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ZARZĄDZENIE PREZESA WYZSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 8 stycznia 1975 r. 

w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu zakładów górniczych. 

iNa podstawie art. 88 ust. 2 dekretu z dnia 6 maja 
1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1961 r. Nr 23, poz. 113) 
zarządza się, co następu je : 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala sposób zgłaszania przez 
przedsiębiorstwa osób sprawu jących kierownictwo i dozór 
ruchu zakładów górniczych do okręgowych urzędów gór
niczych oraz zasady i tryb za twierdzania ich przez okrę
gowe urzędy górnicze. 

2. Zarządzenie st6suje się do przedsiębiorstw: 

l) wydobywających kopaliny, 

2) budujących nowe zakłady górnicze, 

3) wykonujących roboty przy rozbudowie istniejących 

zakładów górniczych - w zakresie dotyczącym tych 
robót, 

4) prowadzących prace geologiczne obejmujące roboty 
górnicze lub wiercenia studzienne, podlegające prze
pisom prawa górniczego na podstawie art. 2 ustawy 
z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym 
(Dz. U. Nr 52, poz. 303). 

§ 2. Użyte w dalszych przepisach zarządzenia określe-
nia: 

l) rozporządzenie - oznacza rozp orządzenie Prezesa Ra-
. dy Ministrów z dnia l sierpnia 1966 r. w sprawie wa
runków ogólnych, naukowych i zawodowych, jak im 
powinny odpowiadać · osoby kierownictwa i dozo ru 
ruchu zakładu górniczego (Dz. U. Nr 31, poz. 185). 

2) szczebel dozoru ruchu - oznacza odpowiednio dozór 
wyższy, średni lub niższy. 

Rozdział 2 

Zgłoszenia do zatwierdzenia oraz wydawanie decyzji 
w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kierownictwo 

ruchu. 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane do wyznaczenia 
kierownika ruchu zakładu górnic·zeg o oraz osób sprawują
c yc h kierownictwo dzi ałów rllchu powinno osoby te zgło

si ć do zatwierdze n·;a we w ł aśc i w y m okręgowym urzędz i e 
górniczym. 

2. J eże li na stan owisko kierownika ru chu ;zak ł ad u 

górniczego wyznaczono dyrektora (kierownik3) przedsię

biorstwa, zgłoszenia tej osoby dokonuje jednos tka orga 
n izacy jna . która bezpośrednio ' nadzoruje i kontroluje dzia
ł alność przedsiębiorstwa . 

§ 4. 1. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zatwier
dzenia na stanowisko w kierownictwie ruchu powinien za
wierać: 

1) nazwę i siedzibę jednostk i zgłaszającej, 

2) nazwisko i imi ę osoby zgłaszanej, 

3) . oznaczenie zakładu górniczego i stanowiska w kierow
nictwie ruchu, na które osoba zgłaszana ma być za
twierdzona, 

4) numer i datę ostatniej decyzji okręgowego urzędu gór
niczego o zatwIerdzeniu danej osoby. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zalącza się: 

l) zakres czynności ustalony dla stanowiska objętego 

wnioskiem, 

2) oświadczenie osoby zgłaszanej, stwierdzające znajo
mość zakładu górniczego w zakreSIe ni ez~ędnym · do 
wykonywania czynności na stanowisku określonym we 
wniosku; oświadczenie to powinno być potwierdzone 
przez kierownika ruchu zakładu górniczego, a w razie 
zgłosze nia na stanowisko kierownika ruchu - przez 
dyrektora przedsiębiorstwa lub jednostki nadrzędnej, 

3) życiorys osoby zgłaszanej. 

3. Jeżeli wniose k. o którym 'mowa w ust. 1, dotyczy 
osoby up rzedn io zatwierdzonej przez inny okręgowy urząd 
górniczy, przedsiębiorstwo przesyła odpis ~wniosku do wia
dom ości tego urzęd u; okręgowy urząd górniczy po otrzy
maniu odpISU wniosku przes y ła niezwłocznie akta doty
czące sprawy zatwIerdzenIa danej osoby do okręgowego 

urzędu górniczego, do którego wpłynął wniosek o wydanie 
decyzji w sprawie zatwierdzenia. 

