
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności 

w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów 

regulowanych 

W stosunku do przedmiotowego projektu zgłaszamy uwagę natury redakcyjnej, odnoszącą się do 
proponowanego nowego brzmienia pkt 1) w § 5 rozporządzenia. 
Proponujemy zrezygnować z tiretów w ppkt b) i c), a treść przepisu podzielić na trzy podpunkty (b, c, 
oraz nowy d) i zdef iniować go w sposób następujący: 

,,b) podmiotowi zawodowo trudniącemu się ratownictwem górniczym, zwanemu dalej „jednostką 
ratownictwa górniczego", w którym będzie odbywany staż adaptacyjny dla czynności kierownictwa w 
jednostce ratownictwa górniczego lub specjalisty w jednostce ratownictwa górniczego, albo 
c) przedsiębiorcy, w którego zakładzie górniczym będzie odbywany staż adaptacyjny dla czynności 
ratownika górniczego lub mechanika sprzętu ratowniczego, albo 
d) jednostce ratownictwa górniczego, w której będzie odbywany staż adaptacyjny dla czynności 
ratownika górniczego lub mechanika sprzętu ratowniczego, albo". 

Zmiana ta wyeliminuje ewentualne trudności w prawidłowym dokonywaniu wykładni i stosowania tego 
przepisu. 



K a n c e l a r i a 

Od: 
Wysłano: 
Do: 

Temat: 

Załączniki: 

PRI <pri@wug.gov.pl> 
26 marca 2015 08:36 
kancelaria@wug.gov.pl 
FW: Konsultacje publiczne - projekty rej 
nowelizacja - staż i test w kwalifikacjacl 
2015-03-19_uwagi_projekt rozporządź 

zporządzeń MŚ: 1) dokumentacja m-g; 2) 
górniczych 
nia_górnicze zawody regulowane.doc 

ci 
From: Kuydowicz Tomasz [mailto:kuydowicz@pracodawcy.pl] ^ f y f 
Sent: Tuesday, March 24, 2015 2:47 PM J) 0V ' 
To: j.pogoda@wug.gov.pl; pri@wug.gov.pl jL/>jt*U' 
Cc: Graboń Bogusław 
Subject: RE: Konsultacje publiczne - projekty rozporządzeń MŚ: 1) dokumentacja m-g; 2) nowelizacja - staż i test w 
kwalifikacjach górniczych 

ZWIĄZEK 
PRACODAWCÓW POLSKA KIEDi 

Szanowny Pan 

Jakub Pogoda 

Departament Prawny 
Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach 

Szanowny Panie 

W nawiązaniu do poniższego maila, w załączeniu przesyłam uwagi naszego Związku do projektu rozporządzenia Ministra 
Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności 
w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. 

Z poważaniem 

Tomasz Kuydowicz 

Główny Specjalista 
kuydowicz@pracodawcy.pl 
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Początek formularza 
Związek Pracodawców Polska Miedź 
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 90, 59-301 Lubin 
te).: 076/ 847 85 85, fax: 076/ 847 85 88 
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl 
www.pracodawcy.pl 

From: Jakub Pogoda [mailto: ] 
Sent: Tuesday, March 10, 2015 3:03 PM 
To: Sekretariat ZPPM; zpqwk@internetem.pl; psqs@aqh.edu.pl; Sekretariat ZPPM; buk(S)aqh.edu.pl; 
zbigniew.holinka@qkpge.pl; biuro@kruszpol.pl: info@kopalnie-odkrywkowe.pl; biuro@polskicement.pl; info@wapno-
info.pl; Sekretariat ZPPM; stow.krzq@wp.pl; secretary@opppw.pl; kzpbqeol@qmail.com; 
lewiatan@konfederacialewiatan.pl; info@csrq.bytom.pl; Gawlas-Chiciak Edyta; rsqol@oqec.krakow.pl; kiq@kiq.pl; 
biuro@qiph.com.pl; rsqo@pqniq.pl 
Cc: p.qrzesiok@wuq.qov.pl; 'WUG PRI' 
Subject: Konsultacje publiczne - projekty rozporządzeń MŚ: 1) dokumentacja m-g; 2) nowelizacja - staż i test w 
kwalifikacjach górniczych 

Katowice, dnia 10 marca 2015 r. 

PR.0201.115.2014 
PR.0201.85.2014 

Departament Prawny Wyższego Urzędu Górniczego przesyła w załączeniu korespondencję informującą o przekazaniu do 
konsultacji publicznych projektów rozporządzeń Ministra Środowiska: 

1) zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie 
uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (wersja z dnia 18 lutego 2015 r.); 

2) w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 10 lutego 2015 r.). 

Z poważaniem, 

Jakub Pogoda 
Departament Prawny 
tel. 32 736 17 63 

Wyższy Urząd Górniczy 
ul. Poniatowskiego 31 
40-055 Katowice 
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