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ZARZ¥DZENIE Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 6 paŸdziernika 2006 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie 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.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz.
934, Nr 170, poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³a-
nia Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Mie-
dzi (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa.”;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regu-
laminu, o którym mowa w § 15 ust. 1, ustala
Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym
Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa.”.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 paŸdzier-
nika 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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ZARZ¥DZENIE Nr 8 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 23 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie honorowego wyró¿nienia — statuetki „Srebrny Skarbnik”

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustanawia siê honorowe wyró¿nienie — statuet-
kê „Srebrny Skarbnik”, zwane dalej „wyró¿nieniem”.

§ 2. 1. Wyró¿nienie mo¿e byæ przyznane:

1) pracownikom:

a) zak³adów górniczych, podmiotów wykonuj¹cych
w zakresie swej dzia³alnoœci zawodowej powierzone
im czynnoœci w ruchu zak³adu górniczego, jednostek
ratownictwa górniczego, jednostek naukowych, or-
ganizacji zawodowych i spo³ecznych oraz innych jed-
nostek organizacyjnych dzia³aj¹cych w dziedzinie gór-
nictwa,

b) organów nadzoru górniczego oraz innych organów
administracji pañstwowej nadzoruj¹cych dzia³alnoœæ
górnicz¹ lub dzia³aj¹cych w dziedzinie górnictwa,

2) zak³adom górniczym, podmiotom wykonuj¹cym w za-
kresie swej dzia³alnoœci zawodowej powierzone im czyn-
noœci w ruchu zak³adu górniczego, jednostkom ratow-
nictwa górniczego, jednostkom naukowym, organiza-
cjom zawodowym i spo³ecznym oraz innym jednostkom
organizacyjnym dzia³aj¹cym w dziedzinie górnictwa,
zwanym dalej „jednostkami organizacyjnymi”

— w uznaniu ich szczególnych zas³ug dla bezpieczeñstwa
i higieny pracy w górnictwie, zw³aszcza w zakresie pro-
jektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych roz-
wi¹zañ technicznych oraz prac badawczych, a tak¿e dzia-
³añ maj¹cych na celu przestrzeganie prawa.

2. Wyró¿nienie mo¿e byæ przyznane równie¿:

1) innym osobom fizycznym szczególnie zas³u¿onym dla
bezpieczeñstwa i higieny pracy w polskim górnictwie;

2) obywatelom pañstw obcych, szczególnie zas³u¿onym
dla bezpieczeñstwa pracy i higieny pracy w polskim
górnictwie i umacniania wspó³pracy miêdzynarodowej
w tej dziedzinie.

3. Wyró¿nienie jest przyznawane w danym roku tylko
jednej osobie fizycznej albo jednostce organizacyjnej.

4. Wyró¿nienie mo¿e byæ przyznane tej samej osobie
fizycznej lub jednostce organizacyjnej tylko raz.

§ 3. 1. Wyró¿nienie przyznaje Prezes Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z w³asnej inicjatywy lub na wniosek:

1) dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych lub spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych oraz innych tereno-
wych organów administracji rz¹dowej, a tak¿e orga-
nów jednostek samorz¹du terytorialnego;

2) ogólnokrajowego zwi¹zku zawodowego;

3) ogólnokrajowego zrzeszenia zwi¹zków zawodowych lub
ogólnokrajowej organizacji miêdzyzwi¹zkowej;

4) ogólnokrajowej federacji lub konfederacji pracodaw-
ców;

5) jednostki naukowej, której statutow¹ dzia³alnoœci¹ jest
dzia³alnoœæ na rzecz bezpieczeñstwa pracy i ochrony
œrodowiska w górnictwie;

6) stowarzyszenia, fundacji oraz innej organizacji pozarz¹-
dowej, której statutow¹ dzia³alnoœci¹ jest dzia³alnoœæ
na rzecz bezpieczeñstwa pracy i ochrony œrodowiska
w górnictwie.

2. Wniosek o przyznanie wyró¿nienia zawiera dane
osobowe — w przypadku osoby fizycznej, albo nazwê, ad-
res i siedzibê — w przypadku jednostki organizacyjnej, oraz
informacje o osi¹gniêciach uzasadniaj¹cych przyznanie
wyró¿nienia.

3. Wniosek o przyznanie wyró¿nienia jest przedstawia-
ny Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego nie póŸniej ni¿
na dwa miesi¹ce przed planowanym terminem jego wrê-
czenia.

§ 4. 1. Powo³uje siê Kapitu³ê przyznawania honorowe-
go wyró¿nienia — statuetki „Srebrny Skarbnik”, zwan¹ dalej
„Kapitu³¹”, stanowi¹c¹ organ opiniodawczy i doradczy Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. W sk³ad Kapitu³y wchodz¹ Przewodnicz¹cy oraz
cz³onkowie.

3. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na okres
4 lat, sk³ad osobowy Kapitu³y oraz dokonuje zmian w sk³a-
dzie osobowym Kapitu³y.

4. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Kapitu³y mog¹ byæ od-
wo³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed
up³ywem terminu, o którym mowa w ust. 3, w przypadku:

1) pisemnego zrzeczenia siê cz³onkostwa w Kapitule;
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2) niemo¿noœci uczestniczenia osoby wchodz¹cej w sk³ad
Kapitu³y w jej posiedzeniach;

3) umotywowanego wniosku Przewodnicz¹cego Kapitu³y
do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego o dokonanie
zmiany sk³adu Kapitu³y;

4) utraty praw publicznych przez osobê wchodz¹c¹ w sk³ad
Kapitu³y;

5) skazania osoby wchodz¹cej w sk³ad Kapitu³y prawo-
mocnym wyrokiem za przestêpstwo pope³nione z winy
umyœlnej.

§ 5. 1. Zadaniem Kapitu³y jest wybór i przedstawienie
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego kandydatów do
przyznania wyró¿nienia spoœród osób fizycznych lub jedno-
stek organizacyjnych zg³oszonych przez wnioskodawców
okreœlonych w § 3 ust. 1.

2. Kapitu³a wybiera i przedstawia Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego dwóch kandydatów do przyznania
wyró¿nienia.

§ 6. 1. Wyró¿nienie stanowi statuetka „Srebrny Skarb-
nik”, bêd¹ca rzeŸb¹ ze stopu srebra o wymiarach 23 cm na
8 cm. RzeŸba przedstawia symboliczn¹ postaæ legendarne-
go opiekuna górników, zwanego Skarbnikiem, w he³mie gór-
niczym na g³owie, z d³ugimi w³osami i brod¹. Skarbnik
w prawej d³oni trzyma kilof górniczy, a w lewej d³oni gór-
nicz¹ lampê — karbidówkê. Skarbnik prawym ramieniem
podtrzymuje drewnian¹ obudowê wyrobiska górniczego. Pod
nogami Skarbnika umieszczony jest napis „SZCZÊŒÆ BO¯E”.
Z prawej strony rzeŸby umieszczono stylizowane logo Wy-
¿szego Urzêdu Górniczego. W podstawie statuetki na wyso-
koœci 0,5 cm jest wyryty napis „BEZPIECZNE GÓRNICTWO”
o wysokoœci liter 2 cm.

2. Ka¿dy egzemplarz wyró¿nienia ma na podstawie
wybity kolejny numer oraz rok nadania.

§ 7. 1. Wyró¿nienie wrêcza Prezes Wy¿szego Urzêdu
Górniczego lub osoba przez niego upowa¿niona.

2. Wyró¿nienie wrêcza siê podczas uroczystoœci ob-
chodów „Dnia Górnika”; wrêczenie wyró¿nienia w innym
terminie mo¿e nast¹piæ tylko w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

3. Wraz z wyró¿nieniem wrêczany jest dyplom stwier-
dzaj¹cy przyznanie wyró¿nienia; wzór dyplomu stanowi
za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 8. Informacja o laureatach jest og³aszana w miesiêcz-
niku Wy¿szego Urzêdu Górniczego „Bezpieczeñstwo Pracy
i Ochrona Œrodowiska w Górnictwie”.

§ 9. Ewidencja wyró¿nionych osób fizycznych i jedno-
stek organizacyjnych jest prowadzona w rejestrze stano-
wi¹cym czêœæ Kroniki Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 10. 1. Wyró¿nienie i dyplom s¹ przyznawane nieod-
p³atnie.

2. Koszty zwi¹zane z przyznawaniem wyró¿nienia s¹
pokrywane z bud¿etu pañstwa w czêœci, której dysponen-
tem jest Wy¿szy Urz¹d Górniczy.

3. W razie zgubienia albo zniszczenia wyró¿nienia lub
dyplomu, stwierdzaj¹cego przyznanie wyró¿nienia, wydaje
siê wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 11. Wnioski o przyznanie wyró¿nienia w 2006 r. zo-
stan¹ przedstawione Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego nie póŸniej ni¿ do dnia 10 listopada 2006 r.

§ 12. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 86
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W uznaniu szczególnych zasług  

dla bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie 

 

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

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

przyznaję 

honorowe wyróżnienie 

STATUETKĘ 

„SREBRNY SKARBNIK” 

 PREZES 
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

  

Dyplom Nr: .................  

Katowice, dnia ........................................... 

