawiesiach, rozmieszczeniu przeciwci´˝arów,
oraz rozszerzenie zakresów dzia∏ania wy∏àczni-
ków kraƒcowych, jest dozwolone tylko za zgo-
dà kierownika ruchu zak∏adu górniczego,
w sposób okreÊlony w dokumentacji technicz-
no-ruchowej.”;

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 223, poz. 2219.

„§ 27. Instalowanie, eksploatacja oraz kontrola ma-
szyn, urzàdzeƒ i instalacji elektrycznych od-
powiadajà wymaganiom okreÊlonym w do-
kumentacji techniczno-ruchowej, odr´bnych
przepisach oraz Polskich Normach.”;

5) po § 30 dodaje si´ § 30a w brzmieniu:

„§ 30a. 1. Kable i przewody oponowe:
1) uk∏ada si´ w taki sposób, aby nie by-

∏y nara˝one na uszkodzenia mecha-
niczne,

2) oznakowuje si´ na obydwu koƒcach
przez umieszczenie numeru linii i ad-
resu kierunkowego.

2. Przewód oponowy zasilajàcy maszyny
i urzàdzenia o nap´dzie elektrycznym
uk∏ada si´ w sposób ustalony przez kie-
rownika ruchu zak∏adu górniczego lub
wyznaczonà przez niego osob´ dozoru
odpowiedniego dzia∏u ruchu.”;

6) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Niedopuszczalne jest przemieszczanie
przewodów oponowych, szaf ∏àczenio-
wych i sprz´gie∏, b´dàcych pod napi´-
ciem.

2. Lokalne przesuwanie przewodów opono-
wych b´dàcych pod napi´ciem jest do-
puszczalne wy∏àcznie za pomocà sprz´tu
ochronnego i odpowiednich narz´dzi, za-
bezpieczajàcych pracowników wykonujà-
cych t´ czynnoÊç.”;

7) uchyla si´ § 75.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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