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60
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji
w Podziemnych Zak³adach Górniczych
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 11 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach
Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 1) og³asza

siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin
pracy Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych,
uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 60
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 60)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI

1. Komisja do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych, zwana
dalej „Komisj¹”, jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy
dzia³alnoœæ Komisji.

2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) analiza i ocena zagro¿enia po¿arowego, wybuchem py³u
wêglowego, klimatycznego, a tak¿e stosowanych œrodków i metod dla prognozowania i zwalczania tych zagro¿eñ;
2) wskazywanie kierunków dzia³ania w zakresie zwalczania zagro¿enia po¿arowego, wybuchem py³u wêglowego oraz klimatycznego;
3) inspirowanie kierunków prac badawczych w zakresie
zwalczania zagro¿enia po¿arowego, wybuchem py³u
wêglowego oraz w zakresie przewietrzania i klimatyzacji, a tak¿e analiza i ocena mo¿liwoœci praktycznego
zastosowania wyników tych badañ;
4) analiza zaistnia³ych po¿arów oraz wybuchów py³u wêglowego, a tak¿e opracowywanie na tej podstawie
wniosków i zaleceñ dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych;
5) opiniowanie projektów przepisów, wytycznych i instrukcji dotycz¹cych zagro¿enia po¿arowego, wybuchem
py³u wêglowego oraz dotycz¹cych przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk górniczych;
6) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich czêœci w aspekcie wystêpuj¹cych zagro¿eñ
wentylacyjnych i po¿arowych;
7) inicjowanie wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie problematyki zwalczania zagro¿enia po¿arowego, wybuchem
py³u wêglowego, a tak¿e w zakresie przewietrzania
i klimatyzacji;
8) inicjowanie stosowania nowych metod i œrodków
w zakresie zwalczania zagro¿enia po¿arowego oraz wybuchem py³u wêglowego, a tak¿e w zakresie przewietrzania i klimatyzacji na podstawie doœwiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;
9) analiza i opracowywanie innych zleconych zagadnieñ
w zakresie zagro¿enia po¿arowego, wybuchem py³u
wêglowego oraz przewietrzania i klimatyzacji.
3. Obs³ugê dzia³alnoœci Komisji oraz organizacjê zapewnia
G³ówny Instytut Górnictwa — Kopalnia Doœwiadczalna
„Barbara” w Miko³owie.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez
przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych powinny byæ uprzednio
rozpatrzone przez, dzia³aj¹ce w zak³adach, odpowiednie
zespo³y w sprawach rozpoznawania i zwalczania zagro¿enia.
3. W pracach Komisji bierze udzia³ przedstawiciel
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyznaczony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, b¹dŸ te¿ w razie nieobecnoœci
Przewodnicz¹cego — jego Zastêpcê.
5. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. W przypadku niemo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w posiedzeniu — nieobecnoœæ nale¿y zg³osiæ w sekretariacie
Komisji lub u Przewodnicz¹cego.
6. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach i posiedzeniach Komisji inne osoby spoza jej
sk³adu. Osobom tym przys³uguje g³os doradczy.
7. Dla opracowywania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, jej Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej
sk³adu grupy robocze oraz zlecaæ im specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich
wykonania.
8. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad ustala
Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciel
Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osoby zaproszone powinny
byæ powiadomione oraz otrzymaæ materia³y, bêd¹ce przedmiotem posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed jego terminem.
9. W uzasadnionych przypadkach, w których czas
stanowi o bezpieczeñstwie lub ci¹g³oœci ruchu zak³adu
górniczego, Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ Komisjê
w niepe³nym sk³adzie zwanym „Prezydium Komisji”, bez
zachowania postanowieñ zawartych w pkt II.8 i II.11.
Prezydium Komisji powinno sk³adaæ siê minimum z piêciu
cz³onków Komisji, w tym: Przewodnicz¹cego i co najmniej
dwóch przedstawicieli oœrodków naukowo-badawczych,
bêd¹cych cz³onkami Komisji.
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10. Sprawy przedk³adane Komisji wymagaj¹ formy
pisemnej.
11. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ stosowne materia³y
wskazane przez Przewodnicz¹cego Komisji co najmniej na
14 dni przed terminem posiedzenia.
12. Przewodnicz¹cy Komisji lub upowa¿niony przez
niego Zastêpca zobowi¹zani s¹ do pisemnego uzasadnienia
odmowy zakwalifikowania przes³anej sprawy do rozpatrzenia przez Komisjê.
13. Do opracowañ przedk³adanych Komisji powinny byæ
opracowane recenzje wraz z propozycjami uchwa³ przez
wyznaczonych recenzentów. Recenzje opracowuj¹ cz³onkowie Komisji lub inni specjaliœci (spoza Komisji) wyznaczeni
przez Przewodnicz¹cego.
14. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Komisji. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji. W przypadku zwo³ania
Prezydium Komisji na najbli¿szym plenarnym posiedzeniu
Komisji, Przewodnicz¹cy przedk³ada informacje o celu
zwo³ania wymienionego posiedzenia Prezydium, podjêtej
uchwale lub opinii.
15. Zajêcie stanowiska przez Prezydium jest pomocne
dla podejmowania decyzji przez kierownika ruchu zak³adu
górniczego, natomiast uchwa³a Komisji jest opini¹ dla decyzji
organów nadzoru górniczego.
16. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u, umotywowane pisemnie, odrêbne
stanowisko.

Poz. 60 i 61

17. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom
Komisji i osobom bior¹cym udzia³ w posiedzeniu oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie do 7
dni od daty posiedzenia Komisji.
18. Osoby wymienione w pkt II.16 mog¹ zg³aszaæ
pisemne zastrze¿enia i uwagi do treœci protoko³u w terminie
do 14 dni od jego otrzymania. Zastrze¿enia te rozstrzygane
s¹ na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
Przyjête uwagi i zastrze¿enia dokumentowane s¹ w protokole.
19. Uzgodniony protokó³ zatwierdzany jest na
posiedzeniu Komisji, o którym mowa w pkt II.17.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywa
G³ówny Instytut Górnictwa — wed³ug odrêbnych zasad
ustalonych przez Naczelnego Dyrektora G³ównego Instytutu
Górnictwa i Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji w terminie do dnia 31 stycznia
nastêpnego roku.
3. Wszelkie inne sprawy, zwi¹zane z pracami Komisji,
nieobjête zarz¹dzeniem nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz.
Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 1) i niniejszym Regulaminem
ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

61
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach
Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 12 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy
i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz.

2) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
Regulamin pracy Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi, uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 61
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 61)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do Spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania
Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy
Miedzi, zwana dalej „Komisj¹”, jest organem opiniodawczodoradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

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.

2. Sekretariat Komisji znajduje siê w KGHM CUPRUM
Spó³ka z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe we Wroc³awiu,
które jednoczeœnie zapewnia obs³ugê prac Komisji.

