DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 18 grudnia 2012 r.
Poz. 81
ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych
przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania
czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu
Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 16 w ust. 2 uchyla się pkt 7;
2) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
4) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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Załączniki do zarządzenia nr 30 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 12 lipca 2012 r. (poz. 81)
Załącznik nr 1
strona 1

................................................................

..........................................,

(oznaczenie urzędu górniczego)

(miejscowość)

dnia ........ 20...... r.

PROTOKÓŁ Nr ........................................
KONTROLI ……………………………………..*)
Kontrolę przeprowadzono w:

............................................................................................................................................
(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

Skontrolowano:

............................................................................................................................................
(przedmiot kontroli, przebyta trasa)**)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach):
Kontrolę przeprowadził(-li):

........................................................................................................................

........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział:

................................................................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

W czasie kontroli stwierdzono:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w czasie kontroli nie zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / wszczęto postępowanie z urzędu / zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / osoba przeprowadzająca kontrolę, upoważniona przez
dyrektora urzędu górniczego, wydała decyzję na podstawie***):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Niniejszy protokół stanowi zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie (wskazanie
przedmiotu) …………………………….……………………................. .***)
Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zapoznania się w terminie ... dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez
upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.***)
Na podstawie art. 10 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 tego kodeksu, gdyż załatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na: niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego / grożącą niepowetowaną szkodę materialną.***)
Odstąpienie od tej zasady jest spowodowane (wykazać okoliczności faktyczne i dowody)***):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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strona 2

Pouczony o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, przedsiębiorca, kierownik ruchu zakładu górniczego (osoba przez nich upoważniona) oraz osoby biorące udział w kontroli składające wyjaśnienia oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do stwierdzeń
dokonanych w czasie kontroli / zgłaszają następujące zastrzeżenia***):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................

........................................................................

(podpis przedsiębiorcy
albo osoby przez niego upoważnionej)

(podpis przeprowadzającego(-ych) kontrolę)

*) Określić tryb kontroli.
**) Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych (§ 16 ust. 3 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz
Specjalistycznego Urzędu Górniczego).
***) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 2

................................................................
(oznaczenie urzędu górniczego)

..........................................,
(miejscowość)

dnia ........ 20...... r.

PROTOKÓŁ Nr ........................................
KONTROLI ……………………………………..*)
Kontrolę przeprowadzono w:

..............................................................................................................................................

Skontrolowano:

..............................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)

(przedmiot kontroli)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach):
Kontrolę przeprowadzili:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział:

..................................................................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Stwierdzenia dokonane podczas kontroli zamieszczono w załącznikach od ….….. do ….….., które stanowią integralną część
niniejszego protokołu.

........................................................................
(podpis przedsiębiorcy
albo osoby przez niego upoważnionej)

*) Określić tryb kontroli.

........................................................................
(podpis kierującego grupą kontrolną)
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strona 1

................................................................

..........................................,

(oznaczenie urzędu górniczego)

(miejscowość)

dnia ........ 20...... r.

ZAŁĄCZNIK Nr ….... DO PROTOKOŁU Nr ........................................
KONTROLI ……………………………………..*)
Kontrolę przeprowadzono w:

.............................................................................................................................................

Skontrolowano:

.............................................................................................................................................

(nazwa przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego)
(przedmiot kontroli)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Kontrolę przeprowadzono w dniu(-ach):
Kontrolę przeprowadził(-li):

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej, numer upoważnienia)

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Ze strony przedsiębiorcy w kontroli brali udział:

..................................................................................................
(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Przebyta trasa**) (data):
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
W czasie kontroli stwierdzono:
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w czasie kontroli nie zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / wszczęto postępowanie z urzędu / zostanie wszczęte postępowanie z urzędu / osoba przeprowadzająca kontrolę, upoważniona przez
dyrektora urzędu górniczego, wydała decyzję na podstawie***):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Niniejszy protokół stanowi zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie (wskazanie
przedmiotu) …………………………….……………………................. .***)
Przedsiębiorcy przysługuje prawo do zapoznania się w terminie ... dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez
upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.***)
Na podstawie art. 10 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, określonej w art. 10 § 1 tego kodeksu, gdyż załatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na:
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego / grożącą niepowetowaną szkodę materialną.***)
Odstąpienie od tej zasady jest spowodowane (wykazać okoliczności faktyczne i dowody)***):
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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strona 2

Pouczony o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, przedsiębiorca, kierownik ruchu zakładu górniczego (osoba przez nich upoważniona) oraz osoby biorące udział w kontroli składające wyjaśnienia oświadczają, że nie wnoszą zastrzeżeń do stwierdzeń
dokonanych w czasie kontroli / zgłaszają następujące zastrzeżenia***):
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

........................................................................

