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ZARZĄDZENIE Nr 37 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	4	października	2010	r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej  
w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń 

Energomechanicznych”

Na	podstawie	art.	108	ust.	1	i	6	ustawy	z	dnia	
4	 lutego	1994	 r.	—	Prawo	geologiczne	 i	 górnicze	
(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	zm.1))	
zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	Wprowadza	się	do	stosowania	„Procedurę	na-
boru	kandydatów	do	korpusu	służby	cywilnej	w	okręgo-
wych	urzędach	górniczych	oraz	Urzędzie	Górniczym	do	
Badań	Kontrolnych	Urządzeń	Energomechanicznych”,	
opracowaną	z	uwzględnieniem	przepisów:

1)	art.	113,	art.	183a	oraz	art.	94	pkt	2b	ustawy	z	dnia	 
26	czerwca	1974	r.	—	Kodeks	pracy	(Dz.	U.	z	1998	r.	 
Nr	21	poz.	94,	z	późn.	zm.2)),

2)	art.	26—32	ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	r.	 
o	służbie	cywilnej	(Dz.	U.	Nr	227,	poz.	1505	oraz	
z	2009	r.	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	poz.	1706)

—	 zatwierdzoną	 przez	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	w	dniu	4	października	2010	r.

§	2.	„Procedura	naboru	kandydatów	do	korpusu	
służby	cywilnej	w	okręgowych	urzędach	górniczych	
oraz	 Urzędzie	 Górniczym	 do	 Badań	 Kontrolnych	

Urządzeń	Energomechanicznych”	 jest	 dostępna	do	
wglądu	w	Biurze	Kadr,	Szkolenia	i	Spraw	Obronnych	
w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym.

§	3.	Traci	moc	„Procedura	naboru	kandydatów	
do	 korpusu	 służby	 cywilnej	w	 okręgowych	 urzę-
dach	górniczych	oraz	Urzędzie	Górniczym	do	Badań	
Kontrolnych	Urządzeń	Energomechanicznych”,	wpro-
wadzona	do	stosowania	zarządzeniem	nr	28	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	 z	 dnia	 22	września	
2009	 r.	w	 sprawie	wprowadzenia	 do	 stosowania	
„Procedury	naboru	kandydatów	do	korpusu	służby	
cywilnej	w	 okręgowych	 urzędach	 górniczych	 oraz	
Urzędzie	Górniczym	do	Badań	Kontrolnych	Urządzeń	
Energomechanicznych”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	13,	poz.	77).

§	4.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

1)	Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	poz.	1399	i	Nr	249,	 
poz.	1834,	z	2007	r.	Nr	21,	poz.	125	i	Nr	82,	poz.	556,	z	2008	r.	Nr	138,	poz.	865,	Nr	154,	poz.	958,	Nr	199,	poz.	1227	i	Nr	227,	poz.	1505,	 
z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	oraz	z	2010	r.	Nr	47,	poz.	278	i	Nr	76,	poz.	489.

2)	Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	1998	r.	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,	z	2003	r.	Nr	166,	poz.	1608	i	Nr	213,	poz.	2081,	z	2004	r.	Nr	96,	poz.	959,	Nr	99,	 
poz.	1001,	Nr	120,	poz.	1252	i	Nr	240,	poz.	2407,	z	2005	r.	Nr	10,	poz.	71,	Nr	68,	poz.	610,	Nr	86,	poz.	732	i	Nr	167,	poz.	1398,	z	2006	r.	 
Nr	104,	poz.	708	i	711,	Nr	133,	poz.	935,	Nr	217,	poz.	1587	i	Nr	221,	poz.	1615,	z	2007	r.	Nr	64,	poz.	426,	Nr	89,	poz.	589,	Nr	176,	poz.	1239,	 
Nr	181,	poz.	1288	i	Nr	225,	poz.	1672,	z	2008	r.	Nr	93,	poz.	586,	Nr	116,	poz.	740,	Nr	223,	poz.	1460	i	Nr	237,	poz.	1654,	z	2009	r.	Nr	6,	poz.	33,	
Nr	56,	poz.	458,	Nr	58,	poz.	485,	Nr	98,	poz.	817,	Nr	99,	poz.	825,	Nr	115,	poz.	958,	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	poz.	1704	oraz	z	2010	r.	Nr	105,	 
poz.	655,	Nr	135,	poz.	912	i	Nr	182,	poz.	1228.
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ZARZĄDZENIE Nr 38 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	4	października	2010	r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na	podstawie	art.	39	ust.	6	i	8	ustawy	z	dnia	8	sierp- 
nia	1996	r.	o	Radzie	Ministrów	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	24,	 
poz.	199,	z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	następuje:

§	 1.	W	 zarządzeniu	 nr	 20	 Prezesa	Wyższego	
Urzędu	 Górniczego	 z	 dnia	 21	 czerwca	 2010	 r.	 
w	 sprawie	 regulaminu	 organizacyjnego	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	 (Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	 poz.	 57	 
i	Nr	16,	poz.	94)	w	załączniku	do	zarządzenia	wpro-
wadza	się	następujące	zmiany:

1)	w	§	12	uchyla	się	ust.	5;

2)	w	§	18	po	pkt	18	dodaje	się	pkt	18a	w	brzmieniu:

„18a)	prowadzenie	 działalności	 informacyjnej	 
o	charakterze	prawnym	na	 rzecz	osób	fi-
zycznych	oraz	podmiotów	i	jednostek	funk-
cjonujących	w	zakresie	związanym	z	wła-
ściwością	organów	nadzoru	górniczego;”;

3)	w	§	19	w	ust.	2:

a)	pkt	9	otrzymuje	brzmienie:

„9)	opracowywanie	wytycznych	w	 zakresie	
nadzoru	i	kontroli	nad	ruchem	zakładów	gór-
niczych	 z	 uwzględnieniem	występujących	
zagrożeń;”,

b)	w	pkt	14	kropkę	zastępuje	się	średnikiem	oraz	
dodaje	się	pkt	15	i	16	w	brzmieniu:

„15)	współpraca	z	Punktem	Kontaktowym	do	
spraw	Produktów	w	Ministerstwie	Gospo-
darki;

16)	prowadzenie	ewidencji	wykorzystania	przy- 
rządów	 kontrolno-pomiarowych	 zakupio-
nych	 ze	 środków	Narodowego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej.”;

4)	w	 §	 20	w	 ust.	 2	 po	 pkt	 8	 dodaje	 się	 pkt	 8a	 
w	brzmieniu:

„8a)	udział	w	spotkaniach	grup	współpracy	admi-
nistracyjnej	i	grup	roboczych	dla	dyrektyw	
nowego	podejścia	oraz	udzielanie	informacji	
dotyczących	stosowania	maszyn	i	urządzeń	
w	górnictwie,	w	ramach	współpracy	z	inny-
mi	organami	administracji	rządowej,	przed-

siębiorcami	 górniczymi	 oraz	 producentami	
maszyn	i	urządzeń	dla	górnictwa;”;

5)	w	§	21	w	ust.	2	w	pkt	6	kropkę	zastępuje	się	
średnikiem	oraz	dodaje	się	pkt	7	w	brzmieniu:

„7)	monitorowanie	wykorzystywania	w	 działal-
ności	inspekcyjno-technicznej	OUG	i	komórek	
WUG	przyrządów	kontrolno-pomiarowych	za-
kupionych	ze	środków	Narodowego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	oraz	
sporządzanie	 rocznych	 sprawozdań	w	 tym	 
zakresie.”;

6)	w	§	22	w	ust.	2:

a)	pkt	6	otrzymuje	brzmienie:

„6)	analizowanie	 związków	 przyczynowych	
zdarzeń	i	wypadków	z	uwzględnieniem	za-
chowań	ludzkich;”,

b)	po	pkt	6	dodaje	się	pkt	6a	w	brzmieniu:

„6a)	analizowanie	 przyczyn	 chorób	 zawodo-
wych	i	zgonów	naturalnych;”;

7)	w	§	23:

a)	pkt	14	otrzymuje	brzmienie:

„14)	obsługa	kancelaryjno-biurowa	osób	kierow-
nictwa	WUG,	Samodzielnego	Wydziału	do	
spraw	Kontroli,	 Samodzielnego	Wydziału	
do	Spraw	Audytu	Wewnętrznego	i	Kontroli	
Finansowej,	 Samodzielnego	 Stanowiska	
do	spraw	Ochrony	Informacji	Niejawnych,	
Rzecznika	Prasowego	Prezesa,	Pełnomocnika	
do	 spraw	Systemu	Zarządzania	 Jakością	 
w	WUG	oraz	radców	i	doradców	Prezesa;”,

b)	po	pkt	17	dodaje	się	pkt	17a—17d	w	brzmieniu:

„17a)	obsługa	 techniczna	 strony	 internetowej	
WUG,	 intranetu	WUG	 oraz	 Biuletynu	
Informacji	Publicznej	WUG;

17b)	przygotowywanie	korespondencji	związa- 
nej	z	realizacją	przepisów	ustawy	z	dnia	
18	 października	 2006	 r.	 o	 ujawnianiu	
informacji	o	dokumentach	organów	bez-
pieczeństwa	państwa	z	lat	1944—1990	

1)	Zmiany	 tekstu	 jednolitego	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	U.	 z	2003	 r.	Nr	80,	 poz.	717,	 z	2004	 r.	Nr	238,	 poz.	2390	 i	Nr	273,	 
poz.	2703,	z	2005	r.	Nr	169,	poz.	1414	i	Nr	249,	poz.	2104,	z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319,	Nr	170,	poz.	1217	i	Nr	220,	poz.	1600,	z	2008	r.	Nr	227,	
poz.	1505,	z	2009	r.	Nr	42,	poz.	337,	Nr	98,	poz.	817,	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	161,	poz.	1277	oraz	z	2010	r.	Nr	57,	poz.	354.
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oraz	 treści	 tych	 dokumentów	 (Dz.	 U.	 
z	2007	r.	Nr	63,	poz.	425,	z	późn.	zm.2));

17c)	prowadzenie	 wewnętrznego	 rejestru	
oświadczeń	 lustracyjnych	 złożonych	
przez	 pracowników	WUG,	 zobowiąza-
nych	do	tego	ustawą	z	dnia	18	paździer-
nika	 2006	 r.	 o	 ujawnianiu	 informacji	 
o	dokumentach	organów	bezpieczeństwa	
państwa	 z	 lat	 1944—1990	oraz	 treści	
tych	dokumentów,	i	przekazywanych	do	
Instytutu	Pamięci	Narodowej	—	Komisji	
Ścigania	 Zbrodni	 przeciwko	 Narodowi	
Polskiemu;

17d)	prowadzenie	w	dziennikach	ewidencji	wy- 
tworzonych	dokumentów	lub	innych	niż	do-
kument	materiałów,	zawierających	infor- 
macje	niejawne	oznaczone	klauzulą	„za-
strzeżone”,	rejestru	oświadczeń	o	stanie	
majątkowym	pracowników	WUG;”;

8)	w	§	24:

a)	w	ust.	1:

—	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:

