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A b s t r a c t. The article presents the competences and legal authority legitimising the control and supervisory
activity of mining supervision authorities. It also contains a description of the scope and results of controls con-
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Organami nadzoru górniczego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej s¹:

– prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
– dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych,
– dyrektor specjalistycznego urzêdu górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego jest centralnym

organem administracji rz¹dowej powo³ywanym przez pre-
zesa Rady Ministrów, natomiast dyrektorzy urzêdów gór-
niczych s¹ terenowymi organami administracji rz¹dowej,
powo³ywanymi przez prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Ramy prawne dzia³ania organów nadzoru górniczego
w zakresie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjo-
nalnych z³ó¿ wêglowodorów okreœla przede wszystkim
„Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze”, zwana dalej „ustaw¹ Pgg”, oraz akty wykonaw-
cze do tej ustawy, a tak¿e akty wykonawcze dotychczas
obowi¹zuj¹ce, utrzymane w mocy na podstawie art. 224
ustawy Pgg do czasu wejœcia w ¿ycie odpowiednich nowych
aktów, w szczególnoœci:

– „Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerw-
ca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego”;

– „Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie
zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych”;

– „Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerw-
ca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciw-
po¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopa-
liny otworami wiertniczymi”;

– „Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowy-
wania i u¿ywania œrodków strza³owych i sprzêtu strza³o-
wego w zak³adach górniczych”;

– „Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia
2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania
w zak³adach górniczych”.

Kompetencje poszczególnych organów nadzoru górni-
czego zosta³y okreœlone w ustawie Pgg. W zakresie poszuki-
wania i rozpoznawania niekonwencjonalnych z³ó¿ wêglowo-
dorów, w tym gazu z ³upków, do kompetencji dyrektorów
okrêgowych urzêdów górniczych nale¿¹ przede wszystkim:

– sprawowanie nadzoru i kontroli nad ruchem zak³adów
górniczych2 / zak³adów wykonuj¹cych roboty geologiczne3;

– wykonywanie zadañ nadzoru budowlanego w odnie-
sieniu do obiektów budowlanych zak³adów górniczych /
zak³adów wykonuj¹cych roboty geologiczne;

– sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem
robót geologicznych s³u¿¹cych poszukiwaniu i rozpozna-
waniu z³ó¿ kopalin;

– zatwierdzanie planów ruchu zak³adów górniczych /
zak³adów wykonuj¹cych roboty geologiczne oraz zmian
(dodatków) do tych planów;

– udzielanie pozwoleñ na oddanie do ruchu podstawo-
wych obiektów, maszyn i urz¹dzeñ zak³adów górniczych /
zak³adów wykonuj¹cych roboty geologiczne oraz na doko-
nywanie ich istotnych zmian konstrukcyjnych lub istotnych
zmian warunków eksploatacji;

– ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecz-
nego zdarzenia, wypadku lub zgonu w przypadku ich
wyst¹pienia w ruchu zak³adu górniczego.

Do kompetencji prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w zakresie poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjo-
nalnych z³ó¿ wêglowodorów nale¿¹ w szczególnoœci:

– pe³nienie funkcji organu wy¿szego stopnia, w rozumie-
niu kodeksu postêpowania administracyjnego, w stosunku
do dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych oraz spra-
wowanie nadzoru nad ich dzia³alnoœci¹;

– uznawanie kwalifikacji do wykonywania górniczych
zawodów regulowanych nabytych w krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego jest tak¿e wyspe-
cjalizowanym organem kontroli wyrobów wprowadzonych
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1Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice; k.krol@wug.gov.pl.
2Zak³ad górniczy, zgodnie z definicj¹ ustawy Pgg, to wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³ œrodków s³u¿¹cych

bezpoœrednio do wykonywania dzia³alnoœci regulowanej ustaw¹ m.in. w zakresie wydobywania kopalin ze z³ó¿, w tym wyrobiska
górnicze, obiekty budowlane, urz¹dzenia oraz instalacje.