........................................................................

(podpis przedsiębiorcy
albo osoby przez niego upoważnionej)

(podpis przeprowadzającego(-ych) kontrolę)

*) Określić tryb kontroli.
**) Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających
kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych (§ 16 ust. 3 zarządzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
3 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz
Specjalistycznego Urzędu Górniczego).
***) Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3

..............................................................................
(oznaczenie urzędu górniczego)

.............................................,
(miejscowość)

dnia .......... 20...... r.

PROTOKÓŁ
przesłuchania poszkodowanego / świadka wypadku*)
w sprawie wypadku ............................................................................., któremu ulegli (uległ) w dniu ......................................
ok. godz. ...................... w ...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa i siedziba zakładu górniczego)

Pan(-i): .......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko poszkodowanego)

Działając na podstawie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981) dyrektor OUG / SUG*) / upoważniony przez dyrektora OUG / SUG*)
.....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej)

z udziałem protokolanta .............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w obecności ................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

przesłuchał niżej wymienionego w charakterze poszkodowanego / świadka wypadku*).
Poszkodowany / świadek wypadku*) został uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy (art. 233 § 1—3 Kodeksu karnego), co niniejszym potwierdza.

..................................................
(przesłuchiwany)

Poszkodowany / świadek wypadku*) zeznał, co następuje:
1. Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ......................................................................................................................................................
3. Imiona rodziców: ..................................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania: ..........................................................................................................................................................
5. Zawód i stanowisko: .............................................................................................................................................................
6. Stwierdzenie kwalifikacji z datą: ..........................................................................................................................................
7. Stosunek do poszkodowanego: .............................................................................................................................................
8. Staż pracy w górnictwie i danym zakładzie górniczym: .......................................................................................................
9. Seria i numer dowodu osobistego, przez kogo wydany, data wydania i data ważności:
…............................................................................................................................................................................................
Treść zeznania:
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono, który po
osobistym przeczytaniu jako zgodny
z prawdą i moimi zeznaniami podpisuję:

..................................................
(przesłuchujący)

*) niepotrzebne skreślić

...............................................
(protokolant)

..................................................
(przesłuchiwany)
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Załącznik nr 4

Okręgowy Urząd Górniczy
w ........................................
KARTA WYNIKOWA BADANIA ZGONU NATURALNEGO

...................................................................................
1. Nazwa zakładu górniczego, w którym zaistniał zgon

5. Zakład górniczy nadzorowany przez OUG w:
.............................................................................

....................................................................................
2. Imię i nazwisko zmarłego

6. Zakład górniczy

3. Data zgonu

7. Kod miejsca

|_|_|_|_|

|_|_|

|_|_|

rok

miesiąc

dzień

|_|_|_|_|_|
|_|_|_|

4. Godzina | _ | _ | minuta | _ | _ |

INFORMACJE O ZMARŁYM
8. Zakład górniczy macierzysty

| _ | _ | _ | _ | _ | A. Ocena ciężkości pracy

9. Wiek (lat)

| _ | _ | B. Data urodzenia

10. Staż w zakładzie górniczym

|_|
| _ | _ | _ | _ |-| _ | _ |-| _ | _ |

| _ | _ | C. Staż pracy w górnictwie

11. Stanowisko

| _ | _ | _ | D. Przyczyna zgonu

12. Czynność wykonywana bezpośrednio
przed zgonem

E. Główna choroba współistniejąca

SPOSÓB WYPEŁNIENIA
praca lekka

— 1

praca średnia — 2
praca ciężka

|_|_|_|
|_|_|_|

|_|_|_|

F. Absencja chorobowa w ostatnich 12 miesiącach

poz. A — wpisywać:

|_|_|

— 3

poz. B — wpisywać rok, miesiąc i dzień
poz. C — wypełniać jak poz. 10
poz. D — wpisywać numer statystyczny choroby według świadectwa zgonu lub protokołu sekcji zwłok
poz. E — wpisywać numer statystyczny głównej choroby współistniejącej według świadectwa zgonu lub protokołu sekcji zwłok
poz. F — wpisywać liczbę dni absencji chorobowej w ostatnich 12 miesiącach

|_|_|_|

