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Projekt
  (październik 2002)

USTAWA
\

z dnia ................

o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach
górniczych.

Art.1. Ustawa reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania stopni górniczych,
honorowych szpad górniczych i mundurów górniczych.

Art.2. Stopnie górnicze oraz honorowe szpady górnicze są honorowymi wyróżnieniami
pracowników górnictwa oraz innych osób wyróżniających się szczególnymi w
dziedzinie górnictwa, w szczególności:
1) zatrudnionym przez przedsiębiorcę w dziedzinie wykonywania prac

geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż oraz ochrony złóż kopalin, wód
podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem
prac geologicznych i wydobywaniem kopalin oraz przy budowie, utrzymaniu
i rozbiórce obiektów górniczych,

2) pracownikom jednostek działających w dziedzinie górnictwa.

Art.3. Stopniami górniczymi nadawanymi pracownikom górnictwa oraz innym osobom
wyróżniającym się zasługami w dziedzinie górnictwa, są:
1) generalny dyrektor górnictwa,
2) generalny dyrektor górniczy I   stopnia,

generalny dyrektor górniczy II  stopnia,
generalny dyrektor górniczy III stopnia,

3) generalny honorowy dyrektor górniczy,
4) dyrektor górniczy I    stopnia,

dyrektor górniczy II   stopnia,
dyrektor górniczy III  stopnia,

5) inżynier górniczy I   stopnia,
inżynier górniczy II  stopnia,
inżynier górniczy III stopnia,

6) technik górniczy I   stopnia,
technik górniczy II  stopnia,
technik górniczy III stopnia,

7) górnik I   stopnia,
górnik II  stopnia,
górnik III stopnia.

Art.4.1. Stopnie generalnego dyrektora górniczego i dyrektora górniczego mogą być
nadawane osobom posiadającym wyższe wykształcenie.
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2. Stopnie inżyniera górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym
wyższe wykształcenie techniczne.

3. Stopnie technika górniczego mogą być nadawane osobom posiadającym średnie
wykształcenie.

4. Stopnie górnika mogą być nadawane osobom posiadającym kwalifikacje
górnicze.

Art.5.1. Warunkiem nadania stopnia górniczego, o którym mowa w art.3. pkt 1 i 2 oraz
pkt 4 - 7, są:

1) szczególne osiągnięcia w pracy górniczej lub w dziedzinie górnictwa,
2) posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w

art.4,
3) zajmowanie odpowiedniego stanowiska służbowego lub pełnienie funkcji

związanej z zawodem górniczym, określonych w rozporządzeniu, o
którym mowa w art. 15 ustawy.

2. Stopień górniczy generalnego honorowego dyrektora górniczego nadawany jest
osobom, o których mowa w art.2, za szczególne zasługi w dziedzinie
górnictwa.

Art.6.1. Stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa przysługuje ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki i jest mu nadawany przez Prezesa Rady Ministrów.

2. Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki Prezes Rady Ministrów
może nadać stopień Generalnego Dyrektora Górnictwa Prezesowi Wyższego
Urzędu Górniczego, Głównemu Geologowi Kraju,  podsekretarzom stanu i
dyrektorom generalnym w resortach w dziedzinie górnictwa.

Art.7.1. Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej w dziedzinie górnictwa nadaje następujące stopnie górnicze:

1) generalnego dyrektora górniczego,
2) generalnego honorowego dyrektora górniczego,
3) dyrektora górniczego.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej w dziedzinie górnictwa, na wniosek
kierownika komórki do spraw osobowych, nadaje pozostałe stopnie górnicze.

3. Wniosek o nadanie stopnia górniczego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien
zawierać:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, wykształcenie, nazwę
zakładu pracy i zajmowane stanowisko,

2) przebieg pracy w górnictwie,
3) posiadany stopień górniczy i datę jego nadania,
4) uzasadnienie.

Art.8.1. Nadanie stopnia górniczego następuje przez wręczenie dyplomu.
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2.  Dyplom, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)  nazwę organu nadającego stopień górniczy,
2)  imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby otrzymującej stopień,
3)  rodzaj stopnia górniczego,
4)  datę nadania i nr dyplomu,
5)  podpis i pieczęć organu nadającego stopień górniczy.

