Sprawozdanie z wykonania planu dziatalnosci
Wyzszego Urz$du Gorniczego
Realizacja najwazniejszych celow w roku 2015

Mierniki okreslaja.ce stopieh realizacji celu
Lp.
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nazwa

wartosc
bazowa
miernika

planowana
wartosc do
osiagni^cia
na koniec
roku, ktorego
dotyczy plan
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4
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Cel

2

Zwiekszanie
skutecznosci
dzialalnosci
kontrolnej
nadzoru
g6rniczego w
celu spadku
liczby
wypadkdw w
g6rnictwie

Liczba
roboczodniowek
wykonanych przez
pracownikow
inspekcyjnotechnicznych x
100%/liczba
pracownikow
zatrudnionych w
ruchu podmiotow
objetych nadzorem
urzedow
gorniczych w roku
ubiegfym
Liczba
skontrolowanych
podziernnych
zakladow
gorniczych w
zakresie realizacji
ustalen, o ktorych

osiagni^ta
wartosc na
koniec IV
kwartalu
2015

6

Najwazniejsze planowane zadania
sluza.ce realizacji celu

Najwazniejsze podj^te zadania stuza.ce
realizacji celu

Ptzyczyny nie
osiqgni$cia
celu

7

8

9

1 . Zlozenie wniosku i zawarcie
umowy z ZUS w zakresie dzialari
prewencyjnych

12%

12%

12,31%

2. Przeprowadzenie spotkaii z
kierownikami dzialow BHP w
podziernnych zakladach gorniczych
w celu omowienia przyczyn
wypadkow i podejmowanych
dzialari profilaktycznych
3. Przedstawienie sprawozdania z
wykorzystania stacjonarnych
przyrz^dow pomiarowych typu
AZRP (Autonomiczny Zespol
Rej estruj aco-Pomiarowy)

100%

100%

100%

4. Przeprowadzenie szkolenia dla
pracownikow inspekcyjnotechnicznych okr^gowych urz^dow
gorniczych i Specjalistycznego
Urz^ du Gorniczego z zakresu
stosowania nowych przepisow

Istotne
ryzyka
majace
wptywna
nie osicigni?cie celu

10

1 . Zlozenie wniosku i przygotowanie
dokumentacji do zawarcia umowy
z ZUS w zakresie dzialari
prewencyjnych
2. Przeprowadzenie spotkari z
kierownikami dzialow BHP w
podziemnych zakladach
gorniczych w celu omowienia
przyczyn wypadkow i
podejmowanych dzialari
profilaktycznych
3 . Przedstawienie sprawozdania z
wykorzystania stacjonarnych
przyrz^d6w pomiarowych typu
AZRP (Autonomiczny Zesp6t
Rejestruj^co-Pomiarowy)
4. Organizacja szkoleri wspieraj^cych
realizacje celow strategicznych dla
wybranych pracownikow

str. 1

dotycz^cych robot strzalowych

mowa w art. 121
ust. 3 Pgg dla
wytypowanych
podmiotow x
100%/liczba
podziemnych
zakladow
gorniczych

?
L-

Dqzenie do
ograniczenia
czynnik6w
powodujqcych
katastrofy
gdrnicze

Skontrolowane
wytypowane
rejony szczegolnie
niebezpieczne w
kopalniach w^gla
kamiennego (co 2
miesi^ce)
Skontrolowane
wytypowane
rejony szczegolnie
niebezpieczne w
zakladach
gorniczych innych
niz KWK (co 3
miesi^ce)

5. Organizacja szkoleri wspieraj^cych
realizacj? celow strategicznych dla
wybranych pracownikow
6. Przeprowadzenie warsztatow dla
pracownikow inspekcyjnotechnicznych urzed6w gorniczych
na temat wymagan, jakie musza^
spehiiac materialy i wyroby z
tworzyw sztucznych stosowane w
zakladach gorniczych

