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Wyroby stosowane w zakładach górniczych 
 
Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu  
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie 
z polskimi 
przepisami 
produkt  
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę 
produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Wyroby 
stosowane w 
zakładach 
górniczych: 
1. Elementy 
górniczych 
wyciągów 
szybowych 
1.1. Maszyny 
wyciągowe 
1.2. Naczynia 
wyciągowe 
1.3. Koła linowe 
1.4. 
Zawieszenia lin 
wyciągowych 
wyrównawczyc
h, 
prowadniczych 
i odbojowych 
1.5. 
Zawieszenia 
nośne naczyń 
wyciągowych 

Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 
kwietnia 2004 r. w 
sprawie dopuszczania 
wyrobów do 
stosowania w 
zakładach górniczych 
 
Dz.U. Nr 99, poz. 
1003 ze zm. 
 

http://isap.sejm
.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/
WDU20040991
003/O/D200410
03.pdf 
 
http://isap.sejm
.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/
WDU20050800
695/O/D200506
95.pdf 
 
 

1) wyroby, 
których 
stosowanie w 
zakładach 
górniczych 
wymaga, ze 
względu na 
potrzeby 
zapewnienia 
bezpieczeń-
stwa ich 
użytkowania 
w warunkach 
zagrożeń 
występują-
cych w ruchu 
zakładów 
górniczych, 
wydania 
decyzji o 
dopuszczeniu 
wyrobu 
dostosowania 

Wyroby, których 
stosowanie w 
zakładach górniczych 
wymaga, ze względu  
na potrzebę 
zapewnienia 
bezpieczeństwa ich 
użytkowania w 
warunkach zagrożeń 
występujących w 
ruchu zakładów 
górniczych, wydania 
dopuszczenia 
 
Wymagania określone 
w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia 

tak Akredytowane 

jednostki 

certyfikujące 

wyroby 

Wyższy Urząd 
Górniczy 
ul. Poniatowskiego 
31 
40-055 Katowice 
Tel.: +48 32 736 17 
00 
 
e-mail:  
wug@wug.gov.pl 
 
www.wug.gov.pl 
 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojtguzq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgayteojtguzq
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040991003/O/D20041003.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050800695/O/D20050695.pdf
tel:+48327361700
tel:+48327361700
mailto:wug@wug.gov.pl
mailto:wug@wug.gov.pl
http://www.wug.gov.pl/
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1.6. Wciągarki 
wolnobieżne 
1.7. Urządzenia 
sygnalizacji i 
łączności 
szybowej 
1.8. 
Wyodrębnione 
zespoły 
elementów 
wymienionych 
w pkt 1.1—1.7 
2. Głowice 
eksploatacyjne 
(wydobywcze) 
wraz z 
systemami 
sterowania, z 
wyłączeniem 
głowic 
podmorskich, 
stosowane w 
zakładach 
górniczych 
wydobywają-
cych kopaliny 
otworami 
wiertniczymi. 
3. Wyroby 
stosowane w 
wyrobiskach 
podziemnych 
zakładów 
górniczych. 
3.1. Urządzenia 

w zakładach 
górniczych, 
zwanej 
„dopuszczę-
niem” 

2) wymagania 
techniczne 
dla wyrobów, 
o których 
mowa w pkt 1 

3) podmioty 
uprawnione 
do składania 
wniosku o 
wydanie 
dopuszczenia 

4) treść wniosku 
o wydanie 
dopuszczenia 
oraz 
dokumenty, 
które należy 
dołączyć do 
wniosku 

5) jednostki 
upoważnione 
do przepro-
wadzania 
badań i oceny 
wyrobów, o 
których 
mowa w pkt 1 

6) znaki 
dopuszczenia 
oraz sposób 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
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transportu 
linowego, 
kolejki 
podwieszone, 
kolejki spągowe 
oraz ich 
podzespoły. 
3.2. Wozy do 
przewozu osób 
i wozy 
specjalne oraz 
pojazdy z 
napędem 
spalinowym do 
przewozu osób. 
3.3. Maszyny i 
urządzenia 
elektryczne 
oraz aparatura 
łączeniowa na 
napięcie 
powyżej 1 kV 
prądu 
przemiennego 
lub powyżej 1,5 
kV prądu 
stałego 
3.4. Systemy 
łączności, 
bezpieczeństwa 
i alarmowania 
oraz 
zintegrowane 
systemy 
sterowania 

oznaczania 
tymi znakami 
wyrobów, o 
których 
mowa w pkt 1 

7) treść 

dopuszczenia 

http://www.biznes.gov.pl/produkty
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kompleksów 
wydobywczych 
i przodkowych 
3.5. Taśmy 
przenośnikowe. 
4. Sprzęt 
strzałowy 
4.1. Urządzenia 
do 
mechanicznego 
wytwarzania i 
ładowania 
materiałów 
wybuchowych 
4.2. Wozy i 
pojazdy do 
przewożenia 
lub przechowy-
wania środków 
strzałowych 
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