Art. 9. Utrata stopnia górniczego następuje w przypadku prawomocnego   orzeczenia
utraty praw publicznych.

Art.10. Osoba posiadająca stopień górniczy ma prawo noszenia munduru górniczego z
odznakami stopnia górniczego.

Art.11.1. Mundur górniczy jest symbolem przynależności do górniczego stanu,
wyrazem tradycji i szczególnego uznania dla ciężkiej i odpowiedzialnej pracy
górniczej.

2. Pracownikom posiadającym mundur górniczy przysługuje prawo do jego
noszenia, w szczególności podczas:

1) świąt państwowych,
2) „Dnia Górnika”,
3) dekoracji orderami i odznaczeniami państwowymi,
4) nadania stopnia górniczego oraz w przypadkach zarządzonych przez

kierownictwo zakładu pracy.

Art.12. Mundur górniczy , płaszcz oraz czako mogą być finansowane przez jednostkę
wnioskującą o stopień górniczy, na wniosek osoby posiadającej taki stopień,
w wysokości do 50% kosztów wytwarzania.

.

Art.13. Na mundurach górniczych nosi się posiadane ordery i odznaczenia państwowe.

Art.14.1. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest pracownikom przemysłu
wydobywczego oraz pracownikom innych środowisk gospodarczych z
dziedziny górnictwa.

2. Honorową szpadę górniczą przyznaje z własnej inicjatywy kierownik
jednostki organizacyjnej z dziedziny górnictwa.

3. Przyznanie honorowej szpady górniczej następuje przez jej wręczenie.
4. Honorowa szpada górnicza przyznawana jest bezpłatnie a koszty z tym

związane ponosi jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2.

Art.15. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
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       1) wzór wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę  dane,
o których mowa w art. 7 ust. 3.

 2) wykaz stanowisk służbowych oraz stopni górniczych,

3) wzór dyplomu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 biorąc pod uwagę dane,
o których mowa w art. 8 ust.2.

4) wzory mundurów górniczych, wzór honorowej szpady górniczej    oraz
sposób ich noszenia,

mając na uwadze wieloletnią tradycję w górnictwie.

Art.16. Osoby, którym nadano stopnie górnicze oraz przyznano honorowe szpady
górnicze przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują posiadane
uprawnienia.

Art.17.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Metodami górniczymi pozyskuje się:
� surowce energetyczne - m. in. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową,

gaz ziemny,
� surowce metalurgiczne - m. in. rudy miedzi, cynku, ołowiu,
� surowce chemiczne - m. in. sól kamienną, potasową, siarkę, fosforyty,
� surowce skalne - m. in. łupki, kwarcyty, piaski, gliny, dolomity, wapienie,

granity, bazalty, marmury, żwiry.

Wydobycie odbywa się systemami podziemnymi, odkrywkowymi oraz
otworami wiertniczymi.

Od kilkuset lat - w uznaniu dla trudnej i odpowiedzialnej pracy a także
poniesionych zasług dla górnictwa i jego rozwoju - istnieje tradycja honorowania
pracowników górnictwa. Od kilkudziesięciu lat istnieje tradycja nadawania stopni
górniczych, przyznawania honorowej szpady górniczej i związanego z nimi prawa
noszenia  munduru górniczego oraz honorowej szpady górniczej.

W przeszłości problematykę tę regulowało rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników
górnictwa - Karta górnika (Dz. U. Nr 2, poz. 13 z późn. zm.), a także wydane na jego
podstawie zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 r. w
sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm
przydziału mundurów górniczych (M.P. Nr 18, poz. 102). Przepisy te zostały
uchylone (obwieszczenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie
wykazu uchwał Rady Ministrów, zarządzeń i innych aktów normatywnych Prezesa
Rady Ministrów, ministrów i innych organów administracji rządowej, które utraciły
moc z dniem 30.03.2001 r. – M.P. Nr 47, poz. 782).
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Przepisy projektowanej  ustawy umożliwią kontynuowanie i utrzymanie
tradycji oraz praw honorowych dla pracowników górnictwa.