100%

100%

100%

100%

100%

98,41%

5. Przeprowadzenie warsztatow dla
pracownikow inspekcyjnotechnicznych urzedow gorniczych
na temat wymagan, jakie musza^
spetaiac materialy i wyroby z
tworzyw sztucznych stosowane w
zakladach gorniczych

1 . Przeprowadzenie spotkan z
rzeczoznawcami ds. urzadzen i
instalacji uzytkowanych w
przestrzeniach zagrozonych
wybuchem oraz maszyn i urz^dzeri
transportu pionowego oraz
poziomego

1 . Przeprowadzenie spotkan z
rzeczoznawcami ds. urzadzen i
instalacji uzytkowanych w
przestrzeniach zagrozonych
wybuchem oraz maszyn i urz^dzeri
transportu pionowego oraz
poziomego

2. Rozpowszechnienie co najmniej 1
dobrej praktyki w gornictwie w
zakresie zmniejszenia liczby
wypadkow spowodowanych
opadami skal ze stropu i ociosow

2. Rozpowszechnienie co najmniej 1
dobrej praktyki w gornictwie w
zakresie zmniejszenia liczby
wypadkow spowodowanych
opadami ska! ze stropu i ociosow

3. Organizacja spotkan z przodowymi
brygad robot chodnikowych i
scianowych oraz zespolow
rabunkowych w wybranych
podziemnych zaktadach gorniczych
uwzgledniajacych problematyke
bezpiecznego wykonywania prac w
warunkach zagrozenia opadem skal
ze stropu i ociosu oraz zawalem
skal stropowych

3. Organizacja spotkan z przodowymi
brygad robot chodnikowych i
scianowych oraz zespo!6w
rabunkowych w wybranych
podziemnych zakladach
gorniczych uwzgledniajacych
problematyke bezpiecznego
wykonywania prac w warunkach
zagrozenia opadem skal ze stropu i
ociosu oraz zawalem skal
stropowych

4. Nadzor nad realizacja zadari
badawczych w ramach projektu
strategicznego ,,Poprawa

4. Nadzor nad realizacj^ zadan
badawczych w ramach projektu

str. 2

bezpieczenstwa pracy w
kopalniach"
5. Przeprowadzenie spotkan z
kierownikami dzialow wentylacji
kopaln w^gla kamiennego w celu
om6wienia zagadnien dot.
zagrozenia metanowego i
pozarowego
6. Kontrola realizacji wniosk6w
Komisji powolanej przez Prezesa
WUG dla zbadania przyczyn i
okolicznosci wypadku zbiorowego
zaistnialego 19.03.2013 r. w
KGHM Polska Miedz S.A. Oddzial
Zaklady Gornicze ,,Rudna"
7. Kontrola stanu zagrozenia
gazowego i gazogeodynamicznego
w kopalniach rud miedzi
8. Kontrola w zakresie egzekwowania
ustalefi dotycz^cych srodkow
zabezpieczaj^cych przed zaplonem
metanu podczas urabiania
kombajnami skat o sredniej i duzej
sklonnosci do iskrzenia
9. Kontrola robot gdrniczych w
zakresie zapobiegania zdarzeniom
zwia_zanymi z opadami skal ze
stropu i ociosu

strategicznego ,,Poprawa
bezpieczenstwa pracy w
kopalniach"
5. Przeprowadzenie spotkan z
kierownikami dzialow wentylacji
kopaln wegla kamiennego w celu
omowienia zagadnien dot.
zagrozenia metanowego i
pozarowego
6. Kontrola realizacji wniosk6w
Komisji powolanej przez Prezesa
WUG dla zbadania przyczyn i
okolicznosci wypadku zbiorowego
zaistniatego 19.03.2013 r. w
KGHM Polska Miedz S.A. Oddzial
Zaklady Gornicze ,,Rudna"
7. Kontrola stanu zagrozenia
gazowego i gazogeodynamicznego
w kopalniach rud miedzi
8. Kontrola w zakresie egzekwowania
ustalen dotycz^cych srodkdw
zabezpieczajacych przed zaplonem
metanu podczas urabiania
kombajnami skal o sredniej i duzej
sklonnosci do iskrzenia
9. Kontrola robot gorniczych w
zakresie zapobiegania zdarzeniom
zwi^zanymi z opadami ska! ze
stropu i ociosu
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.
Ograniczanie
czynnik6w
szkodliwych i
uciqzliwych
wystspujqcych
w Srodowisku
pracy