3Zak³ad wykonuj¹cy roboty geologiczne to wyodrêbniony technicznie i organizacyjnie zespó³ œrodków s³u¿¹cych w szczególnoœci
do wykonywania robót geologicznych w ramach poszukiwania i rozpoznawania z³ó¿ kopalin, w tym wykonywania otworów
wiertniczych, tj. urz¹dzenia wiertnicze, kontenerowe obiekty czasowe oraz technologicznie zwi¹zane z nimi obiekty, urz¹dzenia
i instalacje.



do obrotu w rozumieniu przepisów „Ustawy z dnia 30 sierp-
nia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci”, w odniesieniu do
wyrobów przeznaczonych do stosowania w ruchu zak³adu
górniczego / zak³adu wykonuj¹cego roboty geologiczne.

Przedsiêbiorcy wykonuj¹cy dzia³alnoœæ w zakresie
poszukiwania i rozpoznawania niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów maj¹ najczêœciej do czynienia z dyrekto-
rami okrêgowych urzêdów górniczych. Ich w³aœciwoœæ
miejscow¹ okreœla „Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska
z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i w³aœ-
ciwoœci miejscowej okrêgowych urzêdów górniczych”
(ryc. 1).

Ustawa Pgg reguluje tak¿e zagadnienia udzia³u orga-
nów samorz¹du terytorialnego w procesach poszukiwania
i rozpoznawania z³ó¿ kopalin oraz wydobywania kopalin
ze z³ó¿. Mówi m.in., ¿e:

– udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpozna-
wanie z³ó¿ kopalin poza granicami obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej wymaga opinii wójta (burmi-
strza, prezydenta miasta) w³aœciwego ze wzglêdu na miej-
sce wykonywanej dzia³alnoœci;

– udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze z³ó¿
wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezyden-
tem miasta) w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce wykonywa-
nia zamierzonej dzia³alnoœci;

– plan ruchu zak³adu górniczego (zak³adu wykonuj¹ce-
go roboty geologiczne) zatwierdza w³aœciwy organ nadzoru
górniczego po zasiêgniêciu opinii wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta).

Kryterium uzgodnienia jest zgodnoœæ zamierzonej dzia-
³alnoœci z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nie-
ruchomoœci okreœlonym w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego

planu zagospodarowania przestrzenne-
go, kryterium jest to, aby nie narusza³a
ona sposobu wykorzystywania nieru-
chomoœci ustalonego w studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz w odrêbnych
przepisach, a tak¿e mo¿liwoœæ negatyw-
nego wp³ywu robót na œrodowisko i obiek-
ty budowlane.

ZAKRES I WYNIKI KONTROLI
PRAC POSZUKIWAWCZO-

-ROZPOZNAWCZYCH
W ZAKRESIE GAZU Z £UPKÓW

Organy nadzoru górniczego sprawuj¹
nadzór i kontrolê m.in. w zakresie:

– bezpieczeñstwa i higieny pracy, bez-
pieczeñstwa po¿arowego i ratownictwa
górniczego;

– gospodarki z³o¿ami kopalin w pro-
cesie ich wydobywania;

– ochrony œrodowiska i gospodarki
z³o¿em, w tym wed³ug kryterium wykony-
wania przez przedsiêbiorców obowi¹zków
okreœlonych w odrêbnych przepisach lub
na ich podstawie;

– zapobiegania szkodom;
– budowy i likwidacji zak³adu górni-

czego, w tym rekultywacji gruntów po dzia³alnoœci górniczej.
Upowa¿nionym pracownikom organów nadzoru górni-

czego podczas wykonywania nadzoru i kontroli, w grani-
cach ich w³aœciwoœci rzeczowej i miejscowej, za okazaniem
legitymacji s³u¿bowej, przys³uguje prawo:

– ca³odobowego wstêpu, wraz z pracownikami pomoc-
niczymi i niezbêdnym sprzêtem, na teren wiertni;

– dostêpu do niezbêdnych informacji, urz¹dzeñ oraz
dokumentów;