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 8 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 23 paŸdziernika 2006 r. (poz. 86)

Poz. 86
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DECYZJA Nr 24 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 23 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie Kapitu³y przyznawania honorowego wyró¿nienia — statuetki „Srebrny Skarbnik”

Na podstawie § 4 ust. 3 zarz¹dzenia nr 8 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 23 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie honorowego wyró¿nienia — statuetki „Srebrny
Skarbnik” (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 86), postanawia siê,
co nastêpuje:

§ 1. 1. Ustala siê nastêpuj¹cy sk³ad osobowy Kapitu³y
przyznawania honorowego wyró¿nienia — statuetki „Srebr-
ny Skarbnik”, zwanej dalej „Kapitu³¹”:

1) Przewodnicz¹cy
Kapitu³y — prof. dr hab. in¿. Józef Dubiñski

Prezydent Fundacji
Bezpieczne Górnictwo
im. prof. W. Cybulskiego;

2) Cz³onkowie — prof. dr hab. in¿.
Bronis³aw Barchañski
Akademia Górniczo-Hutnicza,

— mgr in¿. W³odzimierz Etryk
Przewodnicz¹cy Komisji
do spraw T¹pañ w Zak³adach
Górniczych Wydobywaj¹cych
Wêgiel Kamienny,

— mgr in¿. Jan Szczerbiñski
Wiceprezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego,

— mgr in¿. Tadeusz Zygad³owicz
Prezes Zarz¹du G³ównego
Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa.

2. Cz³onkiem Kapitu³y jest tak¿e przewodnicz¹cy Ko³a
Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa w Wy¿-
szym Urzêdzie Górniczym.

§ 2. 1. Przewodnicz¹cy Kapitu³y kieruje jej pracami.

2. Kapitu³a odbywa posiedzenia w pe³nym sk³adzie.

3. Decyzje Kapitu³y podejmowane s¹ jednomyœlnie.

§ 3. 1. Kapitu³a wybiera dwóch kandydatów do przy-
znania honorowego wyró¿nienia — statuetki „Srebrny
Skarbnik”, spoœród osób fizycznych lub jednostek organi-
zacyjnych zg³oszonych przez wnioskodawców okreœlonych
w § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 8 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 23 paŸdziernika 2006 r. w sprawie ho-
norowego wyró¿nienia — statuetki „Srebrny Skarbnik”.

2. Kandydatów, o których mowa w ust. 1, Kapitu³a
wybiera w g³osowaniu jawnym.

§ 4. Przy rozpatrywaniu wniosków Kapitu³a bierze pod
uwagê:

1) w przypadku osób fizycznych:

a) przebieg pracy zawodowej w górnictwie,

b) wk³ad pracy i osi¹gniêcia w kszta³towaniu bezpiecz-
nej pracy w górnictwie,

c) osi¹gniêcia w ochronie zdrowia i ¿ycia górników;

2) w przypadku jednostek organizacyjnych — osi¹gniêcia
na rzecz ochrony zdrowia i ¿ycia górników.

§ 5. Obs³ugê administracyjn¹ Kapitu³y prowadzi Wy¿-
szy Urz¹d Górniczy.

§ 6. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 87
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DECYZJA Nr 6 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie zmian w sk³adzie Zespo³u Auditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

Na podstawie § 11 ust. 2a regulaminu organizacyjne-
go Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik
do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjne-
go Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz.
2, z 2003 r. Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005 r.
Nr 6, poz. 22 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 51), postanawia
siê, co nastêpuje:

§ 1. Odwo³uje siê ze sk³adu Zespo³u Auditorów We-
wnêtrznych Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, o którym mowa w decyzji nr 3 Dy-
rektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
12 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym systemu zarz¹dzania jakoœci¹ (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 31 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 51), powo-
³anego decyzj¹ nr 6 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powo-
³ania Zespo³u Auditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹ w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 34), którego sk³ad zmieniono decyzj¹ nr 1
Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia

31 maja 2005 r. w sprawie zmian w sk³adzie Zespo³u Au-
ditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz.
15), nastêpuj¹ce osoby:

1) Józefa Koczwarê;

2) Adama Zygmunta.

§ 2. Powo³uje siê w sk³ad Zespo³u wymienionego w § 1
nastêpuj¹ce osoby:

1) Agnieszkê Noldê;

2) Beatê Kozaczyñsk¹;

3) Miros³awa Krzystolika;

4) Piotra Szewczyka.