„1)	prowadzenie	 spraw	 związanych	 z	 na-
wiązaniem,	 trwaniem	 i	 rozwiązaniem	
stosunku	 pracy,	 przygotowywanie	 
i	 realizowanie	wniosków	 dotyczących	
uprawnień	 pracowniczych,	 prowa-
dzenie	 akt	 osobowych	 pracowników,	
prowadzenie	i	aktualizacja	bazy	danych	
kadrowych,	informowanie	i	dokonywa-
nie	 wstępnych	 ustaleń	 dotyczących	
uprawnień	 emerytalnych	 i	 przekazy-
wanie	pracownikom	 informacji	 o	 tych	
uprawnieniach	 oraz	 przygotowywanie	
dokumentacji	w	sprawach	nabycia	pra-
wa	do	emerytury	lub	renty	z	Funduszu	
Ubezpieczeń	Społecznych;”,

—	pkt	9	otrzymuje	brzmienie:

„9)	prowadzenie	 rejestru	 delegacji	 krajo-
wych	pracowników	WUG;”,

—	pkt	11	otrzymuje	brzmienie:

„11)	prowadzenie	 spraw	 dotyczących	
odznaczeń	 państwowych,	 odznak,	
wyróżnień,	stopni	górniczych,	w	tym	
sporządzanie	wniosków,	 dyplomów	 
i	legitymacji;”,

b)	w	ust.	2:

—	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:

„1)	prowadzenie	 spraw	 związanych	 z	 na-
wiązaniem,	 trwaniem	 i	 rozwiązaniem	
stosunku	 pracy,	 przygotowywanie	 
i	 realizowanie	wniosków	 dotyczących	
uprawnień	 pracowniczych,	 prowa-
dzenie	 akt	 osobowych	 pracowników,	
prowadzenie	i	aktualizacja	bazy	danych	
kadrowych,	informowanie	i	dokonywa-
nie	 wstępnych	 ustaleń	 dotyczących	
uprawnień	 emerytalnych	 i	 przekazy-
wanie	pracownikom	 informacji	 o	 tych	
uprawnieniach	 oraz	 przygotowywanie	
dokumentacji	w	sprawach	nabycia	pra-
wa	do	emerytury	lub	renty	z	Funduszu	
Ubezpieczeń	Społecznych;”,

—	pkt	6	otrzymuje	brzmienie:

„6)	prowadzenie	spraw	dotyczących	odzna-
czeń	państwowych,	odznak	i	wyróżnień,	
w	tym	sporządzanie	wniosków,	dyplo-
mów	i	legitymacji;”;

9)	w	§	33	uchyla	się	ust.	4.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	4	paź-
dziernika	2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

2)	Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	2007	r.	Nr	83,	poz.	561,	Nr	85,	poz.	571,	Nr	115,	poz.	789,	Nr	165,	 
poz.	1171	i	Nr	176,	poz.	1242,	z	2009	r.	Nr	178,	poz.	1375	oraz	z	2010	r.	Nr	79,	poz.	522,	Nr	96,	poz.	620,	Nr	135,	poz.	912	i	Nr	182,	poz.	1228.
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ZARZĄDZENIE Nr 13 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	1	października	2010	r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Procedury naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej  
w Wyższym Urzędzie Górniczym”

Na	podstawie	art.	25	ust.	4	pkt	2	lit.	c	i	ust.	10	
ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	służbie	cywilnej	
(Dz.	U.	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	157,	 
poz.	 1241	 i	 Nr	 219,	 poz.	 1706)	 zarządza	 się,	 co	
następuje:

§	1.	Wprowadza	się	do	stosowania	„Procedurę	
naboru	 kandydatów	 do	 korpusu	 służby	 cywilnej	
w	Wyższym	 Urzędzie	 Górniczym”,	 opracowaną	 
z	uwzględnieniem	przepisów:

1)	art.	113,	art.	183a	oraz	art.	94	pkt	2b	ustawy	z	dnia	 
26	czerwca	1974	r.	—	Kodeks	pracy	(Dz.	U.	z	1998	r.	 
Nr	21	poz.	94,	z	późn.	zm.1)),

2)	art.	26—32	ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	r.	 
o	służbie	cywilnej

—	 zatwierdzoną	 przez	 Dyrektora	 Generalnego	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	dniu	1	października	
2010	r.