Liczba
skontrolowanych
kopalri w^gla
kamiennego pod
katem
podejmowanych
przez sluzby
iKopainiane
i *
H71?ljilt1 VU
TtlVl^CIP
uz^lalali
w i,aMCMC

100%

100%

100%

nbtiiyf tiia
WHU&1UQ

zapylenia
powietrza
kopalnianego x
1 00% / liczba
kopaln wegla
\fKullllCllllCgl/
3 m i ptrn p cm

1. Pozyskanie informacji dot.
stanowisk pracy z przekroczeniami
NDS (najwyzsze dopuszczalne
st^zenie) zapylenia w
nadzorowanych kopalniach w^gla
kamiennego w zakresie:

1. Pozyskanie informacji dot.
stanowisk pracy z przekroczeniami
NDS (najwyzsze dopuszczalne
st^zenie) zapylenia w
nadzorowanych kopalniach w^gla
kamiennego w zakresie:

a/ liczby stanowisk pracy, na
kt6rych w wyniku wprowadzenia
efektywniejszych srodkow ochrony
zbiorowej uzyskano potwierdzenie
pomiarami obnizenie zapylenia
powietrza,

a/ liczby stanowisk pracy, na
ktorych w wyniku wprowadzenia
efektywniejszych srodkow ochrony
zbiorowej uzyskano potwierdzenie
pomiarami obnizenie zapylenia
powietrza,

b/ calkowitej liczby stanowisk
pracy z przekroczeniami NDS
zapylenia

b/ calkowitej liczby stanowisk
pracy z przekroczeniami NDS
zapylenia

2. Kontrola realizacji wnioskow
skierowanych do przedsiebiorcow
weglowych zmierzajacych do
obnizenia zapylenia powietrza na
stanowiskach pracy

2. Kontrola realizacji wnioskow
skierowanych do przedsiebiorcow
weglowych zmierzajacych do
obnizenia zapylenia powietrza na
stanowiskach pracy

3. Kontrola stosowania systemow
3. Kontrola stosowania systemow
odpylajacych w wybranych
odpylajacych w wybranych
podziemnych w^glowych zakladach
podziemnych weglowych
gorniczych
zakladach gorniczych

4

Utrzymanie
sprawnosci
sluzb
ratownictwa
g6rniczego

Liczba
skontrolowanych
stacji ratownictwa
gorniczego w
podziemnych
zakladach
gorniczych x
100% /liczba
stacji ratownictwa
gorniczego w
podziemnych
zakladach
gorniczych

100%

100%

100%

1 . Sprawdzenie stanu przygotowania
wszystkich podziemnych zakladow
gorniczych do prowadzenia akcji
przeciwpozarowej

1 . Sprawdzenie stanu przygotowania
wybranych podziemnych zakladow
gdrniczych do prowadzenia akcji
przeciwpozarowej

2. Kontrola realizacji szkolen
ratowniczych wymaganych dla
czlonkow zakladowych stacji
ratownictwa gorniczego w
otworowych zakladach gorniczych

2. Kontrola realizacji szkolen
ratowniczych wymaganych dla
czlonk6w zaktadowych stacji
ratownictwa g6rniczego w
otworowych zaktadach gdrniczych