W projekcie ustawy, poza dotychczasowymi, obowiązującymi w latach
poprzednich rodzajami stopni górniczych, wprowadzono dodatkowy stopień
„generalny honorowy dyrektor górniczy” dla osób, które nie spełniają wymogów:
- bezpośredniej pracy w górnictwie lub na rzecz górnictwa,
- nie zajmują lub pełnią funkcji w górnictwie,

a posiadają szczególne zasługi dla tego sektora.
Ze względu na praktyczne wyjście z użycia dotychczasowych „mundurów

służbowych” oraz konieczność ograniczenia kosztów przyjęto w projekcie ustawy
tylko jeden rodzaj munduru, określany w dotychczasowych przepisach jako „mundur
uroczysty”.

W projekcie przyjęto, iż stopień górniczy – generalny dyrektor górnictwa -
nadawany jest przez Prezesa Rady Ministrów.

Stopnie generalnych dyrektorów górniczych oraz generalnego honorowego
dyrektora górniczego nadaje minister właściwy do spraw gospodarki.

Pozostałe stopnie nadają kierownicy jednostek organizacyjnych zajmujących
się górnictwem. Przyjęto także, że honorowe szpady górnicze przyznają kierownicy
jednostek organizacyjnych zajmujących się górnictwem.

W projekcie przyjmuje się, że koszty związane z nadaniem stopnia
górniczego jak i przyznaniem honorowej szpady górniczej zostaną pokryte przez
jednostki wnioskujące.

Przepisy projektowanej ustawy nie są objęte zakresem prawa Unii
Europejskiej.



OCENA SKUTKÓW REGULACJI

do projektu ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach
górniczych.

Nadawanie stopni górniczych posiada wieloletnią tradycję. Ponieważ dotychczasowe przepisy
normujące powyższą tematykę przestały obowiązywać koniecznym jest uregulowanie prawne
spraw związanych z nadawaniem stopni górniczych, przyznawaniem honorowej szpady
górniczej i związanego z nimi prawa noszenia munduru górniczego i szpady górniczej.

1. Konsultacje.
Minister Gospodarki jako organ wnioskujący przeprowadzi konsultacje z urzędami
administracji centralnej oraz centralami związków zawodowych działających w
sektorze górniczym.

2. Zakres Oceny Skutków Regulacji.
Projektowany akt prawny pociąga skutki finansowe dla jednostek wnioskujących o
nadanie stopnia górniczego lub przyznających szpadę górniczą. Ze względu na
uznaniowy charakter nadawania stopni i przyznawania szpady górniczej, nie jest
możliwe określenie dokładnych skutków finansowych i pogłębionej analizy.

3. Skutki wprowadzenia ustawy.

� Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.

Projektowany akt prawny pociąga skutki finansowe dla jednostek wnioskujących o
nadanie stopnia górniczego lub przyznających szpadę górniczą.

� Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie ustawy  nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.

� Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.
Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

� Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionu.
Wejście w życie ustawy nie będzie mało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

� Skutki prawne regulacji.
Wejście w życie ustawy oraz wydanie przez ministra właściwego do spraw
gospodarki rozporządzenia wykonawczego unormuje problematykę honorowania
pracowników górnictwa poprzez nadawanie stopni górniczych, przyznawania
szpady górniczej i związanego z nim prawa noszenia munduru górniczego i szpady
górniczej.
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Projekt
    (październik 2002)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia..................

w sprawie stanowisk służbowych, stopni górniczych
i honorowej szpady górniczej.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia .................. (Dz.U. Nr ......., poz. ..........) o
stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych, zarządza
się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk służbowych oraz stopni górniczych, stanowiący załącznik Nr 1
do rozporządzenia,

2) wzory mundurów górniczych i wzór honorowej szpady górniczej, stanowiące
załącznik Nr 2 do rozporządzenia, oraz sposoby ich noszenia.

3) wzór wniosku o nadanie stopnia górniczego, stanowiący załącznik Nr 3 do
rozporządzenia,

4) wzór dyplomu, stanowiący, załącznik Nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Pracownicy posiadający mundury górnicze obowiązani są utrzymywać je w stanie
zapewniającym wysoki poziom estetyczny, tak aby godnie i z honorem reprezentować stan
górniczy.

