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Prezydium Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Sprawozdanie z działalności zespołu w 2009 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu  

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Senackiego Zespołu 

Górnictwa. 

Zespół został utworzony 28 marca 2008 roku, w celu wsparcia modernizacji polskiego 

górnictwa w interesie harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, ochrony interesów 

przedsiębiorstw górniczych i nabywców kopalin, ochrony bezpieczeństwa energetycznego 

państwa. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 9 Senatorów, pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, 

Senator Antoni Motyczka. 

 

W 2009 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu w dniach: 14 stycznia, 4 lutego, 15 maja, 26 

maja i 21 października. Ponadto Zespół zorganizował konferencję w dniu 1 grudnia na temat 

bezpieczeństwa w górnictwie.  

 

Podobnie jak w roku 2008, Zespół kontynuował bliską współpracę z Senackim Zespołem 

Infrastruktury, Senackim Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Senackim Zespołem 

StraŜaków, której owocem były wspólne posiedzenia Zespołów.  
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Zespół przy współpracy z reprezentantami administracji drogowej i kolejowej badał krajowe 

i międzynarodowe regulacje prawne odnoszące się do szczególnych ładunków, zasady 

kontroli ich przestrzegania na kolei i w transporcie drogowym oraz ciekawsze spostrzeŜenia 

praktyczne. Poświęcono równieŜ czas omówieniu nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w 

Ŝycie w 2009 roku. Szeroko omówiono kwestię przewozu towarów niebezpiecznych koleją. 

Zwrócono uwagę ma poszczególne zadania UTK w zakresie bezpieczeństwa kolei przy 

przewoŜeniu takich materiałów, w szczególności: kontrolę przestrzegania zasad eksploatacji 

i utrzymania linii i pojazdów kolejowych oraz kwalifikacji personelu związanego z ruchem 

kolejowym, wydawanie autoryzacji, certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa, zatwierdzanie 

dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych, zatwierdzanie przepisów 

wewnętrznych przewoźników, zarządców infrastruktury oraz uŜytkowników bocznic, 

wydawanie świadectw dopuszczenia typów w zakresie infrastruktury i pojazdów kolejowych.  

 

W trakcie posiedzeń omawiano zagadnienia dotyczące Systemu Kontroli Prędkości oraz 

nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 925), mającej  

na celu utworzenie automatycznego systemu nadzoru ruchu drogowego. Podjęto dyskusję na 

temat odpowiedzialności karnej właścicieli pojazdów i prowadzących  

je w odniesieniu do mandatu wystawionego na podstawie zdjęcia z fotoradaru. Szeroko 

omówiono system kontroli radarowej w odniesieniu do Dyrektywy UE  

o transgranicznym egzekwowaniu prawa i integracji systemów w odniesieniu  

do prawa o ruchu drogowym. Przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego przedstawili 

obecne moŜliwości systemu i jego ograniczenia pod względem technicznym, oraz problem 

ograniczonych zasobów personalnych do jego obsługi. 

 

W trakcie spotkania z minister Joanną Strzelec-Łobodzińską podsekretarzem stanu  

w Ministerstwie Gospodarki Zespół starał się znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego  

w ustawie Prawo geologiczne i górnicze metan nie jest uznany za kopalinę i dlaczego  

w Polsce nie otwiera się nowych kopalń, nie ułatwia się teŜ dostępu do nowych pokładów 

węgla. RozwaŜano, czym moŜe skutkować uzaleŜnienie energetyczne Polski od 

zagranicznych źródeł. Zespół starał się ustalić, czy Ministerstwo Gospodarki podziela opinię 

o celowości zmian statusu Stacji Ratownictwa Górniczego. Badano jaka jest wielkość importu 

węgla kamiennego w do Polski w trzech pierwszych kwartałach 2009 r., jakie są kierunki 

importu. 
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Zespół w dniu 1 grudnia 2009 r. zorganizował konferencję na temat „Bezpieczeństwa  

w kopalniach”, z udziałem posłów i senatorów zainteresowanych tematyką górnictwa, 

dyrektorów centrów wydobywczych i kopalni oraz przedstawicieli Porozumienia 

Producentów Węgla Kamiennego. 

 

Zespół planuje na 2010 rok wyjazdy do kopalni węgla brunatnego  

w Bełchatowie i kopalni doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa „Barbara”  

w Mikołowie. 

 

 

Gośćmi Zespołu byli; 

Joanna Strzelec-Łobodzińska podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Aleksandra 

Magaczewska dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, dr hab. inŜ. 

Stanisław Krzemień z Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. 

Józef Dubiński z Głównego Instytutu Górnictwa, prezes WyŜszego Urzędu Górniczego 

Piotr Litwa, przedstawiciele związków zawodowych.  

 

 

 
Przewodniczący 
 

                      (–) 
 
 Antoni Motyczka  