3. Sprawdzenie stanu przygotowania
RSGO (Ratownicza Stacja
G6rnictwa Otworowego) do

3. Sprawdzenie stanu przygotowania
RSGO (Ratownicza Stacja
Gornictwa Otworowego) do
str. 4

Liczba
skontrolowanych
zakladowych
stacji ratownictwa
gorniczego w
otworowych
zakladach
gorniczych x
100%/liczba
zakladowych
stacji ratownictwa
gorniczego w
otworowych
zakladach
gorniczych
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V

Podniesienie
skutecznosci
postepowari
prowadzonych
przez organy
nadzoru
g6rniczego w
odniesieniu do
dzialalnosci
gdrniczej
wykonywanej

bez

Przeprowadzenie
warsztatow na
temat dzialalnosci
gorniczej bez
wymaganej
koncesji w celu
wymiany
dos"wiadczen i
wskazania
kierunkow dzialan

prowadzenia akcji profilaktycznej i
ratowniczej w zakladach
gorniczych w zakresie zapobiegania
i zwalczania erupcji,
przeciwdzialania zagrozeniu
toksycznemu, pozarowemu i
wybuchowemu
100%

2

100%

2

100%

2

prowadzenia akcji profilaktycznej i
ratowniczej w zakladach
gorniczych w zakresie
zapobiegania i zwalczania erupcji,
przeciwdziatania zagrozeniu
toksycznemu, pozarowemu i
wybuchowemu

4. Kontrola wyposazenia w sprzet
ratowniczy i stanu technicznego
tego sprzetu w zakladowych
stacjach ratownictwa gorniczego w
otworowych zakladach gorniczych

4. Kontrola wyposazenia w sprzet
ratowniczy i stanu technicznego
tego sprzetu w zakladowych
stacjach ratownictwa gorniczego w
otworowych zakladach gorniczych

1 . Uzupetaienie metodyki
postepowania okregowych urzedow
gorniczych w sprawach zwia_zanych
z prowadzeniem dzialalnoSci
gdrniczej bez wymaganej koncesji,
w zwi^zku z wejsciem w zycie od
stycznia 2015 r. zmian w PGG w
tym zakresie

1 . Uzupetaienie metodyki
postepowania okrf gowych
urzedow gorniczych w sprawach
zwi^zanych z prowadzeniem
dzialalnos"ci gdrniczej bez
wymaganej koncesji, w zwi^zku z
wejsciem w zycie od stycznia 2015
r. zmian w PGG w tym zakresie

wymaganej
koncesji
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Zwifkszenie
efektywnosci
nadzoru nad
oddzialywanie
m g6rnictwa
na srodowisko

Liczba
skontrolowanych
rob6t
geologicznych
zwi^zanych z
poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodorow ze
zloz
niekonwencj onalnych w zakresie
ochrony
srodowiska x
100%/liczba
rob6t
geologicznych
zwi^zanych z
poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodorow ze

100%

100%

85,71%

}' '

2. Kontrola robot geologicznych
zwi^zanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem weglowodorow ze
zloz niekonwencjonalnych w
zakresie zwalczania zagrozen
naturalnych i technicznych.

niekonwencj onalnych
Liczba kontroli
robot
geologicznych
zwi^zanych z
poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodorow ze
zloz
niekonwencj onalnych w zakresie
zwalczania
zagrozen
naturalnych i
technicznych x
100%/liczba
robot
geologicznych

1.

Kontrola robot geologicznych
zwi^zanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodorow ze zloz
niekonwencjonalnych w
zakresie ochrony srodowiska.

2.

Kontrola robot geologicznych
zwi^zanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodorow ze zloz
niekonwencj onalnych w
zakresie zwalczania zagrozen
naturalnych i technicznych.

1 . Kontrola robot geologicznych
zwi^zanych z poszukiwaniem i
rozpoznawaniem weglowodorow ze
zloz niekonwencjonalnych w
zakresie ochrony srodowiska.

100%

100%

100%
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zwi^zanych z
poszukiwaniem i
rozpoznawaniem
weglowodor6w ze
zloz
niekonwencjonalnych
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