3. W pracach Komisji bior¹ udzia³ przedstawiciele
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyznaczeni przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

3. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) kompleksowa analiza stanu zagro¿enia t¹paniami
i zawa³ami oraz wskazywanie kierunków dzia³añ
w zakresie zwalczania tych zagro¿eñ;
2) opiniowanie projektów kompleksowych eksploatacji z³ó¿
w rejonach zagro¿onych t¹paniami;
3) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych
w rejonach szczególnie zagro¿onych t¹paniami i zawa³ami;
4) opiniowanie nowych technologii wybierania z³ó¿;
5) inspirowanie prac naukowo-badawczych z zakresu
zwalczania zagro¿enia t¹paniami, a tak¿e stosowania
obudowy oraz analiza i ocena mo¿liwoœci 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;
7) analiza przyczyn i okolicznoœci zaistnia³ych t¹pniêæ
i zawa³ów oraz opracowywanie na tej podstawie wniosków oraz zaleceñ dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych;
8) inicjowanie wspó³pracy z zagranic¹ w zakresie problematyki zwalczania zagro¿enia t¹paniami oraz doboru
i stosowania obudowy wyrobisk;
9) inicjowanie stosowania nowych metod i œrodków zwalczania zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami na podstawie
doœwiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;
10) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu
zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy
dzia³alnoœæ Komisji.

4. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy, b¹dŸ w razie nieobecnoœci
Przewodnicz¹cego, jego Zastêpca.
5. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciele organów
nadzoru górniczego oraz osoby zaproszone powinny byæ
powiadomione o posiedzeniu oraz otrzymaæ materia³y,
bêd¹ce przedmiotem posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed
jego terminem.
6. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. W przypadku niemo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w posiedzeniu, nieobecnoœæ nale¿y zg³osiæ w sekretariacie
Komisji lub u Przewodnicz¹cego.
7. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach Komisji inne osoby spoza jej sk³adu. Osobom
tym przys³uguje g³os doradczy.
8. Dla opracowywania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, jej Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej
sk³adu grupy robocze oraz zlecaæ im specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich
wykonania.
9. W uzasadnionych przypadkach, w celu zaopiniowania
wniosku maj¹cego istotne znaczenie dla bezpieczeñstwa
i ci¹g³oœci ruchu zak³adu górniczego, Przewodnicz¹cy mo¿e
zwo³aæ Prezydium (Komisjê w niepe³nym sk³adzie), które
po rozpatrzeniu sprawy okreœla swoje stanowisko lub
wyra¿a opiniê, pomocn¹ dla podejmowania decyzji przez
kierownika ruchu zak³adu górniczego. Na najbli¿szym
posiedzeniu Komisji Przewodnicz¹cy przedk³ada informacjê
o celu zwo³ania Prezydium, podjêtym stanowisku lub opinii,
a nastêpnie Komisja podejmuje stosown¹ uchwa³ê.
10. Sprawy przedk³adane Komisji wymagaj¹ formy
pisemnej.
11. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ Komisji stosowne
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materia³y co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
12. Przewodnicz¹cy Komisji lub upowa¿niony przez
niego Zastêpca zobowi¹zani s¹ do pisemnego uzasadnienia
odmowy zakwalifikowania przes³anej sprawy do rozpatrzenia przez Komisjê.
13. Do wniosków przedk³adanych Komisji powinny byæ
opracowane recenzje wraz z propozycjami uchwa³ przez
wyznaczonych recenzentów. Recenzje opracowuj¹
cz³onkowie Komisji lub inni specjaliœci (spoza Komisji)
wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego.
14. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y, która jest opini¹ dla decyzji organów nadzoru
górniczego.
15. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy uprawnionego do
g³osowania sk³adu osobowego Komisji.
16. W podejmowaniu uchwa³ Komisji nie uczestnicz¹
autorzy opracowañ przedk³adanych Komisji oraz pracownicy strony wystêpuj¹cej z wnioskiem o uzyskanie opinii.
17. W przypadku równej liczby g³osów za uchwa³¹
i przeciw, o jej podjêciu rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego
Komisji. Uchwa³a obowi¹zuje z dniem jej podjêcia.
18. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u, umotywowane pisemnie, odrêbne
stanowisko.
19. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom

Komisji i osobom bior¹cym udzia³ w posiedzeniu oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie do
14 dni od daty posiedzenia Komisji.
20. Osoby wymienione w pkt II.19 mog¹ zg³aszaæ
pisemne zastrze¿enia i uwagi do treœci protoko³u w terminie
do 14 dni od jego otrzymania. Zastrze¿enia te rozstrzygane
s¹ na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
Przyjête uwagi i zastrze¿enia dokumentowane s¹ w protokole.
21. Uzgodniony protokó³ zatwierdzany jest na
posiedzeniu Komisji, o którym mowa w pkt II.20.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Obs³ugê finansow¹ dzia³alnoœci Komisji prowadzi
KGHM CUPRUM Spó³ka z o.o. Centrum BadawczoRozwojowe wed³ug odrêbnych zasad ustalonych przez
Przewodnicz¹cego Komisji wspólnie z Prezesem KGHM
CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji w terminie do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
3. Wszelkie inne sprawy, zwi¹zane z pracami Komisji,
nieobjête zarz¹dzeniem nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem
w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 2) i niniejszym
Regulaminem ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

62
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych
Wêgiel Kamienny
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 13 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny (Dz.
Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 3) og³asza siê w za³¹czniku

do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do
spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych
Wêgiel Kamienny, uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 62)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do Spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych
Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny, zwana dalej „Komisj¹”,
jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, dzia³aj¹cym na podstawie zarz¹dzenia
nr 13 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw
T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Wêgiel
Kamienny (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 3).
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
w Katowicach.
3. Siedzib¹ Komisji jest G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach.
4. Obs³ugê dzia³alnoœci Komisji oraz organizacjê
sekretariatu zapewnia G³ówny Instytut Górnictwa w
Katowicach.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Do zakresu dzia³ania 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¿liwoœci praktycznego zastosowania wyników tych prac;
3) opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji
pok³adów zagro¿onych t¹paniami;
4) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych
w rejonach szczególnie zagro¿onych t¹paniami;
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;
8) inicjowanie stosowania nowych metod i œrodków
w zakresie zwalczania zagro¿enia t¹paniami na podstawie doœwiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;

9) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu
zagro¿enia t¹paniami.
2. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, a w razie jego nieobecnoœci,
przez upowa¿nionego Zastêpcê.
3. W pracach Komisji bior¹ udzia³ przedstawiciele
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. W przypadku niemo¿liwoœci uczestnictwa
w posiedzeniu — o nieobecnoœci nale¿y powiadomiæ
Przewodnicz¹cego lub zg³osiæ w sekretariacie Komisji.
5. Dla opracowywania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej
sk³adu zespo³y robocze oraz zlecaæ im specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich
wykonania.
6. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy.
Cz³onkowie Komisji, przedstawiciele (przedstawiciel)
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osoby zaproszone powinny byæ powiadomione o terminie posiedzenia oraz
otrzymaæ materia³y bêd¹ce jego przedmiotem co najmniej
na 7 dni przed posiedzeniem.
7. W uzasadnionych przypadkach, w których czas
stanowi o bezpieczeñstwie lub ci¹g³oœci ruchu zak³adu
górniczego, Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ Komisjê
w niepe³nym sk³adzie zwanym „Prezydium Komisji”, bez
zachowania postanowieñ zawartych w pkt II.6, II.12 i II.14.
Prezydium Komisji powinno sk³adaæ siê minimum
z piêciu cz³onków Komisji, w tym: Przewodnicz¹cego i co
najmniej dwóch przedstawicieli oœrodków naukowobadawczych, bêd¹cych cz³onkami Komisji.
8. Na posiedzenia plenarne i Prezydia Komisji
Przewodnicz¹cy powinien zapraszaæ przedstawicieli Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w³aœciwych urzêdów
górniczych i przedsiêbiorcy.
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e równie¿ zapraszaæ do
udzia³u w pracach Komisji inne osoby spoza sk³adu Komisji,
którym przys³uguje g³os doradczy.
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9. W przypadku zwo³ania Prezydium Komisji Przewodnicz¹cy na najbli¿szym plenarnym posiedzeniu Komisji przedk³ada informacjê o celu zwo³ania wymienionego posiedzenia
Prezydium, podjêtej uchwale lub opinii.

Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komisji.
W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji.

10. Sprawy przedk³adane Komisji wymagaj¹ formy
pisemnej.

Uchwa³a Komisji jest obowi¹zuj¹ca z dniem jej podjêcia.

11. Wnioski przedk³adane Komisji przez zak³ady górnicze
wymagaj¹ ich uprzedniego zaopiniowania przez kopalniane
zespo³y do spraw t¹pañ i zaakceptowania przez przedsiêbiorcê.
12. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ stosowne materia³y
do sekretariatu Komisji 14 dni przed terminem posiedzenia.
13. Przewodnicz¹cy Komisji lub upowa¿niony przez niego
Zastêpca zobowi¹zani s¹ do pisemnego przedstawienia
stronie wystêpuj¹cej z wnioskiem uzasadnienia przypadku
niezakwalifikowania przes³anej sprawy do rozpatrzenia
przez Komisjê.
14. Do opracowañ przedk³adanych Komisji, projektów
lub wniosków powinny byæ opracowane recenzje. Recenzje
opracowuj¹ cz³onkowie Komisji lub inni specjaliœci (spoza
Komisji) wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego.
Recenzje nale¿y przed³o¿yæ przedstawicielowi Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej trzy dni przed
terminem posiedzenia Komisji.
15. Recenzja mo¿e byæ opracowana indywidualnie
przez ka¿dego z recenzentów lub wspólnie i powinna
zawieraæ projekt uchwa³y.
16. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y.

17. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ, umotywowane pisemnie, odrêbne stanowisko.
Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
18. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom
Komisji i osobom zaproszonym do udzia³u w posiedzeniu
oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego — w terminie
do 14 dni od daty posiedzenia.
19. W szczególnych przypadkach rozpatrywania
projektów eksploatacji przy wspó³wystêpuj¹cych
górniczych zagro¿eniach naturalnych Przewodnicz¹cy
Komisji, w porozumieniu z Przewodnicz¹cymi zainteresowanych Komisji, mo¿e zwo³aæ wspólne posiedzenie dla
opracowania jednolitej opinii i podjêcia uchwa³y
uwzglêdniaj¹cej w rozpatrywanym projekcie wystêpuj¹ce
zagro¿enia.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Koszty obs³ugi techniczno-administracyjnej zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywa G³ówny Instytut Górnictwa
— wed³ug odrêbnych „Zasad finansowania”, ustalonych
przez Naczelnego Dyrektora G³ównego Instytutu Górnictwa
i Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

63
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 14 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 4) og³asza siê w za³¹czniku do niniej-

szego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw
Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami,
uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 63)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpadami
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych
i Gospodarki Odpadami, zwana dalej „Komisj¹”, jest
organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.
2. Siedzib¹ Komisji jest G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach. Sekretariat Komisji znajduje siê w Kopalni
Doœwiadczalnej „Barbara” w Miko³owie.
3. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa.
4. Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 14 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów
Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 4) 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 dzia³alnoœci¹ górnicz¹;
2) ocena prawid³owoœci stosowania rozwi¹zañ technicznych w zakresie likwidacji wyrobisk górniczych i obiektów powierzchniowych;
3) opiniowanie projektów przemys³owego i nieprzemys³owego wykorzystania 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 naukowobadawczych 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 czêœci.
5. Zadania Komisji, o których mowa w pkt 4, dotycz¹
wszystkich zak³adów górniczych.
6. W zakresie, o którym mowa w pkt 4, Komisja wydaje
opinie.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
A. Sk³adanie wniosków:

1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy
dzia³alnoœæ Komisji.
2. Sprawy i opracowania wnoszone pod obrady Komisji
powinny byæ przygotowane w formie pisemnej.
3. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez
przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego
rozpatrzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach odpowiednie
zespo³y opiniodawcze w sprawach objêtych zakresem
dzia³ania Komisji, a w zakresie zagro¿eñ naturalnych
równie¿ przez w³aœciwe Komisje powo³ane przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ stosowne materia³y,
zgodnie ze wskazaniami Przewodnicz¹cego, co najmniej na
21 dni przed terminem posiedzenia. Wnioski wraz z materia³ami sk³adane s¹ w sekretariacie Komisji.
5. Przewodnicz¹cy Komisji zobowi¹zany jest do
pisemnego uzasadnienia odmowy zakwalifikowania
przes³anej sprawy do rozpatrzenia przez Komisjê.
B. Recenzje:
1. Do opracowañ przedk³adanych Komisji powinien byæ
opracowany koreferat (recenzja) — jeden lub wiêcej.
2. Koreferaty (recenzje) opracowuj¹ wyznaczeni przez
Przewodnicz¹cego cz³onkowie Komisji lub, w przypadkach
uzasadnionych, specjaliœci spoza jej sk³adu.
3. Zlecenie opracowania koreferatu (recenzji) mo¿e byæ
dokonane w formie ustnej.
4. Koreferaty (recenzje) wraz z propozycj¹ treœci
uchwa³, opracowane w formie pisemnej wraz z kopi¹ na
noœniku elektronicznym musz¹ byæ z³o¿one przez recenzentów najpóŸniej przed posiedzeniem, na którym maj¹ zostaæ
przedstawione.
C. Posiedzenia Komisji:
1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach, zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
2. W pracach Komisji bierze udzia³ sta³y przedstawiciel
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyznaczony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
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3. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. W przypadku niemo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w posiedzeniu — nieobecnoœæ nale¿y zg³osiæ u Przewodnicz¹cego lub w sekretariacie Komisji.

12. Protokó³ z przebiegu posiedzenia Komisji przesy³any
jest w terminie 7 dni od daty posiedzenia wszystkim
cz³onkom Komisji i osobom (podmiotom) bior¹cym udzia³
w posiedzeniu oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

4. Przewodnicz¹cy mo¿e zapraszaæ do udzia³u w pracach Komisji osoby spoza jej sk³adu. Osobom tym przys³uguje
g³os doradczy.

13. Treœæ podjêtych uchwa³ Komisji w przedmiotowych
sprawach przesy³ana jest wnioskodawcom w terminie 7
dni od daty posiedzenia.

5. Dla opracowania poszczególnych zagadnieñ nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, jej Przewodnicz¹cy mo¿e
powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej sk³adu
grupy robocze oraz zleciæ specjalistyczne opracowania,
ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich wykonania.

14. Osoby wymienione w pkt 12 mog¹ zg³aszaæ pisemne
uwagi i zastrze¿enia do treœci protoko³u w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania. Zastrze¿enia te rozstrzygane s¹
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
Postanowienia pkt 9 stosuje siê odpowiednio.

6. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciel
Wy¿szego Urzêdu Górniczego i osoby zaproszone powinny
byæ powiadomione oraz powinny otrzymaæ niezbêdne
materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia co najmniej na
7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza siê równie¿
powiadamianie cz³onków Komisji oraz przesy³anie niezbêdnych materia³ów za poœrednictwem sieci teleinformatycznych.
7. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
Komisji mo¿e zwo³ywaæ jej posiedzenia bez zachowania
postanowieñ okreœlonych w pkt 6.
8. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
Komisji mo¿e zwo³aæ Prezydium (Komisjê w niepe³nym
sk³adzie), które po rozpatrzeniu sprawy okreœla swoje
stanowisko lub wydaje opiniê. Na najbli¿szym posiedzeniu
plenarnym Komisji Przewodnicz¹cy przedk³ada informacjê
o celu zwo³ania Prezydium oraz o podjêtym stanowisku lub
opinii.
9. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Komisji. W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji.
10. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane pisemnie zdanie
odrêbne.
11. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ powinien uwzglêdniaæ:
1) przebieg obrad Komisji;
2) treœæ opiniowanych wniosków przedstawion¹ na posiedzeniu przez wnioskodawców;
3) treœæ recenzji przedstawionych na posiedzeniu przez
recenzentów;
4) przebieg dyskusji;
5) treœæ podjêtych uchwa³.

D. Archiwizowanie dokumentacji:
1. Archiwum Komisji przechowywane jest w sekretariacie Komisji.
2. Archiwizowaniu podlegaj¹ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) wnioski;
2) projekty i dokumentacje skierowane do rozpatrzenia
przez Komisjê;
3) recenzje i koreferaty;
4) protoko³y z przebiegu posiedzeñ;
5) roczne sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji;
6) korespondencja.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywa
G³ówny Instytut Górnictwa wed³ug zasad dzia³ania komisji
ustalonych przez Naczelnego Dyrektora G³ównego Instytutu
Górnictwa.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie z dzia³alnoœci
Komisji w terminie do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
3. Wszelkie sprawy zwi¹zane z pracami Komisji,
nieujête w zarz¹dzeniu nr 14 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych
i Gospodarki Odpadami, decyzji nr 32 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
ustalenia sk³adu Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów
Górniczych i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 15) oraz niniejszym Regulaminie, okreœla
Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym Dyrektorem
G³ównego Instytutu Górnictwa.
4. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji przys³uguj¹
odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie
niemo¿noœci wykonywania tych uprawnieñ przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
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Poz. 64

64
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami Œrodowiska Pracy
w Zak³adach Górniczych
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 15 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia
Czynnikami Œrodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych (Dz.
Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 5) og³asza siê w za³¹czniku

do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do
spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami Œrodowiska Pracy
w Zak³adach Górniczych, uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 64)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami Œrodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami
Œrodowiska Pracy w Zak³adach Górniczych, zwana dalej
„Komisj¹”, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Komisja rozpatruje sprawy wchodz¹ce w zakres jej
dzia³ania na posiedzeniach, zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Uczestnicy posiedzeñ zawiadamiani
s¹ co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Komisji uczestniczy sta³y przedstawiciel Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyznaczony
przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów,
niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze spoœród
cz³onków Komisji lub grupy osób spoza jej sk³adu.
Przewodnicz¹cy ustala dla tych grup lub poszczególnych
osób, którym przys³uguje g³os doradczy, zakres, tematykê
i termin wykonania okreœlonych prac.
5. Opinie dotycz¹ce œrodków ochrony indywidualnej
opracowuje grupa robocza na posiedzeniach zwo³ywanych
przez Przewodnicz¹cego Komisji. Wyniki pracy grupy
roboczej przedstawiane s¹ na posiedzeniu Komisji.

6. Komisja wykonuje swoje zadania, dotycz¹ce wszystkich rodzajów zak³adów górniczych, wydaj¹c opiniê, po
rozpatrzeniu wniosku zg³oszonego do Komisji.
7. Komisja wydaje opinie w drodze uchwa³y zaprotoko³owanej po odbyciu posiedzenia, na podstawie materia³ów
opracowanych przez grupy robocze.
8. Opinie wydawane s¹ wnioskodawcy wystêpuj¹cemu
do Komisji, którego interes prawny dotyczy dzia³alnoœci
Komisji.
9. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji przys³uguj¹
odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji, w przypadku niemo¿noœci wykonywania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.
10. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³, który przekazywany jest cz³onkom Komisji oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie 14 dni
od daty posiedzenia.
III. ZAKRES DZIA£ANIA KOMISJI
1. Opiniowanie analiz i ocen zagro¿eñ zdrowia
czynnikami œrodowiska pracy zg³aszanych przez zak³ady
górnicze.
2. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zg³aszanych
do Komisji w sprawach dotycz¹cych zagro¿eñ zdrowia
czynnikami œrodowiska pracy w zak³adach górniczych.
3. Opiniowanie projektów rozwi¹zañ technicznoorganizacyjnych w zakresie dotycz¹cym bezpieczeñstwa
i higieny pracy w górnictwie, zg³aszanych do Komisji.
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4. Wskazywanie kierunków prac naukowo-badawczych
dotycz¹cych:
1) ograniczania zagro¿eñ mog¹cych powodowaæ choroby
zawodowe;
2) ograniczania emisji czynników szkodliwych dla zdrowia
w œrodowisku pracy;
3) wdra¿ania nowych technik ochrony zbiorowej i indywidualnej;
4) rozwoju metod organizacji profilaktyki zdrowia w zak³adach górniczych.
5. Inspirowanie tematyki konferencji technicznych,
naukowych oraz szkoleñ specjalistycznych dla pracowników
zak³adów górniczych w zakresie zagro¿eñ zdrowia
czynnikami œrodowiska pracy.
6. Podejmowanie innych dzia³añ wnoszonych przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego i przedsiêbiorców
w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia w górnictwie.

Poz. 64 i 65
IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

1. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdania
z dzia³alnoœci Komisji w terminie do 31 stycznia nastêpnego
roku.
2. Obs³ugê prac Komisji sprawuje G³ówny Instytut
Górnictwa w Katowicach.
3. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia nr 15 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami Œrodowiska
Pracy w Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 5) i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
ustala Przewodnicz¹cy Komisji wspólnie z Naczelnym
Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa.
4. Regulamin podlega zatwierdzeniu i og³oszeniu przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

65
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 16 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 6) og³asza siê w za³¹cz-

niku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji
do spraw Zagro¿eñ Wodnych, uchwalony przez tê Komisjê
i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 65)

REGULAMIN PRACY
Komisji do Spraw Zagro¿eñ Wodnych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Zagro¿eñ Wodnych, zwana dalej
„Komisj¹”, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dzia³aj¹cym na podstawie
zarz¹dzenia nr 16 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do
spraw Zagro¿eñ Wodnych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1,
poz. 6).
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
3. Siedzib¹ Komisji jest G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach.

4. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Komisja wykonuje swoje dzia³ania w sk³adzie
wymienionym w decyzji nr 34 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia
sk³adu Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 17), przy udziale sta³ego przedstawiciela
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Przewodnicz¹cy
mo¿e zapraszaæ do udzia³u w pracach Komisji inne osoby
spoza jej sk³adu. Osobom tym przys³uguje g³os doradczy.
2. Sprawy wchodz¹ce w zakres zadañ Komisji,
wymienione w § 4 zarz¹dzenia nr 16 Prezesa Wy¿szego
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Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych,
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego b¹dŸ te¿ w czasie jego nieobecnoœci
przez Zastêpcê.
3. Dla opracowania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub osób spoza
jej sk³adu grupy robocze oraz zlecaæ specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich
wykonania.
4. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciel
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osoby
zaproszone powinny byæ powiadomione oraz otrzymaæ
materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia co najmniej na
7 dni przed jego terminem. O terminie posiedzenia
powiadamiany jest równie¿ Naczelny Dyrektor G³ównego
Instytutu Górnictwa.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³ywaæ posiedzenia Komisji bez
zachowania postanowieñ okreœlonych w pkt 4.
W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy mo¿e
zwo³aæ Prezydium (Komisja w niepe³nym sk³adzie), które
po rozpatrzeniu sprawy okreœla swoje stanowisko lub
wyra¿a opinie.
Na najbli¿szym posiedzeniu plenarnym Komisji
Przewodnicz¹cy przedk³ada informacje o celach zwo³ania
Prezydium, o podjêtym stanowisku lub opinii, a nastêpnie
Komisja podejmuje uchwa³ê.
6. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji powinny byæ
przygotowane w formie pisemnej.

Poz. 65 i 66

7. Do ka¿dego z opracowañ przedk³adanych Komisji
powinien byæ opracowany co najmniej jeden koreferat.
Koreferaty opracowuj¹ wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego cz³onkowie Komisji lub w uzasadnionych przypadkach
inni specjaliœci spoza Komisji. Do koreferatu powinna byæ
do³¹czona propozycja uchwa³y Komisji.
8. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Komisji. W razie równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
9. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane pisemnie zdanie
odrêbne.
10. Z przebiegu posiedzenia sporz¹dzany jest protokó³.
Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom Komisji,
osobom bior¹cym udzia³ w posiedzeniu oraz Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego i Naczelnemu Dyrektorowi
G³ównego Instytutu Górnictwa w terminie 7 dni od daty
posiedzenia.
11. Osoby wymienione w pkt 10 mog¹ zg³osiæ
zastrze¿enia i uwagi do treœci protoko³u w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania. Zastrze¿enia te s¹ rozpatrywane
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji, a ich zasadnoœæ Komisja
rozstrzyga w drodze g³osowania.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji zapewnia
jednostka wymieniona w dziale I pkt 4 wed³ug odrêbnych
zasad.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdania
z dzia³alnoœci Komisji w terminie do 31 stycznia nastêpnego
roku.

66
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 17 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Obudów Wyrobisk
Górniczych i Kierowania Stropem (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 7), og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego ob-

wieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw Obudów
Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem, uchwalony
przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 66
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 66)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych
i Kierowania Stropem, zwana dalej „Komisj¹”, jest organem
opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego. Komisja dzia³a w sk³adzie osobowym ustalonym
decyzj¹ nr 35 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do
spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem
(Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 18).
2. 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 okreœlenie 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 funkcjonalnoœæ 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, normalizacyjnych i legislacyjnych w zakresie systemów kierowania stropem
i obudowy wyrobisk oraz dokonywanie okresowych analiz tych prac.
Zadania Komisji dotycz¹ podziemnych zak³adów
górniczych, z wyj¹tkiem wydobywaj¹cych rudy miedzi.
3. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
w Katowicach.
4. Siedzib¹ Komisji jest Centrum Mechanizacji
Górnictwa „KOMAG” w Gliwicach.
5. Obs³ugê dzia³alnoœci Komisji oraz organizacjê sekretariatu zapewnia Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy
dzia³alnoœæ Komisji.

2. Komisja realizuje zadania ujête w § 4 zarz¹dzenia nr
17 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia
2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Obudów
Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 7).
3. W pracach Komisji bierze udzia³ sta³y przedstawiciel
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach zwo³anych przez jej
Przewodnicz¹cego, a w razie jego nieobecnoœci przez
Zastêpcê.
5. Obecnoœæ cz³onków na posiedzeniach Komisji jest
obowi¹zkowa. Brak mo¿liwoœci wziêcia udzia³u w posiedzeniu
nale¿y wyprzedzaj¹co zg³osiæ Przewodnicz¹cemu lub
Sekretarzowi Komisji.
6. Opracowania maj¹ce byæ przedmiotem obrad Komisji
s¹ przedk³adane w formie pisemnej, zgodnej z za³¹cznikiem
do regulaminu.
7. Przewodnicz¹cy Komisji lub Zastêpca zobowi¹zani
s¹ do pisemnego przedstawienia stanowiska w przypadku
niezakwalifikowania przes³anej sprawy do rozpatrzenia
przez Komisjê.
8. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach inne osoby spoza sk³adu Komisji. Osobom tym
przys³uguje g³os doradczy.
9. Dla opracowania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, jej Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³aæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej sk³adu
grupy robocze oraz zleciæ im specjalistyczne opracowania,
ustalaj¹c przy tym tematykê, zakres i termin ich wykonania.
10. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciel
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osoby
zaproszone powinny byæ powiadomione o terminie
posiedzenia oraz otrzymaæ materia³y bêd¹ce jego
przedmiotem co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
11. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci na posiedzeniu
co najmniej po³owy stanu osobowego Komisji. W razie
równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego
Komisji.
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12. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
mo¿e zwo³aæ Komisjê w niepe³nym sk³adzie, która po
rozpatrzeniu sprawy okreœla swoje stanowisko lub wyra¿a
opiniê.
Na najbli¿szym posiedzeniu plenarnym Komisji
Przewodnicz¹cy przedk³ada informacjê o celu zwo³ania
obytego posiedzenia, o podjêtym stanowisku lub opinii,
a nastêpnie Komisja podejmuje stosown¹ uchwa³ê.
13. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ stosowne materia³y
do sekretariatu Komisji minimum 14 dni przed terminem
posiedzenia.
14. Do spraw przedk³adanych Komisji powinny byæ
opracowane koreferaty, które musz¹ zawieraæ przygotowany
projekt uchwa³y. Koreferaty opracowuj¹ cz³onkowie Komisji
lub inni specjaliœci wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego.
Koreferaty nale¿y dostarczyæ przedstawicielowi Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego jeden dzieñ przed terminem
posiedzenia Komisji.
15. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u odrêbne, umotywowane pisemne
stanowisko.
16. Z przebiegu posiedzenia sporz¹dzany jest protokó³.
Protokó³ ten podpisywany jest przez Przewodnicz¹cego oraz
Sekretarza Komisji. Integraln¹ czêœæ protoko³u stanowi¹
podjête na posiedzeniu uchwa³y. Protokó³ jest przesy³any

Poz. 66

cz³onkom Komisji oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego w terminie do 14 dni od daty posiedzenia.
17. Cz³onkowie Komisji mog¹ sk³adaæ do Sekretarza
Komisji uzupe³nienia do protoko³u w terminie do 7 dni od
jego otrzymania. Protokó³, uwzglêdniaj¹cy zg³oszone uwagi
i uzupe³nienia, przedstawiany jest do zatwierdzenia na
kolejnym posiedzeniu Komisji. Zatwierdzenie protoko³u
nastêpuje przez g³osowanie jawne; stosuje siê w tym
przypadku postanowienia pkt 11.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Komisja ze swej dzia³alnoœci sk³ada roczne
sprawozdanie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w terminie do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
2. Wszystkie materia³y Komisji, a w szczególnoœci
koreferaty, opinie i protoko³y przechowywane s¹ w sekretariacie Komisji.
3. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywa
Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG” wed³ug
odrêbnych zasad ustalonych przez Dyrektora Centrum
Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”.
4. Wszelkie inne sprawy, zwi¹zane z pracami Komisji,
nieobjête zarz¹dzeniem nr 17 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania
Stropem oraz niniejszym Regulaminem, ustala Przewodnicz¹cy
Komisji.
Za³¹cznik do Regulaminu pracy Komisji do spraw
Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem

DOKUMENTACJA WNIOSKU KIEROWANEGO DO KOMISJI CELEM ZAOPINIOWANIA
Wniosek kierowany do Komisji powinien zawieraæ:
1) pismo przewodnie okreœlaj¹ce przedmiot wniosku;
2) streszczenie w 16 egzemplarzach z opisem przedmiotu wniosku, istotnymi parametrami rozwi¹zania oraz
rysunkami;
3) kompletn¹ dokumentacjê przedmiotu wniosku w 3 egzemplarzach.
Dokumentacja w zale¿noœci od przedmiotu wniosku
powinna zawieraæ:

b) opis technologii, z uwzglêdnieniem zalet w odniesieniu do aktualnie stosowanych technologii,
c) rysunki dotycz¹ce sposobu rozciêcia pok³adu, uk³adu przodków eksploatacyjnych, obudowy œcian,
skrzy¿owañ, chodników przyœcianowych,
d) wykaz maszyn i urz¹dzeñ niezbêdnych dla realizacji
procesu technologicznego, typy i parametry techniczne,
e) organizacjê robót,

1) w przypadku nowej technologii eksploatacji pok³adów:

f) wyszczególnienie przedsiêwziêæ i œrodków w zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji;

a) plany pok³adów z naniesionym projektem robót górniczych, szczegó³owe warunki górniczo-geologiczne
stosowania, przekroje geologiczne, warunki stropowe, charakterystykê zagro¿eñ naturalnych, stany
eksploatacji w pok³adach wy¿ej i ni¿ej le¿¹cych,

2) w przypadku projektu obudowy — opis warunków górniczo-geologicznych, metodykê i wyniki badañ ska³,
metodê projektowania, rozwi¹zania projektowe, wytyczne wykonania, harmonogram nadzoru, monitoring
górotworu;
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3) w przypadku interpretacji przepisów — brzmienie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów, okolicznoœci i przyczynê w¹tpliwoœci, interpretacjê przepisu wed³ug wnioskodawcy;

Poz. 66 i 67

4) w przypadku zezwolenia na odstêpstwo od przepisów
— przyczynê i okolicznoœci zwi¹zane z wnioskiem, zakres i czasokres odstêpstwa, o jakie ubiega siê wnioskodawca.

67
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 18 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 8) og³asza siê

w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, uchwalony przez
tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 67)

REGULAMIN PRACY
Komisji do Spraw Ochrony Powierzchni
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI

1. Komisja do spraw Ochrony Powierzchni, zwana dalej
„Komisj¹”, jest organem opiniodawczym i doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w sprawach ochrony
powierzchni przed ujemnymi wp³ywami dzia³alnoœci
górniczej na œrodowisko, w tym obiekty budowlane.

1. Komisja wykonuje swoje zadania przy udziale sta³ych
przedstawicieli Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a na podstawie:
1) zarz¹dzenia nr 18 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 8);

3. W posiedzeniach Komisji obowi¹zani s¹ braæ udzia³
wszyscy powo³ani do sk³adu komisji. Nieobecnoœæ zg³asza
siê Przewodnicz¹cemu Komisji.

2) decyzji nr 36 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia sk³adu
Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 19)1 ).

4. Przewodnicz¹cy mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach Komisji innych specjalistów, spoza sk³adu
Komisji, oraz przedstawicieli: w³aœciwych miejscowo
dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i w³aœciwych
organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Osobom tym
przys³uguje g³os doradczy.

3. Siedzib¹ Komisji jest Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.
4. Obs³ugê administracyjn¹ i biurow¹ Komisji zapewnia
Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

1)

2. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach, zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, b¹dŸ te¿ w razie jego nieobecnoœci przez wyznaczonego Zastêpcê.

Sk³ad osobowy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, ustalony wymienion¹
decyzj¹, zosta³ zmieniony decyzj¹ nr 10 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmian w sk³adzie Komisji do spraw Ochrony
Powierzchni (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 48).

5. Dla opracowywania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji jej Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ, spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej
sk³adu, zespo³y robocze oraz zlecaæ im specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, sposób realizacji i termin
ich wykonania.
6. Terminy posiedzeñ Komisji oraz porz¹dek obrad ustala
Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone
powinny byæ powiadomione oraz otrzymaæ stosowne
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Poz. 67

materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia, co najmniej na
7 dni przed terminem posiedzenia.

W razie równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwo³aæ posiedzenie Komisji
bez zachowania postanowieñ okreœlonych w pkt 6.

15. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane zdanie odrêbne.

8. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
Komisji mo¿e zwo³aæ Prezydium Komisji w celu pilnego
rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku przed³o¿onego przez
kierownika ruchu zak³adu górniczego w sprawach
dotycz¹cych eksploatacji górniczej pod obiektami.
Prezydium Komisji stanowi¹: Przewodnicz¹cy Komisji,
Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji i Sekretarze Komisji.
W posiedzeniu Prezydium Komisji mog¹ uczestniczyæ inni
cz³onkowie Komisji i specjaliœci z zewn¹trz zaproszeni przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
Na najbli¿szym posiedzeniu Komisji Przewodnicz¹cy
przedk³ada informacjê o posiedzeniu Prezydium Komisji oraz
dokonanych przezeñ ustaleniach.
9. Wniosek wnoszony pod obrady Komisji powinien byæ
przygotowany w formie pisemnej. Kompletnoœæ wniosku
sprawdza Sekretarz Komisji, wyznaczony przez Przewodnicz¹cego Komisji.
10. Informacja o: przyjêciu wniosku, terminie planowanego posiedzenia i wyznaczonych koreferentach, przekazywana jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
11. Wnioskodawca dostarcza egzemplarze wniosku do
wyznaczonych koreferentów.
12. Wnioskodawca dostarcza do sekretariatu Komisji,
w terminie i w iloœci ustalonej przez Sekretarza Komisji,
skróty wniosku.
13. Koreferenci zobowi¹zani s¹ do przes³ania koreferatów wraz z tezami projektu uchwa³y do sekretariatu Komisji,
co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
14. Komisja (Prezydium) wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego.

16. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³ przez Sekretarza Komisji. Protokó³ ten przesy³any
jest cz³onkom Komisji oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
17. Osoby wymienione w pkt 15 mog¹ zg³osiæ uwagi
do treœci protoko³u z wy³¹czeniem podjêtych uchwa³,
w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Uwagi te
rozstrzygane s¹ na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze
g³osowania.
18. Uchwa³a Komisji przekazywana jest Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, cz³onkom Komisji oraz
zainteresowanym stronom.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ administracyjno-biurow¹
i posiedzeniami Komisji pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.
2. Koszty wykonania koreferatów pokrywa wnioskodawca, w wysokoœci ustalonej przez Przewodnicz¹cego
Komisji.
3. Preliminarz wydatków Komisji przedk³ada siê do
zatwierdzenia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w terminie do koñca trzeciego kwarta³u roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
4. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji w terminie do dnia 31 stycznia
nastêpnego roku kalendarzowego.
5. Sekretariat Komisji mieœci siê w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym, Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Z³o¿em, tel. (032) 251-14-71, w. 184.
6. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
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Poz. 68

68
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
Na podstawie § 13 ust. 2 zarz¹dzenia nr 19 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 9) og³a-

sza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie,
uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 68)

REGULAMIN PRACY
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie, zwana
dalej „Komisj¹”, jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dzia³aj¹cym na
podstawie zarz¹dzenia nr 19 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 9).
2. Siedzib¹ Komisji jest Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.
3. Komisja odbywa swoje posiedzenia co najmniej dwa
razy w roku.
4. Obs³ugê administracyjn¹ Komisji zapewnia
Departament Górnictwa w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Komisja wykonuje zadania okreœlone w zarz¹dzeniu
nr 19 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22
grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie.
2. Terminy posiedzeñ Komisji oraz porz¹dek obrad ustala
Przewodnicz¹cy.
3. W posiedzeniach Komisji zobowi¹zani s¹ braæ osobisty
udzia³ wszyscy cz³onkowie Komisji. W przypadku
niemo¿liwoœci wziêcia udzia³u w posiedzeniu — nieobecnoœæ
nale¿y zg³osiæ w sekretariacie Komisji lub Przewodnicz¹cemu Komisji.
4. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji powinny byæ przekazane cz³onkom

Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej 14 dni przed
terminem posiedzenia, natomiast niezbêdne materia³y
przes³ane nie póŸniej ni¿ 7 dni przed posiedzeniem Komisji.
5. Przed przyst¹pieniem do rozpatrywania spraw
merytorycznych przeznaczonych na posiedzenie Komisji,
Sekretarz Komisji przedstawia aktualny stan zagadnieñ
omawianych na poprzednim posiedzeniu.
6. Propozycje spraw i zagadnieñ merytorycznych
wnoszonych pod obrady Komisji powinny byæ przygotowane
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
7. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów
niezbêdnych na posiedzenie Komisji, Przewodnicz¹cy
Komisji mo¿e powo³aæ pojedynczych ekspertów b¹dŸ grupy
robocze spoœród cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu,
ustalaj¹c dla nich zakres, tematykê i termin wykonania
okreœlonych prac.
8. Do szczególnie istotnych opracowañ przedk³adanych
Komisji mo¿e byæ sporz¹dzony koreferat opracowany przez
cz³onków Komisji lub w przypadkach uzasadnionych przez
inne osoby spoza jej sk³adu, wyznaczone przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
9. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Komisji.
10. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane pisemnie zdanie
odrêbne.
11. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom
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Komisji. Zastrze¿enia do treœci protoko³u s¹ rozstrzygane
na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Po ka¿dym posiedzeniu Przewodnicz¹cy Komisji
przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
uchwa³y i wnioski z posiedzeñ Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji.
3. Wszelkie inne sprawy, zwi¹zane z pracami Komisji,
nieobjête zarz¹dzeniem nr 19 Prezesa Wy¿szego Urzêdu

Poz. 68 i 69

Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie i niniejszym
Regulaminem ustala Przewodnicz¹cy Komisji.
4. Wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ administracyjno-biurow¹
i posiedzeniami Komisji pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.
5. Sekretariat Komisji mieœci siê w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym, Departament Górnictwa, tel. (032) 251-14-71,
w. 117 i 118.
6. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

69
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³
w Podziemnych Zak³adach Górniczych
Na podstawie § 15 ust. 2 zarz¹dzenia nr 21 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych
Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1,

poz. 11) og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych
Zak³adach Górniczych, uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 69)

REGULAMIN PRACY
Komisji do Spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach Górniczych
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz
Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach
Górniczych, zwana dalej „Komisj¹”, jest organem
opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) analiza i ocena zagro¿enia metanowego oraz wyrzutami gazów i ska³, a tak¿e stosowanych œrodków i metod
dla prognozowania i zwalczania tych zagro¿eñ;
2) wskazywanie kierunków dzia³ania w zakresie zwalczania zagro¿enia metanowego oraz wyrzutami gazów
i ska³;
3) inspirowanie kierunków prac badawczych w zakresie
zwalczania zagro¿enia metanowego oraz wyrzutami

gazów i ska³, a tak¿e analiza i ocena mo¿liwoœci 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 oraz wyrzutów
gazów i ska³, a tak¿e opracowywanie na tej podstawie
wniosków i zaleceñ dla dalszego bezpiecznego prowadzenia robót górniczych;
6) opiniowanie projektów przepisów, wytycznych i instrukcji dotycz¹cych zagro¿enia metanowego, wyrzutami
gazów i ska³, a tak¿e dotycz¹cych odmetanowania z³ó¿;
7) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich czêœci w aspekcie wystêpuj¹cych zagro¿eñ
metanowych oraz wyrzutowych;
8) opiniowanie prognoz zagro¿enia gazowego, wystêpu-
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j¹cego 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 oraz wyrzutami gazów i ska³;
10) inicjowanie stosowania nowych metod i œrodków
w zakresie zwalczania zagro¿enia metanowego oraz
wyrzutami gazów i ska³ na podstawie doœwiadczeñ górnictwa krajowego i zagranicznego;

Poz. 69

Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osoby zaproszone
powinny byæ powiadomione oraz otrzymaæ materia³y,
bêd¹ce przedmiotem posiedzenia, co najmniej na 7 dni przed
jego terminem.
9. W uzasadnionych przypadkach, w których czas
stanowi o bezpieczeñstwie lub ci¹g³oœci ruchu zak³adu
górniczego, Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ Komisjê
w niepe³nym sk³adzie zwanym „Prezydium Komisji”, bez
zachowania postanowieñ zawartych w pkt II.8 i II.11.

11) analiza i opracowywanie innych zleconych zagadnieñ
w zakresie zagro¿enia metanowego oraz wyrzutami
gazów i ska³.

10. Prezydium Komisji powinno sk³adaæ siê minimum
z piêciu cz³onków Komisji, w tym: Przewodnicz¹cego i co
najmniej dwóch przedstawicieli oœrodków naukowobadawczych, bêd¹cych cz³onkami Komisji.

3. Obs³ugê dzia³alnoœci Komisji oraz organizacjê
zapewnia G³ówny Instytut Górnictwa — Kopalnia
Doœwiadczalna „Barbara” w Miko³owie.

11. Sprawy przedk³adane Komisji wymagaj¹ formy
pisemnej.

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotyczy
dzia³alnoœæ Komisji.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez
przedsiêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników
ruchu zak³adów górniczych powinny byæ uprzednio
rozpatrzone przez, dzia³aj¹ce w zak³adach, odpowiednie
zespo³y w sprawach rozpoznawania i zwalczania
zagro¿enia.
3. W pracach Komisji bierze udzia³ przedstawiciel
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyznaczony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, b¹dŸ te¿ w razie nieobecnoœci
Przewodnicz¹cego — jego Zastêpcê.
5. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. W przypadku niemo¿liwoœci wziêcia udzia³u
w posiedzeniu — nieobecnoœæ nale¿y zg³osiæ w sekretariacie
Komisji lub u Przewodnicz¹cego.
6. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach i posiedzeniach Komisji inne osoby spoza jej
sk³adu. Osobom tym przys³uguje g³os doradczy.
7. Dla opracowywania poszczególnych zagadnieñ
nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, jej Przewodnicz¹cy
mo¿e powo³ywaæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej
sk³adu grupy robocze oraz zlecaæ im specjalistyczne
opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê i termin ich
wykonania.
8. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji, przedstawiciel

12. Strony wystêpuj¹ce z wnioskiem o uzyskanie opinii
Komisji zobowi¹zane s¹ przedstawiæ stosowne materia³y
wskazane przez Przewodnicz¹cego Komisji co najmniej na
14 dni przed terminem posiedzenia.
13. Przewodnicz¹cy Komisji lub upowa¿niony przez
niego Zastêpca zobowi¹zani s¹ do pisemnego uzasadnienia
odmowy zakwalifikowania przes³anej sprawy do
rozpatrzenia przez Komisjê.
14. Do opracowañ przedk³adanych Komisji powinny byæ
opracowane recenzje wraz z propozycjami uchwa³ przez
wyznaczonych recenzentów. Recenzje opracowuj¹
cz³onkowie Komisji lub inni specjaliœci (spoza Komisji)
wyznaczeni przez Przewodnicz¹cego.
15. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów, w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Komisji. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego Komisji. W przypadku zwo³ania
Prezydium Komisji na najbli¿szym plenarnym posiedzeniu
Komisji, Przewodnicz¹cy przedk³ada informacje o celu
zwo³ania wymienionego posiedzenia Prezydium, podjêtej
uchwale lub opinii.
16. Zajêcie stanowiska przez Prezydium jest pomocne
dla podejmowania decyzji przez kierownika ruchu zak³adu
górniczego, natomiast uchwa³a Komisji jest opini¹ dla decyzji
organów nadzoru górniczego.
17. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u, umotywowane pisemnie, odrêbne
stanowisko.
18. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom
Komisji i osobom bior¹cym udzia³ w posiedzeniu oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie do 7
dni od daty posiedzenia Komisji.
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19. Osoby wymienione w pkt II.17 mog¹ zg³aszaæ
pisemne zastrze¿enia i uwagi do treœci protoko³u w terminie
do 14 dni od jego otrzymania. Zastrze¿enia te rozstrzygane
s¹ na najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
Przyjête uwagi i zastrze¿enia dokumentowane s¹ w protokole.
20. Uzgodniony protokó³ zatwierdzany jest na posiedzeniu Komisji, o którym mowa w pkt II.18.
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywa
G³ówny Instytut Górnictwa — wed³ug odrêbnych zasad

Poz. 69 i 70

ustalonych przez Naczelnego Dyrektora G³ównego Instytutu
Górnictwa i Przewodnicz¹cego Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego coroczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji w terminie do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
3. Wszelkie inne sprawy, zwi¹zane z pracami Komisji,
nieobjête zarz¹dzeniem nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami
Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz.
Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 11) i niniejszym Regulaminem
ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

70
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 czerwca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
Na podstawie § 14 ust. 2 decyzji nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 7, poz. 44)1 ) og³asza siê w za³¹czniku

do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do
spraw Szkoleñ w Górnictwie, uchwalony przez tê Komisjê
i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 czerwca 2006 r. (poz. 70)

REGULAMIN PRACY
Komisji do Spraw Szkoleñ w Górnictwie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Komisja do spraw Szkoleñ w Górnictwie, zwana dalej
„Komisj¹”, jest organem opiniodawczym, dzia³aj¹cym na
podstawie decyzji nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 7, poz. 44)1).
2. Siedzib¹ Komisji jest Wy¿szy Urz¹d Górniczy.
3. Obs³ugê prac Komisji zapewnia Departament
Warunków Pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIA£ANIA KOMISJI
1. Komisja wykonuje zadania okreœlone w decyzji
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia
2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie.
1)

Sk³ad komisji powo³anej wymienion¹ decyzj¹ zosta³, po og³oszeniu jej jednolitego
tekstu, zmieniony decyzj¹ nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 31
marca 2006 r. w sprawie zmiany w sk³adzie Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 52).

2. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane bêd¹ na posiedzeniach, zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji, b¹dŸ te¿ w razie jego nieobecnoœci — Zastêpcê.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ do udzia³u
w pracach inne osoby spoza sk³adu Komisji. Osobom tym
przys³uguje g³os doradczy.
4. Dla opracowania szczególnie z³o¿onych zagadnieñ
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ, spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej sk³adu, zespo³y robocze oraz zlecaæ
im specjalistyczne opracowania, ustalaj¹c zakres, tematykê
i termin ich wykonania.
5. Termin posiedzenia Komisji oraz porz¹dek obrad
ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone powinny byæ powiadomione oraz powinny otrzymaæ
materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia co najmniej na
7 dni przed terminem posiedzenia.
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6. Przewodnicz¹cy Komisji w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, mo¿e zwo³aæ posiedzenie Komisji bez zachowania postanowieñ okreœlonych w pkt 5.
7. Opracowania wnoszone pod obrady Komisji powinny
byæ przygotowane w formie pisemnej.
8. Do opracowañ przedk³adanych Komisji powinna byæ
sporz¹dzona opinia, opracowana przez powo³any zespó³
spoœród cz³onków Komisji lub w przypadkach uzasadnionych
przez inne osoby spoza jej sk³adu, wyznaczone przez
Przewodnicz¹cego Komisji.
9. Komisja podejmuje w drodze uchwa³y powziêtej
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów opinie w obecnoœci co najmniej
po³owy sk³adu osobowego Komisji. W razie równej iloœci
g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego.
10. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane pisemne zdanie
odrêbne.
11. Z przebiegu posiedzenia Sekretarz Komisji
sporz¹dza protokó³, który przesy³any jest wszystkim
cz³onkom Komisji i osobom bior¹cym udzia³ w posiedzeniu
oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie
14 dni od daty posiedzenia.

Poz. 70

12. Osoby wymienione w pkt 11 mog¹ zg³osiæ
zastrze¿enia i uwagi do treœci protoko³u w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania. Zastrze¿enia te rozstrzygane s¹
w drodze g³osowania na najbli¿szym posiedzeniu Komisji.
13. Cz³onek Komisji mo¿e zwróciæ siê do Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z ¿¹daniem zwrotu kosztów delegacji,
poniesionych w zwi¹zku z posiedzeniem Komisji.
14. Tryb pracy Komisji okreœlony w Regulaminie zosta³
przyjêty na posiedzeniu Komisji.
15. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji
pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
zgodnie z decyzj¹ nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wysokoœci
stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniach dla osób
wchodz¹cych w sk³ad Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 34).
III. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie
z dzia³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.
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