§ 5. Osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego 
zatwierdza się na określone stanowiska w da nym zakładzie 
górniczym. 

Rozdział 3 

Zgłoszenie do zatwierdzenia oraz wydawanie decyzji 
w sprawie zatwierdzania osób sprawujących dozór ruchu. 

§ 6. Przedsiębiorstwo zobowiązane do wyznaczenia 
osób sprawujijcych dozór ruchu powinno osoby te zgłosić 
do za twi e rdzenia we wtaściwym okręgowym urzędzie gór
n iczym w razie: 

l) gdy wniosek dotyczy osoby. która nie była dotychczas 
za tw ie rdzana na stanowisko w delorze ruchu, albo 

2) gdy wniosek dotyczy wydarua decyzji w· sprawIe za
lWlerclze·nia oSIJby sprawującej dozór ruch u na inny 
,szczebel ,dozoru ruchu czy w zakresie innej specjał
n o ~\ci techniczn e j lub ·inne j grupy i rod zuju zakładów 
górniczych. 

' .' 
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§ 7. l. Wniosek o wydanie decyzji w sprawie za
twierdzenia osoby sprawującej dozór ruchu powinien za
wierać dane wymienione w § 4 ust. 1 pkt l, 2 i 4 oraz 
ust. 2 pkt 3. Ponudto wniosek powinien zawierać: ozna
czenie szczebla dozoru ruchu, specjalności technicznej oraz 
grupy i rodzaju zakładów górniczych. Przepis § 4 ust. 3 
stosuje się odpov,jiednio. 

2. Jeżeli wniosek do·tyczy wydania decyzji w spraWie 
zatwierdzenia osoby, która dotychcz~s nie była zatwier
dzona na stanowisko w dozorze ruchu, do wniosl(u powin
ny być ZJJączone pnnadto: 

1) oświadczenie osoby zgłaszane j o posiaduniu obywatel
stwa polskiego, 

2) oświdclczenie osoby zglaszane j, że n ie jest pozbawio
na praw publicznych ani też zawieszona lub pozbawio
na prawa wykonywania okreś ~onych czynności pra
womocnym wyrokiem sądowym lub orzeczeniem ko
m is ji ci yscy plina rne j, 

3). uWierzyte lnion y odpis dyplomu lub świadectwa stwier
dzającego posiadallle przez osobę zgłaszaną kwalifi
kacji naukowych, 

4) dowody stwierdzające przebieg praktyki zawodowej 
osoby zgłaszanej. 

§. 8. Okręgowy urząd górniczy zatwierdza osoby spra
wujące dozór ruchu w drodze decyzji. W decyzji oznacza 
się szczebel dozoru ruchu, specjEdność techniczną oraz 
grupę i rodzaj z:;kładów górniczych. w których osoba za
twierdzona uzyskała uprawnie nie do sprawowania czyn
ności dozoru ruchu. 

§ 9. Osoba, co do której wydano decyzję wymienioną 
w § 8, może pełnic czynności w tej samej specjalności tech
nicznej, w tym samym szczeblu dozoru ruchu i w szczeblu 
niższym, we wszystkich zakładach górniczych tego samego 
rodzaju (§ 5 usl. 3 rozporządzenia). zaliczonych do tej sa
mej grupy i do grupy o warunkach mniej niebezpiecznych 
(§ 5 ust. 2 rozporządzenia). 

§ 10. Przedsiębiorstwo "przed powierzeniem określo

nego stanowiska w dozorze ruchu osobie, co do której wy
dano decyzję wymienioną w § 8, jest zobowiązane ustalić" 

dla tej osoby zakres czynności zgodnie z decyzją i stwier
dzić znajomość przez tę osobę zakładu górniczego oraz 
występujących w nim zagrożeń w zakresie niezbędnym do 
wykonywania czynności na powierzonym jej stanowisku. 

