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Szanowny Panie Premierze 

W związku z wypadkiem zbiorowym, w którym zginęły 23 osoby, a do którego 

doszło dnia 21 listopada 2006 r. o godzinie 16 w Kopalni Węgla Kamiennego 

„Halemba" w Rudzie Śląskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra 

Gospodarki (pismo z dnia 16 kwietnia 2007 r., znak:RPO-545954-VIII/06/MRP) z 

prośbą o przedstawienie „Raportu z oceny bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla 

kamiennego" oraz poinformowanie o działaniach podejmowanych przez Radę 

Ministrów, a wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów uchwały Nr 206/2006 z 

dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących bezpieczeństwa pracy 

w kopalniach węgla kamiennego. 

W odpowiedzi (z dnia 7 maja 2007 r., znak: DGA-I-0712-1-RD/07, L.dz. 128), 

Minister Gospodarki poinformował Rzecznika, że dnia 24 kwietnia 2007 r. Rada 

Ministrów przyjęła powyższy „Raport ...". Z treści odpowiedzi oraz z Raportu wynika, 

że stan bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego może ulec poprawie, gdy 

między innymi zostaną zaostrzone różnorakie kryteria w stosunku do tzw. firm 

zewnętrznych oraz zostanie zwiększona liczba kontroli (przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy) przeprowadzanych przez organy nadzoru górniczego. 

Jednocześnie Minister Gospodarki poinformował, że Ministerstwo Gospodarki 

podjęło działania zmierzające do wdrożenia wniosków wynikających z Raportu. 

W opinii Rzecznika za jedno z najważniejszych działań należy uznać podjęcie prac nad 

nowelizacją ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2005 r., Nr 228, poz. 1947 ze zm.). Z posiadanych informacji wynika, że prace te nie 
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zostały dotychczas zakończone. Pojawiło się kilka koncepcji nowelizacji powyższych 

przepisów, łącznie z wariantem przedstawienia projektu nowej ustawy. 

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Premiera, stosownie do art. 13 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.), z uprzejmą prośbą o przedstawienie działań 

podjętych w powyższej sprawie. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