– ¿¹dania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzy-
wania i przes³uchiwania osób;

– ¿¹dania udzielania wyjaœnieñ w zakresie niezbêdnym
do sprawowania nadzoru i kontroli;

– ¿¹dania okazania dokumentów i udostêpniania nie-
zbêdnych danych;

– pobierania próbek, przeprowadzania niezbêdnych
badañ lub wykonywania innych czynnoœci kontrolnych
w celu ustalenia na terenie kontrolowanej nieruchomoœci,
w obiekcie lub jego czêœci, stanu œrodowiska oraz oceny
tego stanu w œwietle przepisów o ochronie œrodowiska,
a tak¿e indywidualnie okreœlonych w decyzjach warunków
wykonywania dzia³alnoœci wp³ywaj¹cej na œrodowisko.

Organy nadzoru górniczego przy wykonywaniu nadzo-
ru i kontroli mog¹ w przypadku stwierdzenia narusze-
nia przepisów stosowanych w ruchu zak³adu górniczego
lub warunków okreœlonych w planie ruchu zak³adu gór-
niczego nakazaæ usuniêcie nieprawid³owoœci powsta³ych
w ich wyniku. Z kolei w przypadku bezpoœredniego zagro-
¿enia dla zak³adu górniczego, jego pracowników, bezpie-
czeñstwa powszechnego lub œrodowiska mog¹ nawet
wstrzymaæ ruch tego zak³adu lub jego urz¹dzeñ. Inspek-
torzy mog¹ tak¿e nakazaæ podjêcie niezbêdnych œrod-
ków profilaktycznych lub innych okreœlonych czynnoœci,
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okrêgowy urz¹d górniczy
District Minning Office

Ryc. 1. W³aœciwoœæ miejscowa okrêgowych urzêdów górniczych
Fig. 1. Local competence of district mining offices



niezbêdnych do zapewnienia prawid³owego prowadzenia
ruchu zak³adu górniczego.

Od czerwca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. orga-
ny nadzoru górniczego przeprowadzi³y ³¹cznie 76 kon-
troli na 39 otworach wykonanych b¹dŸ wykonywanych
w ramach poszukiwania i rozpoznawania niekonwen-
cjonalnych z³ó¿ gazu. Liczba kontroli wzrasta³a razem
z rosn¹c¹ liczb¹ otworów wiertniczych – w 2010 r., kiedy
prace by³y na bardzo pocz¹tkowym etapie, wykonano 8 kon-
troli, rok póŸniej – 26, w 2012 r. – 42. W roku bie¿¹cym, do
15 maja, przeprowadzono ³¹cznie 23 kontrole na 12 otwo-
rach. Wiêkszoœæ kontroli dotycz¹cych gazu z ³upków
przeprowadzono na Pomorzu, gdzie prace wiertnicze s¹
najbardziej zaawansowane.

Najczêœciej kontrole dotyczy³y bezpieczeñstwa wyko-
nywania robót wiertniczych i ochrony œrodowiska, proce-
su wiercenia i zgodnoœci prowadzenia ruchu zak³adu
z zatwierdzonym planem ruchu oraz przepisami ustawy
Pgg i ustawy „Prawo ochrony œrodowiska”. Przeprowadza-
no tak¿e kontrole zwi¹zane z zabiegami szczelinowania
hydraulicznego.