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane do wyznacze
nia osób sprawujących dozór ruchu za 'wiadamia właśc i wy 
terenowo okH;gowy urząd górniczy o każdym wypadku 
powierzenia sIanowIskaw dozorze ruchu osobie zatwier
dzonej przez inny okręgowy urząd górniczy. Urząd ten po 
otrzymaniu zawiadomi enia zażąda przesłania akt dotyczą

cych- sprawy zatwierdzenia z okręgowego urzędu górni
czego, który wydał decyzję o zatwierdzeniu danej osoby 
dozoru ruchu. 

2. Okręgowy urząd górniczy może zażądać przedsta
wienia przez przedsiębiorstwo górnicze zakresu czynności 
określonej osoby sprawującej dozór ruchu i w razie po
trzeby - uwzględniając warunki zakładu górn iczego -
zażądać jego zmiany zgodnie z ramowym zakresem czyn
ności, usta lanym dla osób sprawujących dozór ruchu przez 
dyrektora jednostki bezpośrednio nadzorującej i kontrolu
jącej przedsiębiorstwo górnicze. 

Rozdział 4 

".' 
Przepisy szczególne o wydawaniu decyzji w sprawie 

zatwierrl;zania osób kierownictwa i dozoru ruchu. 

§ 12. l. Do sposobu zgłaszania wniosków o wyda ni e 
decyzji w sprawie zatwierdzenia oraz do trybu wyd Gwa
nia decyzji o zatwierdzeniu osób sprawujących kierow
nictwo i dozór ruchu nowo budowanych zakładów górni
czych oraz zakładów wykonujących roboty przy rozbudo
wie Istniejących stosuje się odpowiednio przepisy zarzą

dzenia ze zmianami okrEślonymi w ust. 2-E. 

2. Kierownika ruchu nowo budowanego zakładu gór
niczego wyznacza i zgłasza wniosek o wydanie decyzj i w 
sprawie jego zatwierdzenia do ok.ręgowego urzędu górn I
czego, włascI wego dla miejsca położenia teg o zakładu, jed
nostka (przedsiębiorstwo) będąca bezpośrednim inweś:o

rem tego zakłudu; jednostka ta wyznacza ponadto spośród 
swoich pracowników osoby sprawujące kierownictwo I cio
zór ruchu w liczbie uzasadnionej zakresem oraz rozm iara 
mi budowy i zgłasza wnioski. o wydanie decy"lji w sprawIe 
zatWierdzenia tych osób do okręgowego urzędu górnicze
go właściwego dla miejsca położenia nowo budowanego 
zakładu górniczego, jeżeli osoby te nie zostały uprzedn:o 
zatwierdzone I).a te stanowiska. 

3. W uzasadnionych wypadkach - za zgodą bezpo
średniego inwestora - kierownika ruchu nowo budowane
go zakładu górn!Czegowyznacza i zgłasza wITIosek w spra
wte jego zatwierdzenia do okręgowego urzędu górniczego, 
właściwego dla miejsca położenia tego zakładu, przeds i"ę

biorstwo wykonujące podstawowe roboty przy budowie 
tego zakładu (przedsiębiorstwo wykonawstwa). 

4. W wypadku określonym w ust. 3 przedsiębiorstwo 
wykonawstwa jest obowiązane ponadto wyznaczyć osoby 
spra wujące kierownictwo i dozór ruchu, w liczbie uzasad
nionej zakresem oraz rozmiarami budowy, spośród swoich 
pracowników zatwierdzonych uprzednio na stanowiska w 
kierownictwie i dozorze ruchu .. 

5. Przedsiębiorstwo wykonujące roboty przy budowie 
lub rozbudowie zakładu g.órniczego (przeds.iębiorstwo wy
konawstwa) wyznacza do prowadzenia tych robót osoby 
sprawujące kierownictwo i dozór ruchu oraz zgłasza wnios
ki o wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia ' tych osób 
do okręgowego urzędu górniczego właściwego dla siedziby 
przedsiębiorstwa. 

6. Osoby sprawujące kierownictwo ruchu zatwierdza 
się na określone stanowiska w kierownictwie ruchu zakła
dów górniczych określonych w ust. 1, w danej grupie 
i rodzaju zakładów górniczych. 

7. W decyzji o zatwierdzeniu osób sprawujących kie
rownictwo i dozór ruchu wymienionych w ust. 1 oznacza 
się specjalność techniczną, grupę i rodzaj zak-ładówgÓT
niczych, przy których budowie lub rozbudowie osoba za
twierdzona może na określonym stanowisku wykonywać 
czynności kierownictwa ruchu łub na określonym szczeblu 
czynności dozoru ruchu. W decyzji o zatwierdzeniu na sta
nowisko kierownika ruchu zakładu nie oznacza się specjal
ności technicznej. 

8. Do osób sprawujących kierownictwo i dozór ru~hu, 
o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 11 
ust. 1. 

§ 13. 1. Do sposobu zgłaszania wniosków o wydanie 
decyz ji w sprawie zatwierdzania osób sprawujących kie-
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rownictwo i dozór ruchu zakładów prowadzących prace 
geologiczne związane z ruchem zakładu górniczego oraz 
zakładów prowadzących prace geologiczne, obejmujące ro
boty górnicze lub wiercenia studzienne, podlegające prze
pisom prawa górniczego na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 
ustawy o prawie geologicznym - stosuje się odpowiednio 
przepisy zarządzenia ze zmianami określonymi w ust. 2-5. 

2. Przedsiębiorstwo prowadzące zakład określony w 
ust. 1 wyznacza osoby sprawujące kierownictwo i dozór 
ruchu i zgłasza wniosek o wydanie decyzji w sprawie ich 
zatwierdzenia do okręgowego urzędu górniczego właściwe
go dla siedzi by przedsiębiorstwa . . 

3. Osoby sprawujące kierownictwo i dozór ruchu za
twierdza się na określone stanowiska w kierownictwie 
i dozorze ruchu zakładów określonych w ust. 1 w danej 
grup ie i rodzaju zakładów górniczych. 

4. W decyzji o zatwierdzeniu (ust. 3) oznacża się: ro
dzaje robót, ich gł..ębokoŚć oraz rodzaje urządzeń wiertni
czych. 

5. Do osób sprawujących kierownictwo i dozór ru
chu, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu 
§ 11 ust. 1. 

Rozdział 5 

Egzaminy uzupełniające. 

§ 14. Egzaminy uzup'ełniające przewidziane w § 8 
ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), w § 9 pkt 1 lit. b) i cj. w § 11 pkt l 
lit. c) oraz w § 12 ust. 3 rozporządzenia dla osób ubiegają
cych się o zatwierdzenie na określone stanowiska w kie
rownictwie lub dczorze ruchu przeprowadzają komisje 
egzaminacyjne przy wydziałach górniczych Akademii Gór
n i czo-Hutnicżej im. St. Staszica w Krakowie oraz Politech
niki Śląskiej im. W. Pstrowskiego w Gliwicach. 

§ 15. 1. Wniosek osoby wymienionej w § 14, zatrud
nicmej w za kładzie górniczym, o dopuszczenie do egzami
nu uzupełniającego przesyła do Wyższego Urzędu Górni
czego przedsiębiorstwo zatrudniające tę osobę za pośred

nictwem właściwego okręgowego urzędu górniczego . 

2. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz 
dokładny adr es kandydata, określenie zajmowanego stano
wiska oraz nazwę zatrudniającego go przedsiębiorstwa. 
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3. Do wniosku kandydata załącza się: 

1) życiorys, 

2) uwierzytelniony odpis dyplomu lub świ a dectwa, 

3) dowody stwierdzające przebieg pracy zawodowej . 

§ 16. Wnioski odpowiadające wym~ganiom określo

nym w § 15 ust. 2 i 3 okręgowy urząd górniczy przesyła 

wraz ze swoją opinią do Wyzszego Urzędu Górniczego. 

Rozdział 6 

Przepisy końcowe. 

§ 17. Zachowują ważność wy da ne przed dn iem we jścia 
w życie zar ządzenia decyzje o zatwi e rdzeniu osób na sta
nowiskach w kierownictwie i dozorze ruchu. Dl) osób, co 
do których wydano te decyzje, stosuje się odpowiednio 
przepisy § 6, 9, Iloraz § 12 ust. 2 i 4 zar ządzen i a . 

§ 18. Okręgowe urzędy górnicze prowadzą ewidencję 
osób sprawujących kierownictwo i dozór ruchu; sposób 
prowadzenia ewidencji określa Wyższy Urząd Górniczy. 

§ 19. Jeżeli osoba zatwierdzona na stan owisku w kie
rownictwie lub dozorze ruchu przestaje prłnić z jakichkol
wiek przyczyn na stałe funkcję w kierownictwie lub dozo
rze ruchu, przedsiębiorstwo jest obowiązane niezwłocznie 
zawiadomić o tym okręgowy urząd górniczy, posiadający 
akta sprawy dotyczącej zatwierdzenia diln e j osoby. Urząd 
ten po otrzymaniu zawiadomienia skreś l a daną osobę 

z ewidencji. 

§ 20. Decyzja o zatwierdzeniu określonej osoby na 
stanowisku w kierownictwie lub dozorze ruchu powinna 
być wydana w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia 

wniosku, odpowiadającego przepisom zarządzenia. 

§ 21. Traci moc zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 8 czerwca 1972 r. w spr a wie sposobu 
zgłaszan.ia przez przedsiębiorstwa górnicze osób sprawują
cych kierownictwo i dozór ruchu ,zakładów górniczych ora.z 
zasad i trybu zatwierdzania ty ch osób przez urzędy górni
cze (Monitor Polski Nr 35, poz. 195). 

§ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: E. Porqbka 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY 1\1INISTROW 

z dnia 20 stycznia 1975 r. 

o sprostcwaniu błędu w uchwale nr 3fl5 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie wynagrodzenia 
za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń ~połecznych . 

Na podsta wie art. 6 ust. I i 3 ustawy z dnia 30 g.rudnia 
1950 r. o w ycl ilwaniu Dziennika Ustaw Pnls.kiej Rze czypo
spo litej Ludowe j I Dziennika LJrzc;rJowe90 Po lskiej R/ Pczy
pospolitej Lud o wej "Monitor Po lski" IDz. U. Nr 5H, 
poz. 524) w uchwale nI 305 Rady Mlnl~trów z dnia 27 grud
nia 19'74 r. w sprawie wynagrodze nia za pracę pr iIC'C' wlll
ków okrę(l o lvyc h sąd ów pracy I 1IIJpzp i pcz e ń sp0 ł pCZ ll y ch 

(M o nitor Po lski Nr 42, poz. 253) prostuje S i ę n a st ę p u jący 

błąd: 

w I tabeli wynagrodze nia zasa dniczego praco\vników 
sąd o wych (a rlministrtlryjnych i o l.isł ll ni) za trudnionych w 
ok r ę u n w y ch s ą d a ch pr ac y i lI he zpi eczr- ó spo łeczny ch ; za
m les l.czo nej w z idą ~ zn i ku nr 3 do u chw cl ł y, w rubryce 4 
,.KI'; ut a rniesl(;czna wyni1~lrodzenla zi1siHlnic zE' no w zł" za
m iilst lic zby ,,4 50()" pilw Inna być liczba ,,2250". 

Prezes Rady p.·1inistrów: P. Jaroszewicz 


