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Szanowny Panie Prezesie

Pismem z dnia 4 grudnia 2006 r., znak jak wyżej, zwróciłem się do

Głównego Inspektora Pracy z prośbą o przedstawienie ogólnej informacji o stanie

bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego.

W odpowiedzi z dnia 3 stycznia 2007 r., znak: G/GNW 17/072-3/07 (kopię

pisma przesyłam w załączeniu), Główny Inspektor Pracy poinformował mnie, iż

zdefiniowanie na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne

i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.) przedsiębiorcy jako

podmiotu wydobywającego kopalinę użyteczną doprowadziło do sytuacji,

w której „wszystkie akty prawne wydane na podstawie delegacji ustawowej

odnoszą się zatem wyłącznie do tego podmiotu", a co za tym idzie „powoduje to

konieczność przekazywania decyzji organów nadzoru górniczego, które dotyczą

firm zewnętrznych wykonujących pracę w ruchu zakładów górniczych, za

pośrednictwem kierownika ruchu zakładu górniczego, który staje się adresatem

decyzji regulujących zachowanie pracowników innego podmiotu gospodarczego".

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, w sytuacji „wzrostu udziału

pracowników firm zewnętrznych w prowadzeniu ruchu zakładów górniczych



wskazane jest objęcie tych podmiotów bezpośrednim nadzorem górniczym, co

pozwoliłoby na uproszczenie procedur decyzyjnych organów nadzoru górniczego

dotyczących pracowników tych firm". Konsekwencją podjęcia takich działań

może być poprawa bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach węgla

kamiennego.

W związku z tym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.

o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147) zwracam się

do Pana Prezesa z prośbą o ustosunkowanie się do powyższych uwag i opinii

wyrażonych przez Głównego Inspektora Pracy (jednocześnie przedstawiając obecny

kształt postępowania kontrolnego).

Jednocześnie przypominam, iż w dalszym ciągu jestem zainteresowany

ustaleniami dokonanymi przez Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności

zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK „Halemba".

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Janusz Kochanowski