Szczelinowanie, jako zabieg specjalny w otworze, jest
przewidziane w zapisach obowi¹zuj¹cych aktów wykonaw-
czych do ustawy Pgg. Zabieg ten prowadzi siê na podsta-
wie projektu technicznego, zatwierdzonego przez kierow-
nika ruchu zak³adu górniczego lub zak³adu wykonuj¹cego
robot geologiczne. Zarówno iloœæ, jak i stê¿enie substancji
chemicznych s³u¿¹cych do przygotowania p³ynu szczelinu-
j¹cego s¹ znane organom nadzoru górniczego, aby jednak
zapewniæ jeszcze wiêksz¹ kontrolê i nadzór nad tymi sub-
stancjami, w projekcie nowego rozporz¹dzenia dotycz¹cego
ruchu zak³adu wprowadzono obowi¹zek okreœlania warun-
ków stosowania p³ynu szczelinuj¹cego zapewniaj¹cych bez-
pieczeñstwo i brak szkodliwego oddzia³ywania na œrodo-
wisko. Ponadto wprowadzono obowi¹zek powiadamiania
w³aœciwego organu nadzoru górniczego o przewidywanym
terminie rozpoczêcia zabiegu co najmniej 7 dni przed jego
rozpoczêciem, a po zakoñczonym zabiegu szczelinowania
– niezw³ocznego przekazywania pisemnej informacji o prze-
biegu szczelinowania, rzeczywistym sk³adzie i iloœci u¿y-
tego p³ynu szczelinuj¹cego.

Dotychczasowe kontrole wykonane przez organy
nadzoru górniczego nie wykaza³y znacz¹cych niepra-
wid³owoœci w zakresie technologii prowadzenia prac
zwi¹zanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem nie-
konwencjonalnych z³ó¿ wêglowodorów i oddzia³ywania
na szeroko rozumiane œrodowisko. Najczêœciej stwierdza-
nymi nieprawid³owoœciami by³y braki w dokumentacjach
(projekcie technicznym) w zakresie informacji dotycz¹cej
wykonania robót strza³owych, stosowanych technologii,
maszyn i urz¹dzeñ, kwalifikacji do wykonywania robót
oraz sporadycznie brak pomiarów skutecznoœci zacemento-
wania rur ok³adzinowych i dzia³añ podejmowanych przez
kierownika ruchu zak³adu w tym zakresie. Istotnym zada-

niem podczas przeprowadzonych kontroli by³a tak¿e bez-
pieczna organizacja prac w przypadku zatrudniania pod-
miotów, którym powierzono wykonywanie czynnoœci
w ruchu zak³adu lub zak³adu wykonuj¹cego roboty geolo-
giczne. Dzia³alnoœæ realizowana przez organy nadzoru gór-
niczego, m.in. podczas kontroli, pozwoli³a na utrzymanie
wysokiego stanu bezpieczeñstwa robót poszukiwawczych,
pracowników, którzy je wykonuj¹, i zapewni³a szeroko
rozumian¹ ochronê œrodowiska.

Wyniki kontroli potwierdzaj¹, ¿e poszukiwanie i roz-
poznawanie z³ó¿ gazu z ³upków pod wieloma wzglêdami
przypomina analogiczne procesy dotycz¹ce konwencjonal-
nych z³ó¿ gazu. Do najwa¿niejszych czynników gwaran-
tuj¹cych bezpieczeñstwo prowadzenia prac, podobnie jak
w przypadku z³ó¿ konwencjonalnych, nale¿¹ wiêc przede
wszystkim:

– w³aœciwe przeszkolenie kadry in¿ynieryjno-technicz-
nej, cz³onków za³óg wiertniczych i grup serwisowych obs³u-
guj¹cych roboty, które przyczynia siê do wyeliminowania
b¹dŸ ograniczenia b³êdów zwi¹zanych z czynnikiem ludz-
kim. B³êdy takie mog¹ wyst¹piæ np. w konstrukcji otworu
(orurowaniu) i uszczelnieniu (cementacji) rur ok³adzino-
wych, w szczególnoœci chroni¹cych poziomy wodonoœne,
a tak¿e w sposobie zabezpieczenia substancji chemicznych
i budowy zbiorników ziemnych s³u¿¹cych do przygotowy-
wania i sk³adowania p³ynów u¿ywanych w procesie szczeli-
nowania oraz w samej technologii zabiegu szczelinowania;

– wykorzystanie nowoczesnego sprzêtu i urz¹dzeñ wiert-
niczych, aparatury kontrolno-pomiarowej itp.;

– wykonywanie prac zgodnie z zatwierdzonymi doku-
mentami oraz wydanymi pozwoleniami i decyzjami.
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