DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 21 stycznia 2004 r.

Nr 1

TREÆ:
Poz.:

DECYZJE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:
1  nr 1 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery
Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych . . . . . . . . .

1

2  nr 2 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ,
Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy
Miedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3  nr 3 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach
Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny . . . . . . . . . . . . . . .

6

4  nr 4 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów
Górniczych i Gospodarki Odpadami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

5  nr 5 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia
Czynnikami rodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych . . . . . . . . . . . .

10

6  nr 6 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ
Wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

7  nr 7 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Obudów Wyrobisk
Górniczych i Kierowania Stropem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

8  nr 8 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Ochrony Powierzchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

9  nr 9 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

10  nr 10 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
w urzêdach górniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

1
DECYZJA Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji
w Podziemnych Zak³adach Górniczych
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,

Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Zagro¿eñ At-
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mosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Paw³a Krzystolik  Kopalnia Dowiadczalna Barbara G³ównego
Instytutu Górnictwa.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpcy
Przewodnicz¹cego

 prof. dr hab. in¿.
Janusz Roszkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿.
Wac³aw Trutwin
Komitet Górnictwa
Polskiej Akademii Nauk;

2) Sekretarz

3) Cz³onkowie

 dr in¿. Eugeniusz Krause
Kopalnia Dowiadczalna
Barbara G³ównego
Instytutu Górnictwa;
 dr in¿. Jerzy Berger
Zak³ad Odmetanowania
Kopalñ,
 mgr in¿. Marian Bohosiewicz
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,
 prof. dr hab. in¿.
Henryk Bystroñ
G³ówny Instytut Górnictwa,
 dr in¿. Krzysztof Cybulski
Kopalnia Dowiadczalna
Barbara G³ównego
Instytutu Górnictwa,
 dr in¿. Janusz Cygankiewicz
G³ówny Instytut Górnictwa,
 mgr in¿. Romuald Dilling
Zabrze,

Poz. 1
 prof. dr hab. in¿.
Józef Su³kowski
Politechnika l¹ska,
 dr in¿. Marek Szarafiñski
Kompania Wêglowa S.A.,
 prof. dr hab. in¿.
Nikodem Szl¹zak
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr in¿. Andrzej Tor
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
S.A.,
 dr in¿. W³adys³aw Turkiewicz
Centrum
Badawczo-Projektowe Miedzi
CUPRUM sp. z o.o.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) analiza i ocena zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami metanu i ska³, wyrzutami gazów i ska³, a tak¿e stosowanych rodków i metod dla prognozowania i zwalczania tych zagro¿eñ;
2) wskazywanie kierunków dzia³ania w zakresie zwalczania zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami metanu i ska³
oraz wyrzutami gazów i ska³;
3) inspirowanie kierunków prac badawczych w zakresie zwalczania zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami metanu i ska³, wyrzutami gazów i ska³ oraz w zakresie
przewietrzania i klimatyzacji, a tak¿e analiza i ocena
mo¿liwoci praktycznego zastosowania wyników
tych badañ;
4) opiniowanie projektów odmetanowania zak³adów
górniczych oraz projektów wydobycia metanu ze z³ó¿
wêgla poprzez otwory z powierzchni;
5) analiza zaistnia³ych wybuchów metanu, po¿arów,
wybuchów py³u wêglowego, wyrzutów metanu
i ska³, wyrzutów gazów i ska³ oraz opracowywanie
na tej podstawie wniosków i zaleceñ dla dalszego
bezpiecznego prowadzenia robót górniczych;

 mgr in¿. Ryszard Niemiec
¯ory,

6) opiniowanie projektów przepisów, wytycznych i instrukcji dotycz¹cych zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami
metanu i ska³, wyrzutami gazów i ska³, a tak¿e
w zakresie przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk górniczych oraz odmetanowania z³ó¿;

 mgr in¿. Roman Starosielec
Gliwice,

7) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych lub ich czêci w aspekcie wystêpuj¹cych zagro¿eñ wentylacyjno-metanowych i po¿arowych;