§ 3.
1. Mundur górniczy nosi się z odznakami posiadanego stopnia górniczego. Do munduru nosi

się czako z pióropuszem w kolorze ustalonym dla danego stopnia górniczego:

1) generalnego dyrektora górnictwa
   generalnego dyrektora górniczego —  w kolorze zielonym,

2) dyrektora górniczego, inżyniera
    górniczego, technika górniczego —  w kolorze białym,

3) górnika —  w kolorze czarnym.

2. Członkowie orkiestry górniczej noszą czako z pióropuszem w kolorze czerwonym.

3. Do munduru nosi się rękawiczki w kolorze białym, a do płaszcza górniczego również
szalik w kolorze białym.

§ 4.
Osoby wchodzące w skład pocztu sztandarowego występują w mundurach górniczych z
honorową szpadą górniczą z kwastem biało-czerwonym i paskiem biało-czerwonym. Chorąży
pocztu sztandarowego ma przewieszoną przez prawe ramię szarfę biało-czerwoną, a dwaj
przyboczni szarfy zielono-czarne.
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§ 5.
Honorowa szpada górnicza ma długość 88 cm a klinga 70 cm i wykonana jest z metalu.
Rękojeść szpady ma długość 18 cm i składa się  z drewnianego trzonka połączonego z
półkolistym metalowym kabłonkiem w kolorze żółtym, zakończonym półkolistym
kapturkiem

§ 6.
Honorową szpadę górniczą nosi się wyłącznie przy mundurze górniczym, zawieszoną
pionowo przy lewym boku na krótkich jednakowych rapciach przypiętych do pasa pod kurtką
mundurową. W przypadku występowania w płaszczu górniczym, honorową szpadę górniczą
nosi się pod płaszczem. Honorowe szpady górnicze dla osób kierownictwa ruchu zakładu
górniczego i osób dozoru górniczego mają kwasty zielono-czarne z paskiem biało-
czerwonym, a dla górników kwasty zielono-czarne z paskiem zielono-czarnym.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI

Uzasadnienie
do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie stanowisk służbowych,

stopni górniczych i honorowej szpady górniczej.

Obowiązek wydania rozporządzenia wynika z ustawy z dnia ............ o stopniach
górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz.U. Nr ....,
poz......).

Przedmiotem projektowanego rozporządzenia jest określenie:
� wymagań ogólnych, które muszą spełnić osoby dla przyznania im stopnia górniczego,
� stanowisk służbowych i przysługujących stopni górniczych,
� wzoru wniosku o nadanie stopnia górniczego i wzoru dyplomu nadania stopnia górniczego,
� wzorów mundurów górniczych poszczególnych stopni górniczych,
� wzoru szpady górniczej,
� zasad noszenia mundurów i szpad górniczych.

W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów regulujących górnicze uprawnienia honorowe tj.:
� rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla

pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz.U. Nr 2, poz. 13 z późn. zm.), a także,
� wydanego na jego podstawie zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1983 r. w

sprawie warunków i trybu nadawania stopni górniczych oraz wzorów i norm przydziału mundurów
górniczych (M.P. Nr 18, poz. 102),

 wprowadzone zostały zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia.... o
stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz.U.
Nr ...., poz......), do których należy zaliczyć:
� określenie munduru dla osób posiadających stopień górniczy - generalny honorowy

dyrektor górniczy - dla osób wyszczególnionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Od
munduru - generalnego dyrektora górniczego - różni się tym, że na naszywce
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szmuklerskiej nie stosuje się rozetek określających stopień generalnego dyrektora
górniczego.

� ze względu na wprowadzone ustawą ograniczenie, dotyczące ilości rodzajów
stosowanych mundurów – ograniczono wzory do jednego - dotychczas
funkcjonującego jako - mundur uroczysty.

Projektowane rozporządzenie nie powoduje dodatkowych skutków dla budżetu.
Koszty związane z nadawaniem stopni górniczych oraz przyznawaniem honorowej
szpady górniczej poniesie wnioskujący o nadanie stopnia górniczego i przyznający
szpadę górniczą.

Przepisy projektowanego rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii
Europejskiej.
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Załączniki do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia.....

(Dz.U. Nr ..., poz. ......