§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. W celu rozpatrywania w I instancji spraw dyscy-
plinarnych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym powo³uje siê, na okres do
dnia 20 paŸdziernika 2009 r.2), Komisjê Dyscyplinarn¹

89

DECYZJA Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie powo³ania Komisji Dyscyplinarnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego

w sk³adzie:

1) mgr Jacek Bielawa
Dyrektor Biura Organizacyjnego;

2) mgr Barbara Kosmowska
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia;

3) mgr in¿. Miros³aw Koziura
Zastêpca Dyrektora Departamentu Górnictwa;

4) mgr in¿. Roman Macuga
Radca Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

5) mgr in¿. Jan Migda
Dyrektor Departamentu Warunków Pracy;

6) mgr Grzegorz PaŸdziorek
Zastêpca Dyrektora Departamentu Prawnego
i Integracji Europejskiej;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz.
1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238,
poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr
33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr
132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 79, poz.
549. Ustawa ta zosta³a uchylona z dniem 27 paŸdziernika 2006 r. przez art. 133
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).

2) Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej
komisje dyscyplinarne powo³ane przed dniem wejœcia w ¿ycie przepisów tej
ustawy dzia³aj¹ do koñca okresu, na który zosta³y powo³ane.
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7) mgr in¿. Andrzej Stêpieñ
G³ówny Specjalista
w Departamencie Górnictwa;

8) mgr Helena Strzêpek
G³ówny Specjalista w Departamencie Prawnym
i Integracji Europejskiej;

9) dr in¿. Piotr Trzcionka
Zastêpca Dyrektora Departamentu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em;

10) mgr in¿. Miros³aw Zapart
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Energomechanicznego.

§ 2. Komisja Dyscyplinarna powo³a ze swego grona
przewodnicz¹cego i jego zastêpców.

§ 3. Komisja Dyscyplinarna uchwali regulamin okreœla-
j¹cy tryb pracy Komisji i przed³o¿y Dyrektorowi General-
nemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego do zatwierdzenia w
terminie do dnia 26 paŸdziernika 2006 r.

§ 4. Obs³ugê prac administracyjno-biurowych Komisji
Dyscyplinarnej zapewni Biuro Kadr i Szkolenia.

§ 5. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 21 paŸdziernika
2006 r.3)

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

90

KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 19 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

1. Informuje siê, ¿e:

1) w dniu 14 wrzeœnia 2006 r. Pracownia Wentylacji
Kopalñ Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie zosta³a upowa¿niona przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podstawie
art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 190, poz. 1399), do wykonywania funk-
cji rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego
w zakresie okreœlonym w § 18 ust. 4 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych
w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r.
Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);

2) w dniu 22 wrzeœnia 2006 r. Laboratorium Lin i Urz¹-
dzeñ Szybowych Zak³adu Badañ Urz¹dzeñ Mechanicz-
nych G³ównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
zosta³o upowa¿nione przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górni-
cze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlonym w:

a) § 480 ust. 2 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowe-
go w podziemnych zak³adach górniczych (Dz. U. Nr
139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863),

b) pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,
pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.1 i pkt
5.13.9.6 ppkt 3 w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych;

3) w dniu 22 wrzeœnia 2006 r. Wydzia³ In¿ynierii Mecha-
nicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie zosta³ upowa¿niony przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlo-
nym w pkt 5.13.6.9, pkt 5.13.7.5, pkt 5.13.9.6 ppkt
3 i pkt 5.20.15.3 w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w spra-
wie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ru-
chu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo-
¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych;

4) w dniu 28 wrzeœnia 2006 r. Zarz¹d G³ówny Stowarzy-
szenia In¿ynierów i Techników Górnictwa w Katowi-
cach zosta³ upowa¿niony przez Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze, do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlonym w:

3) Niniejsza decyzja by³a poprzedzona decyzj¹ nr 1 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 20 paŸdziernika 2003 r. w sprawie powo³ania Komisji
Dyscyplinarnej (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 18 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 54). Okres,
na który powo³ano tê komisjê, zakoñczy³ siê w dniu 20 paŸdziernika 2006 r.
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a) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 i § 12 ust. 2 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ natural-
nych w zak³adach górniczych,

b) § 244 pkt 3, § 249 ust. 2, § 255 i § 256 rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowa-
dzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych,

c) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 6.18.5, pkt
10.12.1 i pkt 10.12.2 w za³¹czniku nr 5 do rozpo-
rz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-

czenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach
górniczych.

2. Upowa¿nienie, o którym mowa w:

1) pkt 1 — otrzyma³o nr 111/2006 i jest wa¿ne do dnia
30 wrzeœnia 2009 r.;

2) pkt 2 — otrzyma³o nr 110/2006, zastêpuje upowa¿-
nienie nr 101/2006 i jest wa¿ne do dnia 29 sierpnia
2009 r.;

3) pkt 3 — otrzyma³o nr 112/2006 i jest wa¿ne do dnia
11 wrzeœnia 2009 r.;

4) pkt 4 — otrzyma³o nr 113/2006 i jest wa¿ne do dnia
30 wrzeœnia 2009 r.
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