 prof. dr hab. in¿.
Wac³aw Dziurzyñski
Polska Akademia Nauk,

8) opiniowanie prognoz zagro¿enia gazowego wystê-
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puj¹cego na powierzchni po zlikwidowaniu podziemnych zak³adów górniczych oraz w czynnych zak³adach górniczych s¹siaduj¹cych z tymi rejonami;
9) inicjowanie wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie problematyki zwalczania zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego oraz wyrzutami gazów i ska³, a tak¿e w zakresie przewietrzania
i klimatyzacji;
10) inicjowanie stosowania nowych metod i rodków
w zakresie zwalczania zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami
metanu i ska³ oraz wyrzutami gazów i ska³, a tak¿e
w zakresie przewietrzania i klimatyzacji na podstawie dowiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;
11) analiza i opracowywanie innych zleconych zagadnieñ w zakresie zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami metanu i ska³, wyrzutami gazów i ska³ oraz przewietrzania i klimatyzacji.
2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ wszystkich rodzajów zak³adów górniczych.
§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach zagro¿enia metanowego, po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego, wyrzutami gazów
i ska³, przewietrzania oraz klimatyzacji.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Poz. 1

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac z projektem uchwa³y w³¹cznie.
§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 7 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 15. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa w
Katowicach.
§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
§ 18. Traci moc decyzja nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 7).
§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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2
DECYZJA Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach
Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Zdzis³awa
K³eczek  Akademia Górniczo-Hutnicza.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

2) Sekretarz

3) Cz³onkowie

 prof. dr hab. in¿.
Józef Dubiñski
G³ówny Instytut Górnictwa;
 mgr Ma³gorzata
Zaleska-Kuczmierczyk
Centrum
Badawczo-Projektowe Miedzi
CUPRUM sp. z o.o.;

 mgr in¿. Krzysztof Jakiewicz
Centrum
Badawczo-Projektowe Miedzi
CUPRUM sp. z o.o.,
 prof. dr hab. in¿.
W³adys³aw Konopko
G³ówny Instytut Górnictwa,
 dr in¿. Adam Krzy¿owski
Kopalnia Wêgla Kamiennego
Bielszowice,
 dr in¿. Micha³ Stopyra
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 mgr in¿. Adam Studniarek
Lubin,
 prof. dr hab. in¿.
Antoni Tajdu
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿.
Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) kompleksowa analiza stanu zagro¿enia t¹paniami
i zawa³ami oraz wskazywanie kierunków dzia³añ
w zakresie zwalczania tych zagro¿eñ;

 mgr in¿. Zbigniew Bryja
KGHM Polska Mied S.A.,

2) opiniowanie kompleksowych projektów technicznych
w odniesieniu do eksploatacji z³ó¿ w rejonach zagro¿onych t¹paniami;

 mgr in¿. Witold Bugajski
SONO-Polska sp. z o.o.,

3) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych
w rejonach szczególnie zagro¿onych t¹paniami i zawa³ami;

 dr hab. in¿. Jan Butra
Centrum
Badawczo-Projektowe Miedzi
CUPRUM sp. z o.o.,
 dr in¿. Dariusz Chlebowski
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr in¿. Zdzis³aw Iwulski
Akademia Górniczo-Hutnicza,

4) opiniowanie nowych technologii wybierania z³ó¿;
5) inspirowanie prac naukowo-badawczych z zakresu
zwalczania zagro¿enia t¹paniami oraz stosowania
obudowy, a tak¿e analiza i ocena mo¿liwoci praktycznego zastosowania wyników tych prac;
6) opiniowanie projektów przepisów i rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych reguluj¹cych problematykê
stosowania obudowy i prowadzenia robót górniczych
w z³o¿ach zagro¿onych t¹paniami;
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7) analiza przyczyn i okolicznoci zaistnia³ych t¹pniêæ
i zawa³ów oraz opracowywanie na tej podstawie
wniosków oraz zaleceñ dla dalszego bezpiecznego
prowadzenia robót górniczych w rejonach, w których zaistnia³y te zdarzenia;

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8) inicjowanie wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie problematyki zwalczania zagro¿enia t¹paniami oraz stosowania obudowy kotwowej i podporowej;

§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.