§	2.	„Procedura	naboru	kandydatów	do	korpusu	

służby	 cywilnej	w	Wyższym	Urzędzie	 Górniczym”	
jest	dostępna	do	wglądu	w	Biurze	Kadr,	Szkolenia	 
i	Spraw	Obronnych	w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym.

§	3.	Traci	moc	„Procedura	naboru	kandydatów	
do	 korpusu	 służby	 cywilnej	w	Wyższym	Urzędzie	
Górniczym”,	wprowadzona	do	stosowania	zarządze-
niem	nr	7	Dyrektora	Generalnego	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	18	września	2009	r.	w	sprawie	
wprowadzenia	 do	 stosowania	 „Procedury	 naboru	
kandydatów	do	korpusu	służby	cywilnej	w	Wyższym	
Urzędzie	Górniczym”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	13,	poz.	81).

§	4.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Jacek Bielawa

1)	Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	1998	r.	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,	z	2003	r.	Nr	166,	poz.	1608	i	Nr	213,	poz.	2081,	z	2004	r.	Nr	96,	poz.	959,	Nr	99,	 
poz.	1001,	Nr	120,	poz.	1252	i	Nr	240,	poz.	2407,	z	2005	r.	Nr	10,	poz.	71,	Nr	68,	poz.	610,	Nr	86,	poz.	732	i	Nr	167,	poz.	1398,	z	2006	r.	Nr	104,	
poz.	708	i	711,	Nr	133,	poz.	935,	Nr	217,	poz.	1587	i	Nr	221,	poz.	1615,	z	2007	r.	Nr	64,	poz.	426,	Nr	89,	poz.	589,	Nr	176,	poz.	1239,	Nr	181,	 
poz.	1288	i	Nr	225,	poz.	1672,	z	2008	r.	Nr	93,	poz.	586,	Nr	116,	poz.	740,	Nr	223,	poz.	1460	i	Nr	237,	poz.	1654,	z	2009	r.	Nr	6,	poz.	33,	 
Nr	56,	poz.	458,	Nr	58,	poz.	485,	Nr	98,	poz.	817,	Nr	99,	poz.	825,	Nr	115,	poz.	958,	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	poz.	1704	oraz	z	2010	r.	Nr	105,	 
poz.	655,	Nr	135,	poz.	912	i	Nr	182,	poz.	1228.
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DECYZJA Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z	dnia	11	października	2010	r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze

Na	podstawie	§	2	ust.	5	statutu	Wyższego	Urzędu	
Górniczego,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 zarządze-
nia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	września	2007	r.	 
w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyższemu	 Urzędowi	
Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 poz.	 710),	 postanawia	
się,	co	następuje:

§	1.	Tworzy	się	Zespół	do	spraw	Składowania	
Dwutlenku	Węgla	w	Górotworze,	zwany	dalej	„Ze-
społem”.

§	2.	1.	W	skład	Zespołu	wchodzą:

1)	Marcin	Baradziej;

2)	Ireneusz	Grzybek;

3)	Mateusz	Krauze;

4)	Władysław	Książek;

5)	Małgorzata	Waksmańska.

2.	Koordynatorem	prac	Zespołu,	zwanym	dalej	
„koordynatorem”,	jest	Ireneusz	Grzybek.

§	3.	Do	zadań	Zespołu	należą:

1)	zbieranie	i	analiza	informacji	dotyczących	zagad-
nień	 specyficznych	dla	 składowania	dwutlenku	
węgla	w	 górotworze	 (inżynieria	 złożowa,	 geo-
chemiczne	oddziaływanie	substancji	na	górotwór	 
i	 wody	 podziemne,	monitoring	 procesu	 skła-
dowania	 i	 szczelności	 składowiska,	wpływ	 na	
środowisko);

