
 
WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu …………………………….. w Zabrzu pomiędzy: 

Muzeum Górnictwa Węglowego z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Georgiusa Agricoli 2, wpisanym do Rejestru 
Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/13, posiadającym numer NIP 6482768167, REGON 
243220420, reprezentowanym przez: 
Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora, 
zwanego dalej „Zleceniodawcą”. 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….NIP ……………………………, REGON ……………….………. 
reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,  
zwanymi również „Stronami”, o następującej treści: 
 

§1 
Przedmiot umowy 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności: 
Prowadzenia działu  mierniczo–geologicznego w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowej Kopalni 
Węgla Kamiennego „GUIDO”. Szczegółowy zakres planowanych prac określono w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej 
umowy. Obsługa mierniczo-geologiczna dotyczy dwóch rejonów Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” tj.: 
Rejonu Kopalni „Guido” oraz Rejonu Sztolni "Królowa Luiza" obejmującego: Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną i 
Skansen Górniczy "Królowa Luiza". Obsługa mierniczo-geologiczna dotyczy również Zakładu Sztolnia „Kościuszko” 
(daw. „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach. 

 
§2 

Czas trwania umowy 
Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.  
Zleceniodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie jej nienależytego 
wykonywania przez Zleceniobiorcę. 

 
§3 

Postanowienia ogólne 
1. Zleceniobiorca wykonuje prace będące przedmiotem niniejszej umowy, osobiście i nie może powierzyć ich pod-

miotowi trzeciemu. 
2. Zleceniobiorca wykonuje czynności określone w §1 pod nadzorem kierownika ruchu zakładu MGW w Zabrzu.  
3. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych 

pionu technicznego MGW w Zabrzu i stosować się do ich wskazówek, co do sposobu wykonywania przedmioto-
wych prac. 

4. Prowadzenie działu Mierniczo-Geologicznego przez Zleceniobiorcę odbywać się musi w zgodności z obowiązują-
cym planem ruchu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego  
„Guido” na lata 2020-2022, a także planem ruchu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – Sztolnia „Kościusz-
ko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach na okres 01.01.2021-30.09.2025 r.. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków określony został w załączniku nr 2 do niniejszej umowy „Podstawowe obowiązki 
oraz uprawnienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy” 

6. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada pracowników posiadających niezbędne uprawnienia do wykonania przed-
miotu niniejszej umowy. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy. 
8.  Zleceniobiorca zobowiązuje się dbać o wizerunek Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, chronić jego mie-

nie oraz zachować poufność danych mających charakter know-how, których ujawnienie mogłoby narazić Zlece-
niodawcę na szkodę. 



9. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za czynności Zle-
ceniobiorcy realizowane w ramach powierzonego do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§4 

Wynagrodzenie i płatności 
1. Zleceniobiorcy za wykonanie zleconych czynności, określonych w §1, przysługuje miesięczne wynagrodzenie 

ryczałtowe: 
a) w kwocie ……………………………..zł netto (słownie: …………………………………………………………………………………………..) 

co miesiąc, co daje kwotę łącznego ryczałtowego wynagrodzenia za przedmiotowy okres:…………………..zł 
netto (słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 

2. Wartości wymienione w § 4 ust. 1 obejmują koszty robocizny i pracy sprzętu pomiarowego Zleceniobiorcy. 
Wynagrodzenie obejmuje również koszty konserwacji, remontów sprzętu pomiarowego.  

3. Wartość wymieniona w § 4 ust. 1 nie obejmuje 23% podatku VAT, po dodaniu którego całkowite 
wynagrodzenie brutto za wykonane zlecenia w okresie obowiązywania umowy wyniesie …………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….). 

4. Zleceniobiorca wystawiał będzie Zleceniodawcy faktury miesięczne na koniec danego miesiąca. W fakturach 
Zleceniobiorca doliczy należny podatek od towarów i usług – VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Należności tytułem realizacji faktur za wykonanie przedmiotowych robót płatne będą przez Zleceniodawcę  
w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury, przelewem na rachunek Zleceniobiorcy  
nr …………………………………………………………………………………... 

6. Zleceniobiorca jako płatnik podatku od towarów i usług legitymuje się numerem identyfikacji podatkowej  
NIP ……………………………………….. 

7. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT za wykonanie przedmiotowych robót bez 
podpisu nabywcy. 

8. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego lub konieczności wykonania robót dodatkowych, koszt pracy ustalony 
w § 4 ust. 1 może ulec zmianie, po wcześniejszym pisemnym porozumieniu stron. 

9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku wystąpienia 
niezależnych od woli stron nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu 
umowy lub którym nie można było zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. 

 
§5 

Nadzór 
1.  Zleceniodawca wyznacza: 

- do nadzorowania i kontroli realizacji umowy: ……………………………………………………………………………………………... 
2. Zleceniobiorca wyznacza do nadzorowania realizacji przedmiotu umowy: 

- w zakresie prac mierniczych - ……………………………………………………… Mierniczy Górniczy,   
- w zakresie prac geologicznych - ………………………………………………….. Geolog Górniczy.  

 
§ 6 

Kary umowne 
1. W przypadku udokumentowanego nienależytego wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 %  miesięcznego wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1.  

2. Kara umowna może zostać potrącona z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. 
3. Roszczenia o zapłatę należnej kary umownej nie będą pozbawiać Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę prawa 

żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi mu wykonać 
przedmiot umowy rzetelnie, zgodnie z Planem Ruchu, zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, normami 
branżowymi i przepisami wykonawczymi oraz że będzie go wykonywał na własne ryzyko. 

3. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zleceniodawcy za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie niniejszej umowy. 



 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Strony postanawiają, że od obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Strony mogą być zwolnione tylko 

w przypadku zaistnienia siły wyższej.  
2. Odstąpienie od wykonywania umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 

w terminie 14 dni od powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających je. 
3. Jako przypadki siły wyższej, które zwalniają Strony od wypełnienia zobowiązania umownego na czas trwania 

siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia zaistniałe po zawarciu umowy, niezależnie od woli Stron, 
których Strona przy dołożeniu należytej staranności nie mogła przeciwdziałać i które całkowicie wypełnienie 
umownych zobowiązań udaremniają lub opóźniają takich jak np.: pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, strajk 
(wyklucza się strajk, który wybuchł w zakładzie Strony), wojna, mobilizacja, akcje militarne wroga, 
zarekwirowanie, powstanie embargo, zarządzenia władz i organów nadzoru górniczego. Brak pracowników, 
materiałów nie uznaje się za siły wyższe. Strona, którą to dotknęło, winna mailowo bądź faksem, powiadomić 
partnera umowy o zaistnieniu siły wyższej oraz o dacie ponownego podjęcia normalnej pracy po usunięciu 
następstw siły wyższej. Ponadto wystąpienie siły wyższej należy udokumentować zaświadczeniem wydanym 
przez właściwą Izbę Gospodarczą. 

 
§ 8 

Tryb rozwiązania umowy 
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia z terminem na koniec następnego miesiąca. 
2. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

 
§ 9 

Ochrona danych osobowych 
1. Dane osobowe Zleceniobiorcy są przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej RODO - wyłącznie na potrzeby 
wykonania umowy. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże 
konsekwencją nie podania danych osobowych jest nie zawarcie umowy, gdyż dane te są niezbędne do 
wykonania tej czynności. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych 
Zleceniodawcy: iod@muzeumgornictwa.pl. Decyzje, w oparciu o podane przez Zleceniobiorcę dane, nie są 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia 
ewentualnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Odbiorcami danych  
osobowych Zleceniobiorcy będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona umowa, lub 
dokumentacja postępowania zakończonego podpisaniem niniejszej umowy, w oparciu o przepisy prawa lub w 
oparciu o obowiązujące u Zleceniodawcy procedury. Zleceniobiorca ma prawo żądania dostępu do swych 
danych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, 
o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że 
przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do 
usunięcia danych osobowych.  

2. Zleceniobiorca oświadcza, że wypełnił, i w razie potrzeby będzie wypełniał, w imieniu Zleceniodawcy, ciążące 
na nim obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO - wobec osób fizycznych i osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i pełnomocników będących osobami fizycznymi i członów 
organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał lub będzie pozyskiwał w celu wykonania umowy, a które to dane przekazał lub przekaże 
Zleceniodawcy. 

mailto:iod@muzeumgornictwa.pl


 
§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Integralna część umowy stanowią załączniki: 

 nr 1- Plan Ruchu ZKWK „Guido”  i Plan Ruchu Sztolni „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk” w Tarnowskich 
Górach (do wglądu w siedzibie Zleceniodawcy), 

 nr 2 - Podstawowe obowiązki oraz uprawnienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy  
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy, a w szczególności do nieujaw-

niania wysokości umówionego przez strony wynagrodzenia pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. 
3. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy prawa do wykorzystania jego wizerunku (w trakcie trwania niniejszej 

umowy jak i po jej zakończeniu), utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas realizacji obo-
wiązków wynikających z umowy, w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. Wizerunek będzie mógł zostać w szczególności wykorzystany na stronie internetowej Zle-
ceniodawcy, w drukowanych materiałach reklamowych oraz innych elektronicznych, filmowych i drukowanych 
materiałach informacyjnych. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego przez 
właściwe przepisy wewnętrzne obowiązujące w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Strony w drodze 
negocjacji. 

7. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze negocjacji, o której mowa w ust. 5 właściwym do jego rozstrzygnię-
cia jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§11 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniobiorcy i Zamawiającego. 

 

 

 

 
 
 

 

 
......................................................... 

(Zleceniodawca) 
......................................................... 

(Zleceniobiorca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

do umowy nr ………………….  
A) Plan Ruchu ZKWK „Guido” na lata 2020–2022 (do wglądu w siedzibie Zleceniodawcy), 
B) Plan Ruchu Sztolni „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach w okresie 01.01.2021-

30.09.2025 r. (do wglądu w siedzibie Zleceniodawcy) 
 
 

Załącznik nr 2  
do umowy nr ………………….. 

 
 PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA ZLECENIODAWCY I ZLECENIOBIORCY 
Podstawowe obowiązki oraz uprawnienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy dotyczą obowiązków Stron przy realizacji 
prac mierniczych i geologicznych na terenie zakładów MGW w Zabrzu. Określono je w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót, stosowanie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.163, poz. 982 wraz z poźn. Zmianami), zwanego dalej „Ustawą” oraz 
w przepisach wykonawczych do tej Ustawy. 
 
 
Rozdział I. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA ZLECENIOBIORCY 
 

§ 1 
1. Podstawą wykonywanych  przez Zleceniobiorcę prac mierniczych i geologicznych jest zatwierdzony Plan Ruchu 

ZKWK „GUIDO” na lata 2020-2022 oraz Plan Ruchu Sztolni „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w 
Tarnowskich Górach w okresie 01.01.2021-30.09.2025 r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania prac mierniczych i geologicznych w oparciu o 
zatwierdzoną dokumentację i technologię, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami, 
instrukcjami oraz zasadami techniki górniczej. 

3. Niniejsza umowa obejmuje następujące prace geologiczne i hydrogeologiczne: 
1) Profilowanie geologiczne (nowe wyrobiska, weryfikacja i aktualizacja istniejących danych geologicznych, 

określanie litologii). 
2) Aktualizacja map górniczych w zakresie treści geologicznej i hydrogeologicznej w okresach przewidzianych 

przepisami. 
3) Sporządzanie niezbędnych opinii dotyczących oceny warunków geologicznych na potrzeby prowadzenia Ru-

chu Zakładu. 
4) Udział  w pracach zespołu kontrolującego okresowo stan obmurza szybów i szybików. 
5) Monitoring hydrogeologiczny (pomiary dopływu i przepływy wód w wyrobiskach). 
6) Pobieranie i oddawanie do analiz prób wody dopływającej do wyrobisk górniczych do analiz fizyko-

chemicznych. 
7) Sporządzanie w okresach półrocznych bilansu dopływów wód do wyrobisk ZKWK „Guido”, GKSD, Skansenu 

Górniczego „Królowa Luiza”, Zakładu Sztolni „Kościuszko” (daw. „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach. 
8) Analiza i weryfikacja warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w wyrobiskach na 

podstawie wizji terenowych i pozyskanej dokumentacji. 
9) Prognozowanie warunków hydrogeologicznych w tym stanu zagrożeń  wodnych dla projektowanych robót 

górniczych oraz dla istniejących wyrobisk górniczych. 
10) Opracowywanie i aktualizacja wniosków o zaliczenie wyrobisk górniczych do odpowiednich stopni zagrożeń 

wodnych. 
11) Sporządzanie w zależności od potrzeb technologii bezpiecznego prowadzenia robót górniczych 

w warunkach zagrożenia wodnego. 
12) Prowadzenie Książki Zagrożeń Wodnych. 
13) Udział w pracach Zespołu ds. Zagrożeń Naturalnych MGW w Zabrzu. 
14) Udział i obsługa wizyt organów nadzoru górniczego oraz innych organów administracji. 
15) Udział w opracowywaniu dokumentacji przetargowych prac w wyrobiskach i na powierzchni w zakresie 

problematyki geologicznej i hydrogeologicznej. 



16) Współudział w opracowywaniu Dodatków do Planu Ruchu. 
17) Nadzór nad pracami geologicznymi i hydrogeologicznymi prowadzonymi przez firmy obce na terenie MGW 

w Zabrzu. 
18) Prowadzenie w postaci cyfrowej, przekrojów geologicznych i profili otworów wiertniczych, ich uzupełnianie 

i udostępnianie. 
19) Uczestnictwo w Zespołach Uzgadniania Dokumentacji w tutejszym PODGiK. 

4. Niniejsza umowa obejmuje następujące prace miernicze: 
1) Wykonywanie, sporządzanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej MGW w Zabrzu 

obejmującego rejony: ZKWK „Guido”, Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, Główna Kluczowa Sztolnia 
Dziedziczna oraz Zakład Sztolnia „Kościuszko” (daw. „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w szczególności Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz zatwierdzonym 
Planem Ruchu. 

2) Prowadzenie książki uwag służby mierniczo–geologicznej oraz książki zamówień na prace miernicze, 
geologiczne i kartograficzne. 

3) Prowadzenie map podstawowych, przeglądowych, schematów przestrzennych, przekrojów i profili w formie 
cyfrowej, ich uzupełnianie i udostępnianie. 

4) Prowadzenie prac geodezyjnych związanych z realizacją Planu Ruchu Zakładu przez pracowników MGW w 
Zabrzu, w szczególności z: 

- orientacją poziomą i wysokościową poziomów przez szyby i wyrobiska nachylone, 
- realizacją przebitek w tym m.in.: nadawaniem kierunków poziomych i pionowych,  
- pomiarami powykonawczymi, wyniesieniem projektów w teren. 

5) Nadzór mierniczy i geodezyjny nad pracami prowadzonymi w wyrobiskach MGW w Zabrzu. 
6) Opiniowanie dokumentacji geodezyjnych zleconych firmom zewnętrznym przez zleceniodawcę. 
7) Udział w pracach Zespołu ds. Zagrożeń Naturalnych MGW w Zabrzu. 
8) Udział i obsługa wizyt organów nadzoru górniczego oraz innych organów administracji. 
9) Udział w opracowywaniu i opiniowaniu dokumentacji przetargowej prac w wyrobiskach i na powierzchni 

w zakresie geodezji i miernictwa górniczego. 
10) Współudział w opracowywaniu wniosków w sprawie ustalania stopni zagrożenia wodnego. 
11) Współudział w opracowywaniu Dodatków do Planu Ruchu. 
12) Uczestnictwo w Zespołach Uzgadniania Dokumentacji w tutejszym PODGiK. 
13) Aktualizacja bazy danych PZGiK prowadzonej przez PODGiK w Zabrzu w zakresie EGiB - dotyczy usytuowania 

podziemnych wyrobisk Rejon Sztolnia "Królowa Luiza" - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna oraz Rejon 
Sztolnia "Królowa Luiza" - Skansen Górniczy "Królowa Luiza". 

14) Kwartalne uzupełnianie bazy danych PZGiK prowadzonej przez PODGiK w Zabrzu w zakresie wymienionym w 
ppkt. 13). 

15) Kwartalne informowanie o planowanych i wykonywanych pracach górniczych PGG S.A. Oddział KWK Ruda, 
Ruch Bielszowice w pokładach węgla oraz technicznych i prawnych aspektach zagospodarowania węgla 
pozyskiwanego z wykonywanych przez MGW prac górniczych. 

 
§ 2 

1. Przy realizowaniu robót przyjętych do wykonania, Zleceniobiorca zapewnia kompleksowe kierownictwo i dozór 
ruchu przez osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w art. 112 i 116 ust. 3 „Ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze”. 

2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazania wykazu pracowników zatrudnionych na terenie ZKWK „Guido”. 
W przypadku dokonywania zmian osobowych w zatrudnionej załodze, wykaz ten powinien być niezwłocznie 
aktualizowany. 

§ 3 
Strony umowy zobowiązują się do zachowania poufności przedmiotu umowy w stosunku do innych podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych. 
 

§ 4 
Zleceniobiorca (jego pracownicy) zobowiązany jest do znajomości planu ruchu kopalni oraz planu ratownictwa. 
Znajomość tych dokumentów musi być potwierdzona pisemnym oświadczeniem. 
 



§ 5 
1. Zleceniobiorca nie może zatrudnić pracowników, którzy nie wykazują dostatecznej znajomości przepisów 

wymienionych w § 6 ust. 1. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany znać i prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi, bhp 

i przeciwpożarowymi oraz innymi obowiązującymi w zakładzie górniczym, a ponadto musi dostosować się do 
zaleceń Państwowego Nadzoru Górniczego, Państwowej Inspekcji Pracy, Miejskiej Stacji Sanitarno–
Epidemiologicznej i innych właściwych organów. 

3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku zaniedbań w realizacji ustaleń 
wymienionych w § 6 ust. 1-3. 

 
§ 6 

1. Zleceniobiorca pouczy wszystkich swoich pracowników, zatrudnionych na terenie ZKWK Guido o obowiązkach 
wynikających z art. 112 „Ustawy prawo geologiczne i górnicze”. 

2. W przypadku powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia, Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie 
wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia i wycofać pracowników w bezpieczne miejsce z 
natychmiastowym powiadomieniem Zleceniodawcy. 

3. W przypadku konieczności natychmiastowego odstąpienia od zatwierdzonego planu ruchu w zakresie 
wykonywanych robót ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ZKWK „Guido” lub bezpieczeństwa 
powszechnego, dozór Zleceniobiorcy ma obowiązek natychmiast zawiadomić dyspozytora i kierownictwo 
kopalni. 

 
§ 7 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do bieżącego powiadomienia na piśmie w książce Uwag Służby Mierniczo–
Geologicznej Zleceniodawcy o wszystkich zmianach warunków geologiczno–górniczych zauważonych w czasie 
prowadzenia robót. 
 

§ 8 
W razie zaistnienia wypadku przy pracy na terenie Zleceniodawcy, któremu uległ pracownik Zleceniobiorcy, 
Zleceniodawca zobowiązany jest natychmiast o tym fakcie powiadomić Zleceniodawcę. 
 

§ 9 
Zleceniobiorca powinien ubezpieczyć swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 
§ 10 

1. Zleceniobiorca opracowuje i sporządza dla zleconych robót mierniczych i geologicznych dokumentację 
techniczno–ruchową oraz niezbędną technologię robót, stosowanie do wymagań przepisów górniczych. 

2. Przyjęcie do wykonania zleconej roboty odbywa się na podstawie wpisu do książki zamówień działu mierniczo 
– geologicznego. 

 
§ 11 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji robót przy użyciu materiałów i sprzętu posiadającego wymagane 
atesty, dopuszczenia i legalizacje.  
 
 
Rozdział II. OBOWIĄZKI ORAZ UPRAWNIENIA ZLECENIODAWCY 
 

§ 12 
1. Zleceniodawca przeszkoli załogę Zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bhp w 

ZKWK „Guido”, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom w zakładzie oraz ich naprawiania. 
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy na terenie Zleceniodawcy, któremu uległ pracownik Zleceniobiorcy, 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca ustalają okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzają wymaganą 
dokumentację powypadkową wspólnie ze służbą BHP Zleceniodawcy. 



 
§ 13 

Zleceniodawca dostarcza niezbędne materiały do sporządzenia dokumentacji techniczno – ruchowej o której mowa 
w §10 ust 1. Zleceniobiorca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu robót 
przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. 
 

§ 14 
1. W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Zleceniobiorcę stanu zagrożenia wymagającego 

interwencji służb ratownictwa górniczego, Zleceniodawca zapewni zorganizowanie akcji ratunkowej zgodnie z 
zasadami techniki górniczej i obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu ulega pracownik Zleceniodawcy, Zleceniodawca jest 
zobowiązany: 

a) zapewnić niezwłocznie pierwszą pomoc dla poszkodowanego, 
b) zabezpieczyć miejsce wypadku. 

 
§ 15 

1. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy pomieszczenie biurowe TMG, wyposażone w szczególności: w szafę na 
mapy, szafę pancerną na dokumenty poufne, biurko i dwa krzesła, telefon. Pomieszczenie TMG, które będzie 
również składnicą map, winno posiadać zabezpieczenie okien i drzwi przed nieupoważnionym dostępem osób 
postronnych. 

2. Materiały biurowe oraz materiały niezbędne do wykonywania dokumentacji mierniczo-geologicznej, zapewni 
Zleceniodawca na pisemne zlecenie przez Zleceniobiorcę. 

3. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować, konserwować, zalegalizować oraz kontrolować 
urządzenia łączności i podręczny sprzęt ppoż w pomieszczeniach użytkowanych przez Zleceniobiorcę. 
Zleceniobiorca odpowiada za właściwe użytkowanie i składowanie w/w urządzeń i sprzętu. 

 
 
 
ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 
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