9) inicjowanie stosowania nowych metod i rodków
zwalczania zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami na podstawie dowiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;
10) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami.
2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ zak³adów górniczych wydobywaj¹cych rudy miedzi.
§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi CUPRUM sp. z o.o. we
Wroc³awiu.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach rozpoznawania i zwalczania zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych rudy miedzi.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ
udzia³ wszystkie osoby powo³ane do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.

§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Prezesem Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi
CUPRUM sp. z o.o. we Wroc³awiu.
§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego
roku.

4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 18. Traci moc decyzja nr 2 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 8).

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.

§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Dziennik Urzêdowy Nr 1
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

-6-

Poz. 3

3
DECYZJA Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych
Wêgiel Kamienny

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny,
zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji mgr. in¿. W³odzimierza Etryk
 Bytom.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpcy
Przewodnicz¹cego

 dr in¿. Adam Krzy¿owski
Kopalnia Wêgla Kamiennego
Bielszowice,
 prof. dr hab. in¿.
Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza;

2) Sekretarz

 mgr in¿. Gotfryd Ochman
G³ówny Instytut Górnictwa;

3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Adam Barañski
Kompania Wêglowa S.A.,
 prof. dr hab. in¿.
Miros³aw Chudek
Politechnika l¹ska,
 mgr in¿. Henryk Danisz
Chorzów,
 prof. dr hab. in¿.
Józef Dubiñski
G³ówny Instytut Górnictwa,
 dr in¿. Zygmunt Gerlach
Katowice,

 dr in¿. Antoni Jakubow
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
S.A.,
 dr in¿. Andrzej Jaworski
Politechnika l¹ska,
 dr hab. in¿. Józef Kabiesz
G³ówny Instytut Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿.
Zdzis³aw K³eczek
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿.
W³adys³aw Konopko
G³ówny Instytut Górnictwa,
 mgr in¿. Erwin Kozio³
Rybnik,
 mgr in¿. Witold Parysiewicz
Katowice,
 dr hab. in¿. Zenon Pilecki
Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi
i Energi¹ Polskiej
Akademii Nauk,
 dr in¿. Bogus³aw Syrek
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,
 prof. dr hab. in¿.
Antoni Tajdu
Akademia Górniczo-Hutnicza.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) kompleksowa analiza stanu zagro¿enia t¹paniami
i wskazywanie kierunków dzia³ania w zakresie jego
zwalczania;
2) inspirowanie kierunków prac naukowo-badawczych
w zakresie zwalczania t¹pañ oraz analiza i ocena
mo¿liwoci praktycznego zastosowania wyników
tych prac;
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3) opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji pok³adów zagro¿onych t¹paniami;

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.

4) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych
w rejonach szczególnie zagro¿onych t¹paniami;

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych prowadzenia eksploatacji w pok³adach zagro¿onych t¹paniami;
6) analiza wybranych t¹pniêæ i opracowywanie na tej
podstawie wniosków oraz zaleceñ dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w rejonach,
w których zaistnia³y te t¹pniêcia;
7) inicjowanie wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie problematyki zwalczania zagro¿enia t¹paniami;

§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.

8) inicjowanie stosowania nowych metod i rodków
w zakresie zwalczania zagro¿enia t¹paniami na podstawie dowiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;

§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

9) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu zagro¿enia t¹paniami.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.

2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹
zak³adów górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny.

2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty
posiedzenia.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach rozpoznawania i zwalczania zagro¿enia t¹paniami w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach.
§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
§ 18. Traci moc decyzja nr 3 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG
Nr 3, poz. 9).
§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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4
DECYZJA Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami, zwan¹ dalej
Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Jana Palarski  Politechnika l¹ska.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

 prof. dr hab. in¿.
Maciej Mazurkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza;

2) Sekretarz

 dr in¿. Krzysztof £ukowicz
G³ówny Instytut Górnictwa;

3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Jan Dzbik
Spó³ka Restrukturyzacji
Kopalñ S.A.  Centralny
Zak³ad Odwadniania Kopalñ,
 mgr in¿. Marian Filipek
Katowice,
 prof. dr hab. in¿. Jerzy Klich
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr in¿. Jerzy Krywult
Orodek BadawczoRozwojowy Budownictwa
Górniczego Budokop,
 mgr in¿. Tadeusz Napieracz
Minova Poland sp. z o.o.,
 mgr in¿. Jan Owoc
Gliwice,

 prof. dr hab. in¿.
Franciszek Plewa
Politechnika l¹ska,
 prof. dr hab. in¿.
Czes³awa Rosik-Dulewska
Instytut Podstaw
In¿ynierii rodowiska
Polskiej Akademii Nauk,
 dr in¿. Henryk Stabla
Polska Technika Górnicza
S.A.,
 prof. dr hab. in¿.
Jadwiga Szczepañska
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 mgr in¿. Tadeusz Szel¹g
KGHM Polska Mied S.A.,
 mgr in¿. Krystian Zaj¹c
Rybnik.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych w aspekcie bezpieczeñstwa pracy i bezpieczeñstwa powszechnego oraz w zakresie zabezpieczenia pozostawionych zasobów z³o¿a kopaliny i rekultywacji terenów zdegradowanych dzia³alnoci¹
górnicz¹;
2) ocena prawid³owoci stosowania rozwi¹zañ technicznych w zakresie likwidacji wyrobisk górniczych
i obiektów powierzchniowych;
3) opiniowanie projektów przemys³owego i nieprzemys³owego wykorzystywania odpadów;
4) opiniowanie wniosków dotycz¹cych bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
5) wskazywanie kierunków i inicjowanie prac naukowo-badawczych oraz projektowych dla potrzeb zwi¹zanych z likwidacj¹ i ³¹czeniem zak³adów górniczych;
6) opiniowanie projektów przepisów prawnych, reguluj¹cych postêpowanie oraz zasady i sposoby likwidacji zak³adów górniczych lub ich czêci.
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2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ wszystkich rodzajów zak³adów górniczych.

ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach objêtych zakresem dzia³ania Komisji.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 7 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach.
§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego
roku.
§ 18. Traci moc decyzja nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz.
10).
§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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5
DECYZJA Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami rodowiska Pracy
w Zak³adach Górniczych
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami rodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Adama Lipowczan  G³ówny Instytut Górnictwa.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpcy
Przewodnicz¹cego

 mgr in¿. Jan Micha³owski
KGHM Polska Mied S.A.,
 mgr Andrzej Pakura
Kompania Wêglowa S.A.;

Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
S.A.,
 mgr in¿. Stanis³aw Socha
Kopalnia Wêgla Brunatnego
Be³chatów.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) opiniowanie analiz i ocen zagro¿eñ zdrowia czynnikami rodowiska pracy zg³aszanych przez zak³ady
górnicze;
2) rozpatrywanie wniosków zg³aszanych do Komisji
w sprawach dotycz¹cych zagro¿eñ zdrowia czynnikami rodowiska pracy w zak³adach górniczych;
3) opiniowanie projektów rozwi¹zañ techniczno-organizacyjnych w zakresie dotycz¹cym bezpieczeñstwa
i higieny pracy w górnictwie zg³aszanych do Komisji;
4) wskazywanie kierunków prac naukowo-badawczych
dotycz¹cych:
a) ograniczania zagro¿eñ mog¹cych powodowaæ
choroby zawodowe,
b)ograniczania emisji czynników szkodliwych dla
zdrowia w rodowisku pracy,
c) wdra¿ania nowych technik ochrony zbiorowej
i indywidualnej,

2) Sekretarz

 mgr El¿bieta Meinhardt
G³ówny Instytut Górnictwa;

3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Wojciech Kubera
Przedsiêbiorstwo
Górniczo-Produkcyjne
BAZALT,

5) inspirowanie tematyki konferencji technicznych, naukowych oraz szkoleñ specjalistycznych dla pracowników zak³adów górniczych w zakresie zagro¿eñ
zdrowia czynnikami rodowiska pracy;

 doc. dr hab. Kazimierz Lebecki
G³ówny Instytut Górnictwa,

6) podejmowanie innych dzia³añ wnoszonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego i przedsiêbiorców w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia
w górnictwie.

 mgr in¿. Eugeniusz Ma³obêcki
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,

d)rozwoju metod organizacji profilaktyki zdrowia
w zak³adach górniczych;

2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ wszystkich rodzajów zak³adów górniczych.

 mgr in¿. Ewa Motyka
Kieleckie Kopalnie
Surowców Mineralnych,

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

 mgr in¿. Zbigniew Skorupa

§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
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§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.