2)	dokonanie	 analizy	 stanu	 rozpoznania	 zagrożeń	
naturalnych	oraz	zagrożeń	dla	bezpieczeństwa	po-
wszechnego	i	środowiska,	związanych	z	poszuki-
waniem	i	rozpoznawaniem	struktur	geologicznych	
dla	składowania	dwutlenku	węgla	w	górotworze	
oraz	 eksploatacją	 i	 zamknięciem	 podziemnych	
składowisk	dwutlenku	węgla;

3)	ustalenie	 kierunków	 działań	 dla	 bezpiecznego	
prowadzenia	robót	górniczych	w	zakładach	pro-
wadzących	działalność	w	zakresie	składowania	
dwutlenku	węgla	w	 górotworze	 i	 skutecznego	
nadzoru	nad	tymi	robotami;

4)	przygotowanie	 propozycji	 rozwiązań	 praw-
nych	w	zakresie	składowania	dwutlenku	węgla	 

w	 górotworze,	w	 nawiązaniu	 do	 rozpoznania	
stanu	faktycznego;

5)	opiniowanie	 projektów	 aktów	 normatywnych,	
opracowań,	wniosków	i	informacji	dotyczących	
składowania	 dwutlenku	węgla	w	 górotworze,	
przekazywanych	 Prezesowi	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego;

6)	opracowywanie	 propozycji	 stanowiska	 Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	zakresie	zagad-
nień	 związanych	 ze	 składowaniem	 dwutlenku	
węgla	w	górotworze.

§	4.	1.	Sprawy	należące	do	 zadań	Zespołu	 są	
rozpatrywane	przez	poszczególne	osoby	wchodzące	
w	skład	Zespołu	lub	na	posiedzeniach	Zespołu,	od-
bywanych	w	zależności	od	potrzeb.

2.	Do	udziału	w	posiedzeniach	Zespołu,	z	głosem	
doradczym,	koordynator	może	zapraszać	osoby	spoza	
składu	Zespołu.

§	5.	1.	Posiedzenia	Zespołu	zwołuje	koordynator	
z	własnej	inicjatywy.

2.	W	uzasadnionych	przypadkach	posiedzenie	Ze-
społu	może	być	zwołane	na	umotywowany	wniosek	
osoby	wchodzącej	w	skład	Zespołu.

§	 6.	 Koordynator	 informuje	 Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	o	pracach	Zespołu.

§	7.	Obsługę	prac	Zespołu	sprawuje	Departament	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Złożem	Wyższego	
Urzędu	Górniczego.

§	 8.	 Zespół	 rozpocznie	 prace	 dnia	 2	 listopada	
2010	r.	i	zakończy	je	w	terminie	do	dnia	31	grudnia	
2011	r.,	przedstawiając	pisemne	wnioski.

§	9.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	2	listopada	
2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	11	października	2010	r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych

Na	podstawie	§	2	ust.	5	statutu	Wyższego	Urzędu	
Górniczego,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 zarządze-
nia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	września	2007	r.	 
w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyższemu	 Urzędowi	
Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 poz.	 710),	 postanawia	
się,	co	następuje:

§	1.	Tworzy	się	Zespół	do	spraw	gazu	ziemnego	
ze	złóż	niekonwencjonalnych,	zwany	dalej	„Zespo-
łem”.

§	2.	1.	W	skład	Zespołu	wchodzą:

1)	Ireneusz	Grzybek;

2)	Krzysztof	Król;

3)	Mirosław	Krzystolik;

4)	Władysław	Książek;

5)	Bogusława	Madej.