Załącznik Nr 1

WYKAZ STANOWISK SŁUŻBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH STOPNI
GÓRNICZYCH

Wykaz stanowisk służbowych i przysługujących stopni górniczych

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICTWA

- minister, kierownik urzędu centralnego, podsekretarz stanu w ministerstwie zajmujący się
bezpośrednio problematyką górniczą,

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY

STOPIEŃ I
� kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, dyrektor

departamentu, zastępca dyrektora departamentu zajmującego się problematyką górniczą w
ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, dyrektor jednostki naukowo-badawczej
zajmującej się problematyką górniczą, prezes spółki węglowej,

STOPIEŃ II
� dyrektor departamentu w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym, zastępca prezesa

spółki węglowej,

STOPIEŃ III
� dyrektor kopalni, dyrektor przedsiębiorstwa zajmującego się problematyką górniczą,

sekretarz naukowy, profesor w jednostce naukowo-badawczej zajmującej się
problematyką górniczą, dyrektor i zastępca biura w spółce węglowej

GENERALNY HONOROWY DYREKTOR GÓRNICZY

� osoby prowadzące działalność w innym środowisku gospodarczym wspierającym
górnictwo,

DYREKTOR GÓRNICZY

STOPIEŃ I
� naczelny inżynier kopalni, z-ca dyrektora kopalni lub innego przedsiębiorstwa

zajmującego się problematyką górniczą,
� główny specjalista, naczelnik wydziału w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki,

główny specjalista, naczelnik wydziału zajmujący się problematyką górniczą w innym
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ministerstwie bądź urzędzie centralnym, docent w jednostce naukowo-badawczej
zajmującej się problematyką górniczą, dyrektor zespołu w spółce węglowej,

STOPIEŃ II
� główny inżynier w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką

górniczą, główny księgowy,
� inspektor kopalń, główny specjalista, naczelnik wydziału w spółce węglowej,
� starszy specjalista i specjalista w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, starszy

specjalista w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym zajmującym się
problematyką górnicza,

STOPIEŃ III
� zawiadowca kopalni, kierownik robót górniczych,
� pracownik na samodzielnym stanowisku pracy w ministerstwie właściwym do spraw

gospodarki oraz w innym ministerstwie bądź urzędzie centralnym zajmującym się
problematyką górniczą,

� główny ekonomista, radca prawny w przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką
górniczą,

� generalny projektant, kierownik pracowni, pionu, zakładu, laboratorium, główny
specjalista w jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się
problematyką górniczą,

INŻYNIER GÓRNICZY

STOPIEŃ I
� osoby na stanowiskach wyższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie

zajmujące się problematyką górniczą,
� kierownik działu bądź wydziału równorzędne stanowisko pracy w kopalni lub innym

przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

STOPIEŃ II
� inżynier na stanowisku średniego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub

innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

STOPIEŃ III
� inżynier na stanowisku niższego dozoru, równorzędnym stanowisku pracy w kopalni lub

innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą,

TECHNIK GÓRNICZY

STOPIEŃ I
� technik wykazujący się szczególnymi wynikami pracy w kopalni, innym

przedsiębiorstwie lub jednostce naukowo-badawczej i projektowo-konstrukcyjnej
zajmującej się problematyką górniczą,

� technik w ratownictwie górniczym,

STOPIEŃ II
� technik na stanowisku średniego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie

zajmującym się problematyką górniczą,
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� technik oraz równorzędne stanowisko pracy w jednostce naukowo-badawczej
i projektowo-konstrukcyjnej, zajmującej się problematyką górniczą,

STOPIEŃ III
� technik na stanowisku niższego dozoru w kopalni lub innym przedsiębiorstwie

zajmującym się problematyką górniczą,

GÓRNIK

STOPIEŃ I
� wykwalifikowany pracownik w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się

problematyką górniczą,
� pracownik ratownictwa górniczego,

STOPIEŃ II
� wykwalifikowany górnik przodowy, strzałowy, kombajnista itp. w kopalni lub

wykwalifikowany pracownik w innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką
górniczą,

STOPIEŃ III
- pracownik na stanowisku młodszego górnika i pracownik na równorzędnym stanowisku

pracy w kopalni lub innym przedsiębiorstwie zajmującym się problematyką górniczą.