Poz. 5 i 6

g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach objêtych zakresem dzia³ania Komisji.

2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.

§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.

§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W posiedzeniach Komisji s¹ obowi¹zani braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.

§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach.

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego
roku.
§ 18. Traci moc decyzja nr 5 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami rodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych (Dz.
Urz. WUG Nr 3, poz. 11).

§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.

§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.

§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
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DECYZJA Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,

z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
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Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Zagro¿eñ Wodnych, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Andrzeja
Szczepañski  Akademia Górniczo-Hutnicza.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

2) Sekretarz

3) Cz³onkowie

 dr hab. in¿. Marek Rogo¿
G³ówny Instytut Górnictwa;
 dr in¿. Adam Frolik
G³ówny Instytut Górnictwa;
 dr in¿. Edward Cempiel
Politechnika l¹ska,
 dr in¿. Janusz Fiszer
Politechnika Wroc³awska,
 mgr in¿. Miros³aw Indyka
Zak³ady Górniczo-Hutnicze
Boles³aw,
 mgr in¿. Józef Lewiñski
KGHM Polska Mied S.A.,
 mgr in¿. Andrzej Ma³kowski
Zarz¹d G³ówny
Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿.
Jacek Motyka
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 mgr in¿. Andrzej Muniak
Spó³ka Restrukturyzacji
Kopalñ S.A.  Centralny
Zak³ad Odwadniania Kopalñ,
 mgr in¿. S³awomir Szwajda
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,
 mgr in¿.
Bogdan Szyszkowski
Kopalnia Wêgla Kamiennego
Ziemowit,
 mgr in¿. Leszek W¹tor
Kopalnia Wêgla Kamiennego
Silesia.

Poz. 6
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) opiniowanie technologii bezpiecznego prowadzenia
robót górniczych w warunkach zagro¿enia wodnego;
2) opiniowanie metod profilaktyki i likwidacji zagro¿eñ
wodnych;
3) analizowanie przyczyn wypadków wdarcia siê wody
lub kurzawki do wyrobisk górniczych oraz opracowywanie odpowiednich wniosków w tym zakresie;
4) opiniowanie projektów lokowania odpadów w wyrobiskach górniczych oraz wprowadzania wód technologicznych i innych do górotworu w aspekcie zagro¿enia wodnego dla wyrobisk górniczych;
5) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych w aspekcie zagro¿enia wodnego;
6) opiniowanie dokumentacji hydrogeologicznych zak³adów górniczych w zakresie oceny zagro¿eñ wodnych;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji.

2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ podziemnych zak³adów górniczych.
§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach zespo³y opiniodawcze w sprawach zagro¿eñ wodnych.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
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2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Poz. 6 i 7

nia. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.

§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach.

§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.

§ 18. Traci moc decyzja nr 6 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Zagro¿eñ Wodnych (Dz.
Urz. WUG Nr 3, poz. 12).

2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 7 dni od daty
posiedzenia.

§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.

3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowa-
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DECYZJA Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji dr. in¿. Andrzeja Meder 
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:

1) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

 prof. dr hab. in¿.
W³odzimierz Sikora
Politechnika l¹ska;

2) Sekretarz

 mgr in¿. Piotr Ro¿ek
Centrum Mechanizacji
Górnictwa KOMAG;