2.	Koordynatorem	prac	Zespołu,	zwanym	dalej	
„koordynatorem”,	jest	Krzysztof	Król.

§	3.	Do	zadań	Zespołu	należą:

1)	zbieranie	i	analiza	informacji	dotyczących	zagad-
nień	specyficznych	dla	poszukiwania	i	rozpozna-
wania	niekonwencjonalnych	złóż	gazu	ziemnego	
(prace	wiertnicze,	badania	geofizyczne,	inżynieria	
złożowa,	zabiegi	specjalne,	w	tym	szczelinowa-
nie,	oraz	izolacja	nadległych	horyzontów	wodo-
nośnych);

2)	dokonanie	 analizy	 stanu	 rozpoznania	 zagrożeń	
naturalnych	 oraz	 zagrożeń	 dla	 bezpieczeństwa	
powszechnego	 i	środowiska,	związanych	z	po-
szukiwaniem	 i	 rozpoznawaniem	 niekonwencjo-
nalnych	złóż	gazu	ziemnego;

3)	ustalenie	 kierunków	 działań	 dla	 bezpiecznego	
prowadzenia	robót	górniczych	w	zakładach	pro-
wadzących	działalność	w	zakresie	poszukiwania	
i	rozpoznawania	niekonwencjonalnych	złóż	gazu	
ziemnego	i	skutecznego	nadzoru	nad	tymi	robo-
tami;

4)	opracowywanie	 propozycji	 stanowiska	 Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	zakresie	zagad-
nień	związanych	z	poszukiwaniem	i	rozpoznawa-
niem	niekonwencjonalnych	złóż	gazu	ziemnego;

5)	opiniowanie	 projektów	 aktów	 normatywnych,	
opracowań,	wniosków	i	informacji	dotyczących	
poszukiwania	 i	 rozpoznawania	 niekonwencjo-
nalnych	 złóż	 gazu	 ziemnego,	 przekazywanych	
Prezesowi	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

6)	w	przypadku	potrzeby:	przygotowanie	propozycji	
rozwiązań	 prawnych	w	 zakresie	 poszukiwania	 
i	rozpoznawania	niekonwencjonalnych	złóż	gazu	
ziemnego,	w	nawiązaniu	do	 rozpoznania	 stanu	
faktycznego.

§	4.	1.	Sprawy	należące	do	 zadań	Zespołu	 są	
rozpatrywane	przez	poszczególne	osoby	wchodzące	
w	skład	Zespołu	lub	na	posiedzeniach	Zespołu,	od-
bywanych	w	zależności	od	potrzeb.

2.	Do	udziału	w	posiedzeniach	Zespołu,	z	głosem	
doradczym,	koordynator	może	zapraszać	osoby	spoza	
składu	Zespołu.

§	5.	1.	Posiedzenia	Zespołu	zwołuje	koordynator	
z	własnej	inicjatywy.

2.	W	uzasadnionych	przypadkach	posiedzenie	Ze-
społu	może	być	zwołane	na	umotywowany	wniosek	
osoby	wchodzącej	w	skład	Zespołu.

§	 6.	 Koordynator	 informuje	 Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	o	pracach	Zespołu.

§	7.	Obsługę	prac	Zespołu	sprawuje	Departament	
Górnictwa	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	 8.	 Zespół	 rozpocznie	 prace	 dnia	 2	 listopada	
2010	r.	i	zakończy	je	w	terminie	do	dnia	31	grudnia	
2011	r.,	przedstawiając	pisemne	wnioski.

§	9.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	2	listopada	
2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z	dnia	14	października	2010	r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze

Na	podstawie	§	2	ust.	5	statutu	Wyższego	Urzędu	
Górniczego,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 zarządze-
nia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	września	2007	r.	 
w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyższemu	 Urzędowi	
Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 poz.	 710),	 postanawia	
się,	co	następuje:

§	1.	W	decyzji	nr	29	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	11	października	2010	r.	w	sprawie	
powołania	Zespołu	do	spraw	Składowania	Dwutlenku	
Węgla	w	Górotworze	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	17,	poz.	103)	
w	§	2	ust.	1	otrzymuje	brzmienie:

„1.	W	skład	Zespołu	wchodzą:

1)	 Ireneusz	Grzybek;

2)	Mateusz	Krauze;

3)	Władysław	Książek;

4)	Roman	Uzarowicz;

5)	Małgorzata	Waksmańska.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	2	listopada	
2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa


