
Monitor Polski Nr 82 - 757 Poz. 387 i. 388 
~~~----------------~~--~----------~----------

. 2) , obowiązek wynikający ze skierowań wygasa z chwilą 
uzyskania dyplomu. 

2. Student, któH uzyskał dyplom (ust. l pkt 2), obo
wiązany jest podjąć' pracę zgodnie z przepisami niniejszego 
zarządzenia, z tym że do okresu pracy wlicza się · okres 
przepracowany zgodnie z ust. 1. pkt 1. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy absolwentów-lekarzy , któ
rzy obowiązani są 'po ukończeniu studiów odbyć dwuletni 
staż podyplomowy. 

Rozdział 7 . 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 24. Termin y określone w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 upły
· wają w 1964 r. z dniem 15 grudnia. 

§ 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 lipca 1964 r. 
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ZARZĄDZENIE PREŻESA WYZSZEGO URZI;DU GORNICZEGO 

z dnia 21 listopada 1964 r. 

w sprawie sposobu zgł.aszania przez pr~edsiębiorstwa górnicze osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów 
górniczych oraz zasad i trybu zatwierdżania tych osób przez urzędy górnicze. 

Na podstawie art. 88 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. 
Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) zarzą

dza się, co następuj e: 

Ro ; dział 1. 

Pr'zepisy ogólne. 

§ 1. Zarządzenie stosuje się d{) prz.edsi ę biorstw : 

1) wydobywających kopaliny, 
2) budujących nowe zakłady górnicze, 
3) wykonujących roboty przy rozbudowie istniejących za

kładów górniczych - w zakresie dotyczącym tych r{)bót, 
4) prowadzących prace geologiczne, obejmujące roboty gór

nicze lub wiercenia studzienne, podlegające przepisom 
prawa górniczego na podstawie art. 2 ustawy z dn ia 

·16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. 
Nr 52, pez 303). 

§ 2. Użyte 'w dalszych przepisach zarządzenia określenia: 
1) rozporządzenie - oznacza rozporządzenie Prezesa Rady ' 

Ministrów z dnia 14 sierpnia 1959 r. w sprawie warun
ków ogólnych, naukowych i zawodowych, jakim po
winny odpowiadać osoby mające sprawować k ;erownic
two 'i do zór ruchu zakładu górniczego (Dz. U. Nr 48, 
poz. 292), 

2) kierownicl wo i dozór ruchu - oznacza osoby kierow
nictwa i dnzoru ruchu zakłaQu górniczego. 

R o z d z i a ł 2. 

Zgłoszenia do zatwierdzenia ora,z zatwierdzanie osób 
sprawujących kierownictwo l dozór ruchu. 

§~ 3. 1. Przedsiębiorstwo, zobowiązane do wyznaczenia 
kierownika ruchu zakładu górniczego oraz osób sprawują

cych kierownictwo dZiałów ruchu i dozoru ruchu, powinno 
(lsoby te zgłosić do zatwierdzenia we wła ściwym 'okręgowym 

-'urzędzie górniczym. 
2. Jeżeli na kierownika ruchu zakładu górniczeg'o wy

. znaczono dyrektora (kierownika) przedsiębiorstwa,zgłosze

nia tej osoby dokonuje jednostka organizacyjna, która bez
pośr ednio nadzoruje i kontro luje działalność przedsiębior-

- stwa. . 
§ 4. 1. Wniosek o zatwierdzenie na stanowisko w kie~ 

rownictwie lub dqzorze ruchu powinien zawierać: 
1) nazwę i sied zibę jednostki zgłasz ającej, 

2) nazwisko i imię osoby zgłaszanej, 
3) oznaczenie zakładu górniczego i stanowiska w kierow

nictwie lub dozorze ruchu, ' na które osoba zgłaszana ma 
być zatwierdzona, 

4) powołanie ostatniej decyzji okrągowego urzędu górni
c,zego dotyczącej zatwierdzenia danej osoby. 
2. Do wniosku załącza się: 

1) zakres czynności ustalony dla stanowiska objętego tgło
szeniem, 

2) oświadczenie osoby zgłaszanej, stwierdzające znajomość 
zakładu górniczego w zakresie niezbędnym do wyko
nywania czynności na sta'nowisku określonym we wnio~ 
sku; oświadczenie to powinno być ' potwierdzone przez 
kierownika· ruchu zakładu górniczego., a . w razie zgło
szenia na· stanowisko kierownika ruchu -przez dy
rektora przedsiębiorstwa lub' -jednostki nadrzędnej, 

3) życiorys osoby zgłaszanej. . 

3. Jeżeli wniosek obejmuje zgłoszenie d.o zatwierdze
nia osoby, która nie była dotychczas zatwierdzo'na na ja
kiekolwiek stanowisko w kierownictwie lub dozorze ruchu
do wniosku powinny być załączone ponadto: 

1) oświadczen : e osoby zgłaszanej o posiadaniu obywatel
stwa polskiego, 

2) oś wiadczenIe. osoby zgłaszanej, że nie jest pozbawiona 
praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, 
ani też zawieszona lub pozbawiona prawa wyKonywa
nia określonych czynnośc( prawomocnym wyrokiem są, 
dowym lub orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 

3) uwierzytelniony odpis dyplomu lub świadectwa stwier- 
dzająceqo posiadanie przez osobę zgłaszaną kwalifika
cji naukowych, 

4) dowody stwierdz ające przebieg praktyki zawodowej oso
by zgłaszanej, ze szczególnym podaniem okresów pracy 
i zajmowanych stanowisk. 

4. Jeż.eli ,wniosek dotyczy osoby uprzednio zatwierdzo
nej przez inny okręgowy urząd gó~niczy, przedsiębiorstwo 

przesyła od!Jis wniosku do wiadomośc i tego urzędu; okrę
gowy ' urząd górniczy po otrzymaniu odpisu wniosku prze- o 
sy ła niezwłocznie akta zatwierdzen ia danej osoby do okrę

gowego urzedu górniczeg'o" do kt6rego wpłynął wniosek 
o nowe zatwierdze nie . 

§ 5. Jeżeli osoba zatwierdzona na stanowisko w kie
rownictwie lub dozorze ruchu przestaje pełnić funkcję w 
kierownictwie lub dozorze ruchu, ' prze dsiębi'orstwo obowią
zane jest niezwłocznie zawiadomić o tym okręgowy urząd 
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górniczy, podając prz'yczy-n~ zgprzestania pełnienia tej 
funkcji. . 

§ 6. 1. D_ecyzja w liPHI·wie _zatwieI:dzęnia określonej 
osoby na stanowisku w kierownicLwie lub do·zorze ruchu ' 
powinna być wydana w c,iągu ,Cl'iterech tygodni gd dnia 
złożenia wniosku, odpowiadającego wymaganiom ;!iil;rządzenia. 

2. Decyzję wY.daje ,'iię po 'Zbada'niu zasadno~ci .wniosku 
or-al sprawdzeniu posiatlania przez osabę 'Zgłos'Zoną do -za
tw ' erclzenia znajomości przepisów określonych w § 4 ust. 1 
pkt 3 _ rozP:Qrządzęni~ . 

3. Sprawd ze nia znajomości przepisów u osób -kierow
nictwa ruchu dokonuje zespół POd przewodnictwem dyrek
tora okręgowego urzędu górniczego. 

R o z d z i a ł 3. 

Przepisy szczególne . o zah\liellMilniu :i~gła$zilDiu .ollUb 
kierownictwa i dozoru rucku - w nowo budowanych lub 

rozbucfowywanych zakładach górniczycb. 

§ 7. 1. Kierownika ruchu nowo budowan ego zakładu 
górniczego wyzrll'acza i zgłasza 'do za-twierdżenia 'do okręgo
wego _ urzędugórniczel1jo,WłaŚGiwogo dla miejsca położenia 

- t ego zakładu, jednostka (prze·dsiębiorstwD) będąca bezpo
średnim inwestorem tego zakła4j.l; . jednos·tka ta 'wyznacza 
pooad to spo~ród swoich pracowntków osoby 'klefownictwa 
i .dozoru ruchu w .ilości uZllsadnionej zakresem Of.ilZ !ro~mia
rami budowy i zgłasza te osoby do zatwierdzenia w O\c-FęgO

w ym uf,iządzie górniczym, włakiwym dla miejsca poło,żenia 
nowo budowanego 'lllk/adu .górniczego. 

2. W uzasadnionych wyp~dkach ~ za zgodą be.zpo:śred
nieg0 :inwesŁora ~ .~ierowTii.ka ·ruC'hu ·nowo 'budowlanego za
kładu górniczego wyznacza i zglasza do zatwierdz'eni'a w 
ok-fęgow.ym urzędzie górnic~~m:Właściwym dla ·m:iejsca po
IOJŻeni-a ,tego zakładu, przedsiębioFstwo wykonJJjące podsta
wowe T.oboty pr'Zy budowie tego 'Zakładu (przedsiębior.stwo 

wykonawstwa). 
3. .W wypad~u określonym w ust. "2 przedsiębiorstwo 

wykona.wstwa obowiązane jest ponadto wy'lnaczyć osoby 
kierownictwa i .dozoru rucbu, w ilości uzasadnionej zakresem 
oraz rozmiarami budowy, spo&Iód swoich 'pracownlklów 'la-

. t wie'rd ;?:o l.ych uprzednio na s tanowiskp w kie rownictwie 
dozorze ruchu -w trybie przewidziilllym w § 8. 

4. ·Przepis .§ 3 l,IsL 2 stosuje ' się odpowiednio. 

§ S. 1. Przedsiębiorstwo wykonująGe roboty przy bu
cl ow :e zakładu górniczego (przeds iębiorstwo wy)<onawstw\l) 
wyznacza do prowadzenfa 'tych robót osoby kierownictwa 
i dozoru ruchu '-oraz zgłasza te osoby _ d·o zatwierdzeniil w 
okręgowym órzędzie górniczym, właściwym dla siedziby 
przedsiębiorstwa. 

2. W decyzji w sprawie zatwierdzenia osób wymienio
nych w usL1 oznacza się grupę i rOd;?:aj ząidadów górni
. czyr::h, przy 'których budowie osoba zatwierd7.ona może wy~ 
kony 'wać czynności kierownictwa lub dozQru ruchu, w za
l eżnośc i od posiada"nych przez tę osobę .kwalifikilc-ji okre
ślonych w rozporządzen iu . 

§ 9. J. OS0by wymienione w § 7 ust. 3 oraz w ,§ 8 ust. 1 
mogą wykonywać czynności na stilnow;skach w kiero'wnic
t wie i dozorze ruchu po uprzednim zgłoszeniu ich do okrę

gowego urzędu górniczego, właściwego dla miejsca położe
nia nowo budowanego- zakładu górniczego, w którym mają 
wykonywać te czynności. 

2.l':głoszenia osób wymienionych w ust. 1 dokonuje kie
rownik ruchu nowo budowanego 'la kładu górniczego w po
rozumieniu Z przedsiębiorstwem wykonawstwa. 

3. Do zgłoszenia dołąc za się: 

1t odpis decyzji O ziltwierdzeniu oraz zakres czynności bę
dący pbdstawą tego zalwierclzen~il, 

2) zakres czynności dla stanowiska określońego w · żgli:>
s zeni u, 

.3) o8wiad c;ze nie osoby zgłaszanej, {iLwierd 7 a.jące znajomwć 
nowo bud owa nego zakładu w za.kresie 'nięzb~dnym do 
w.ykonywania czynnosCl określonych w zgłos zeniu; 

oswiadczcnie powinno być potwierdozone przezl kierow-
ni-ka ruchu n0WO budowanego ' zakładu: I 
.§ 10. 1. 'W 'uzasadnionych wypadkach okręgowy urz.ąd 

górniczy może w terminie 14 dni odmówić przyj~ciazgło
s~ellia (§ 9) praz Ii.Jkazać zaprzestanie pelnienia cz-ynnoki 
przez _zgłoszon.ą osobę w kiero.wnictwie · lub dozone I'uch.u. 

2. Okręgowy' urząd górniczy, w ra zie wy dania ;naka-zu 
wymienionego w ust. 1 lub w razie stwierdzenia utraty przez 
osobę zatwierdzoną 'warunków do pełnienia czynności w 
kierownictwie lub dozorze ruchu, obowiązany jest be z zwłocz

'Rie zawiadomić o- tym okręgewy urząd górniczy, który za-
twierdził tę osobę (§ 8 ust. 1). . I . 

r§ JJ. :1. ll'lrze._pisy .§:§ .8, 9.j 10 stosuje się odPi' wiednio: 
1) przy rozbudowie zakładów górniczych, 
2) ,do osób kierownictw3. i dozoru ruchu w zakładach gór

niczych prowa dzących wydobywan ie kopalin b two'rami 
wiertniczymi, prow.ad zących pwce geologicme I zw.iązane 
'[; ruchem zakładu górńiczego o(az w zakładach prowa
dzących pra ce geologiczne, obejmujące roboty l górn icze 
lub wiercenia studzienne podlegające przepisom priwa 
górniczego na podstawie art. 2 ustawy o pra~ie geolo
gicznym. 
2. Dec,yzja w sprawie zatwierdzenia osób 'kierownictwa 

i ?ozoru ruchu wymienionych w ust. i pkt 2 powinna okre
ślać rodzaje ro-bót i urządzeil wiertniczych (n P' lo brotowe 
normalne, mało- i wielkośrednicowe, udarowe, 'ręczne), dla 
których osoba kierownictwa lub dozoru ruchu m~ być za
twierdzona, 

Rozdzia 'ł 4 . . 

JlIJ,zilm·in y u~upełnill-jice. 

§ t2. 'Egzaminy uzupełniające przewidziane -w § 8 ust. .1 
pkt .1 lit. .b) i cj, w §9 pkt 1 lit. 'b) i c) o raz w §I 1'1 pkt >1 
lit. c) rozporządzenia dla osób ubiegających się d zatwier
<lzenie na określone stanowisko w kierownic twie lup dozorze 
ruchu przeprowadzi\ją komis \e eqzam inacyjne prz}f wvdzia
łach górniczych Akademii Górniczo-Hutn icze j w )Kra.kowie 
oraz Pomechniki Śląskiej ·i m. 'W. Ps~rowskiego w (Gliwicach. 

.§ 13. 1. 'Wniosek osoby wymienio'nej w§ 12, zatrudnio
nej w -zakl.adzie górniczym, o dqpu-szC?:enie do egzaminu ,tizu
pełniają.cego przesyta do Wyższego Urzędu :Górniczf1qo przed- . 
siębiorstwo zatrudniające tę osobę .za .po~[,ednicto/em ' -wła

ściweg-o okręgowego ur~ędu górnic'le\JG>; · prze~siębibrslwo ·to 
obowLązane jest ws'zazać stanowisko, na którym I zamierza 
zi;ltrudnić daną osobę. 

2. Wni csek powinien zawierać imię i -nazwisk q ora'Z do
kła dny adres kandydata, określenie zajmowanego stanowisk,. 
oraz nazwę zatrudniająceqo ·qo pr·zed lli ęb iors twa . 

3. Do wniosku kandydata załącza się: 

1) . życiorys, . I 
2) uwierzytelniony odp is dyplomu 'lub . świild.ec:twą. 

3) dowody stwierdzaiące przebieg pracy zawodowej. 
§ 14. Wnioski od powi adające wYllla\laniom określanym 

w § 13 .okręgowy uT4C1d górniczy przesyła wraz Ize s.wejll 
opinią . do Wyższego Urzędu . GÓrnkzeqo. 

R o z d z i a ł ·S. 

Pr.zepisy -końcowe. I 

§ ' 15. Okrę~lowe urzędy górnicze prowadzą bwidenc ję 
osób kierownictwa i dozoru ruchu; sposób . prowadienill ewi
dencji określa 'Prezes Wyźsz~~o ~rz~du G Órnic z' 90 .. 

§ 16. ZarządzenIe wchodZI w zyCie .po uplyw~e Jednego 
mies : ąca cd dnia ogłoszenia. . 

Prezes Wyższego Ur.zęduGÓrniczego: .T. Lasek 
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