3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Lucjan Gajda
Kompania Wêglowa S.A.,
 dr in¿. Piotr G³uch
Politechnika l¹ska,
 prof. dr hab. in¿.
Antoni Kidybiñski
G³ówny Instytut Górnictwa,
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 dr in¿. Tadeusz Kostyk
G³ówny Instytut Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿.
Tadeusz Majcherczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Piechota
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr in¿. Andrzej Pytlik
G³ówny Instytut Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿.
Kazimierz Stoiñski
G³ówny Instytut Górnictwa,
 dr in¿. Stanis³aw Szweda
Politechnika l¹ska,
 dr in¿. Andrzej Wojtusiak
Orodek BadawczoRozwojowy Budownictwa
Górniczego Budokop,
 mgr in¿. Czes³aw Zawada
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.
§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) ocena i opiniowanie nowych technologii eksploatacji z³ó¿ w zakresie kierowania stropem, systemów
obudowy oraz wspó³pracy z górotworem;
2) ocena oraz okrelenie zakresu stosowania nowych
konstrukcji zmechanizowanych obudów wyrobisk
wybierkowych i korytarzowych w podziemnych zak³adach górniczych;
3) opiniowanie istotnych zmian konstrukcyjnych w produkowanych lub eksploatowanych obudowach górniczych, które mog¹ wp³ywaæ na funkcjonalnoæ lub
poziom bezpieczeñstwa pracy;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych i Polskich Norm reguluj¹cych problematykê stosowania
obudowy w zak³adach górniczych;
5) analizowanie przyczyn zawa³ów oraz formu³owanie
propozycji wniosków i zaleceñ;
6) inicjowanie prac badawczych i normalizacyjnych
w zakresie systemów kierowania stropem i obudowy wyrobisk oraz dokonywanie okresowych analiz
tych prac.
2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹ podziemnych zak³adów górniczych, z wyj¹tkiem
wydobywaj¹cych rudy miedzi.
§ 5. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym

Poz. 7

Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji s¹ rozpatrywane na posiedzeniach, odbywanych
w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób zakres,
tematykê i termin wykonania okrelonych prac.
§ 12. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja
wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej
po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej
iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.
§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
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wodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

wi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

§ 18. Traci moc decyzja nr 7 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz.
13).

§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête postanowieniami decyzji i regulaminu, o którym mowa
w § 15, ustala Dyrektor Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.

§ 19. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

§ 17. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezeso-

8
DECYZJA Nr 8 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271,
Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Ochrony Powierzchni, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Bernarda
Drzêla  Politechnika l¹ska.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpcy
Przewodnicz¹cego

 prof. dr hab. in¿.
Jerzy Kwiatek
G³ówny Instytut Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿. Jan Pielok
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿.
Edward Popio³ek
Akademia Górniczo-Hutnicza;

2) Sekretarze

 dr in¿. Antoni Kot
Politechnika l¹ska,

 dr in¿. Andrzej Kowalski
G³ówny Instytut Górnictwa;
3) Cz³onkowie

 prof. dr in¿.
Andrzej Ajdukiewicz
Politechnika l¹ska,
 dr hab. in¿. Jan Bia³ek
Politechnika l¹ska,
 prof. dr hab. in¿.
Stefan Cacoñ
Akademia Rolnicza
we Wroc³awiu,
 prof. dr hab. in¿.
Zbigniew Fajklewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr hab. in¿. Marian Kawulok
Instytut Techniki Budowlanej,
 prof. dr hab. in¿.
Stanis³aw Knothe
Instytut Mechaniki Górotworu
Polskiej Akademii Nauk,
 mgr in¿. Jan Krawczyk
Zarz¹d G³ówny
Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa,
 prof. dr hab. in¿.
Edward Maci¹g
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Politechnika Krakowska,
 prof. dr hab. in¿.
Henryk Marcak
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 dr in¿. Grzegorz Mutke
G³ówny Instytut Górnictwa,
 univ. prof. dr. ing.-habil.
Anton Sroka
Institut für Markscheidewesen
und Geodäsie
TU Bergakademie Freiberg,
 prof. dr hab. in¿.
Jan Walaszczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza,
 prof. dr hab. in¿. Jan Zych
Politechnika l¹ska.
§ 4. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w sprawach
ochrony powierzchni przed ujemnymi wp³ywami dzia³alnoci górniczej na rodowisko, w tym na obiekty budowlane.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:

Poz. 8

§ 5. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 7. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mo¿e wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy dzia³alnoæ Komisji.
§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji.
3. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
innych specjalistów z dziedzin objêtych zakresem dzia³ania Komisji oraz przedstawicieli w³aciwych organów
samorz¹du terytorialnego i u¿ytkowników obiektów podlegaj¹cych szczególnej ochronie.
4. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

1) inicjowanie i ocena g³ównych kierunków prac naukowo-badawczych, projektowych i wdro¿eniowych
w zakresie sposobów eksploatacji górniczej w aspekcie ochrony rodowiska i powierzchni na terenach
górniczych;

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom
zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2) opiniowanie programów eksploatacji górniczej pod
terenami chronionymi;

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ, sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu, zespo³y specjalistów, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin wykonania
okrelonych prac.

3) opiniowanie metod budownictwa, zakresu i sposobów profilaktyki budowlanej na terenach górniczych;
4) opiniowanie sposobów likwidacji zak³adów górniczych w aspekcie ochrony powierzchni;
5) opiniowanie kierunków i mo¿liwoci zagospodarowania przestrzennego terenów po zakoñczeniu dzia³alnoci górniczej oraz ocena przydatnoci tych terenów do zabudowy;
6) inicjowanie prac legislacyjnych wi¹¿¹cych siê z problematyk¹ wp³ywów dzia³alnoci górniczej na rodowisko i obiekty budowlane na terenach górniczych;
7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych tematyki, o której mowa w pkt 15.
3. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 2, dotycz¹ wszystkich rodzajów zak³adów górniczych oraz robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
objêtych przepisami Prawa geologicznego i górniczego
na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze.

§ 11. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
Komisji mo¿e powo³aæ Prezydium Komisji w celu pilnego rozpatrzenia konkretnego zagadnienia. Na najbli¿szym
posiedzeniu Komisji Przewodnicz¹cy przedk³ada informacjê o powo³aniu Prezydium Komisji oraz o wynikach jego
pracy.
§ 12. Opinie, o których mowa w § 6, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wraz z uchwa³¹
wszystkim cz³onkom Komisji oraz Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
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3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 12 stosuje siê odpowiednio.

Poz. 8 i 9

Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do koñca
trzeciego kwarta³u roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
§ 18. 1. Udzia³ w posiedzeniach Komisji jest p³atny.

4. Sekretarz Komisji przesy³a uchwa³ê, o której mowa
w § 12, wnioskodawcy i w³aciwym organom samorz¹du terytorialnego oraz nadzoru górniczego.

2. Wysokoæ stawek nale¿noci za udzia³ w posiedzeniach dla cz³onków Komisji Prezes Wy¿szego Urzêdu
Górniczego okrela w odrêbnym trybie.

§ 14. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

3. Zamiejscowi cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone otrzymuj¹ zwrot kosztów przejazdu oraz diety
i nale¿noci za nocleg wed³ug norm ustalonych dla podró¿y s³u¿bowych.

§ 15. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

§ 19. Obs³ugê administracyjn¹ i biurow¹ Komisji
zapewnia Departament Ochrony rodowiska i Gospodarki Z³o¿em w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 20. Traci moc decyzja nr 8 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni (Dz.
Urz. WUG Nr 3, poz. 14).

§ 16. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
§ 17. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Komisji
pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 21. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje preliminarz
wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdzenia

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

9
DECYZJA Nr 9 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25
marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu
Urzêdowi Górniczemu (M.P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Szkoleñ w Górnictwie, zwan¹ dalej Komisj¹.
§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Bronis³awa
Barchañski  Akademia Górniczo-Hutnicza.
§ 3. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2005 r.
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:
1) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

2) Sekretarz

 mgr in¿. Eugeniusz Ragus
Zarz¹d G³ówny
Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa;
 mgr in¿. Stanis³aw Malik

Naczelna Organizacja
Techniczna;
3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Stanis³aw Gajos
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,
 dr in¿.
Zbigniew Kasztelewicz
Kopalnia Wêgla Brunatnego
Konin,
 mgr in¿. Andrzej Katulski
KGHM Polska Mied S.A.,
 mgr in¿. Wies³aw Kie³bik
Poszukiwania Nafty i Gazu
Kraków sp. z o.o.,
 mgr in¿. Andrzej £apiñski
Zwi¹zek Pracodawców
Górnictwa i Przetwórstwa
Surowców Mineralnych,
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 mgr in¿. Jolanta Prase³ek
l¹skie Kuratorium Owiaty,
 mgr in¿. Józef Stanoszek
Katowicki Holding Wêglowy
S.A.,
 mgr in¿. Krzysztof Stefanek
Porozumienie Zwi¹zków
Zawodowych Kadra.
§ 4. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) opiniowanie ramowych programów szkoleñ prowadzonych przez przedsiêbiorców lub jednostki organizacyjne trudni¹ce siê szkoleniem pracowników zak³adów górniczych;
2) analizowanie dzia³alnoci podmiotów prowadz¹cych
szkolenia dla potrzeb zak³adów górniczych;
3) przygotowywanie propozycji dla ujednolicania zasad
i metod szkolenia w górnictwie;
4) opiniowanie propozycji programów nauczania dla
szkó³ i uczelni w zakresie tematyki bezpieczeñstwa
i higieny pracy w górnictwie.
§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament
Warunków Pracy w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.
§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zale¿noci od potrzeb.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem
doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ
osoby spoza sk³adu Komisji.

Poz. 9

zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ zespo³y robocze
sporód cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu, ustalaj¹c dla tych zespo³ów lub poszczególnych osób zakres, tematykê i termin wykonania okrelonych prac.
§ 11. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów przy obecnoci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 12. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza
siê protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty
posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treci protoko³u rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 11 stosuje siê odpowiednio.
§ 13. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okrelone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noci wykonywania tych uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 14. Szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy Komisji okrela Regulamin pracy Komisji uchwalony przez
Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 15. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

§ 16. Traci moc decyzja nr 9 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz.
Urz. WUG Nr 3, poz. 15).

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom

§ 17. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 10

10
DECYZJA Nr 10 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w urzêdach górniczych
Na podstawie art. 23712 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr
99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz.
489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr
99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r.
Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081) postanawia siê,
co nastêpuje:

§ 3. Stosownie do postanowieñ art. 23713 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy zadaniem
Komisji jest:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê Bezpieczeñstwa i Higieny
Pracy w urzêdach górniczych, zwan¹ dalej Komisj¹,
w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1) dokonywanie w urzêdach górniczych przegl¹dów warunków pracy, z udzia³em lekarza sprawuj¹cego opiekê nad pracownikami urzêdu;

1) Przewodnicz¹cy

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

3) Cz³onkowie

 mgr in¿. Jan Migda
Dyrektor Departamentu
Warunków Pracy
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

 mgr in¿. Kazimierz Mikurda
zak³adowy spo³eczny
inspektor pracy
w urzêdach górniczych
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;
 dr in¿. Adam Hassa
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
 mgr in¿. Miros³aw Koziura
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Górnictwa
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
 mgr in¿. Cezary Kula
g³ówny specjalista do spraw
bezpieczeñstwa i higieny
pracy w urzêdach górniczych
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
 mgr in¿. Roman Macuga
Zastêpca Dyrektora
Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Katowicach,

 mgr in¿. Walter Menzel
Zastêpca Dyrektora
Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Tychach.
§ 2. Komisja obejmuje swoim zakresem dzia³ania:
Wy¿szy Urz¹d Górniczy, okrêgowe urzêdy górnicze
i Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych.

2) dokonywanie w urzêdach górniczych okresowej oceny stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy;
3) opiniowanie podejmowanych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych oraz dyrektora Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych rodków zapobiegaj¹cych wypadkom przy pracy w urzêdach górniczych i chorobom zawodowym;
4) formu³owanie wniosków dotycz¹cych poprawy warunków pracy;
5) wspó³dzia³anie z organami okrelonymi w pkt 3
w realizacji obowi¹zków tych organów w zakresie
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
§ 4. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 5. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament
Warunków Pracy w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 6. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w godzinach
pracy, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
§ 7. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ
udzia³ wszyscy powo³ani do sk³adu Komisji oraz lekarz
sprawuj¹cy opiekê nad pracownikami.
§ 8. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku posiedzeñ
Komisji powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji co
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
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Poz. 10

§ 9. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 16).

§ 10. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 12. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia
2004 r.

§ 11. Traci moc decyzja nr 10 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
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