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Wykaz projektów aktów normatywnych oraz projektów dokumentów rządowych
opracowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym w latach 2003—2017
(wykaz nie obejmuje projektów zarządzeń oraz obwieszczeń)
stan na 25 stycznia 2017 r.
Projekty aktów wykonawczych
do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.)
lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac*
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
1.
art. 3 P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
16.09.2003 r.
(MSWiA)
10.03.2004 r.
Dz. U. Nr 47, poz. 450
(z 23.03.2004 r.)
7.04.2004 r.
2.
art. 3 P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
25.04.2006 r.
(MSWiA)
10.08.2006 r.
Dz. U. Nr 147, poz. 1065
(z 18.08.2006 r.)
2.09.2006 r.
3.
art. 3 P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
16.07.2007 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2007 r., znak DGug 4703-42/5000/07/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych), projektów aktów wykonawczych, wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
11.12.2007 r.
Dz. U. Nr 243, poz. 1781
(z 28.12.2007 r.)
12.01.2008 r.



lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
4.
art. 3 P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej
11.07.2008 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2007 r., znak DGug 4703-79/10579/07/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.) )	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2008 r., znak DGiKGug 4703-14/5322/08/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.) )	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2008 r., znak DGiKGug-4703-18/6636/08/AW, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz w przypadku rozporządzeń Ministra Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
6.01.2009 r.
Dz. U. Nr 8, poz. 40
(z 21.01.2009 r.)
5.02.2009 r.
5.
art. 64 ust. 6
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
30.06.2003 r.
(MSWiA)
6.10.2003 r.
Dz. U. Nr 181, poz. 1776
(z 24.10.2003 r.)
8.11.2003 r.
6.
art. 64 ust. 6
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
9.12.2005 r.
(MSWiA)
28.09.2006 r.
Dz. U. Nr 186, poz. 1378
(z 13.10.2006 r.)
28.10.2006 r.
7.
art. 68 ust. 2
i art. 70 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
13.06.2003 r.
(MGPiPS)
27.04.2004 r.
Dz. U. Nr 101, poz. 1035
(z 1.05.2004 r.)
16.05.2004 r.
(dodany § 1a
— 1.05.2004 r.)
8.
art. 68 ust. 2
i art. 70 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
28.12.2006 r.
(MG)
24.10.2007 r.
Dz. U. Nr 204, poz. 1474
(z 5.11.2007 r.)
20.11.2007 r.



lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
9.
art. 68 ust. 2
i art. 70 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
10.05.2007 r.
(MŚ » MG)
wstrzymano prace
10.
art. 69 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
wstrzymano prace
11.
art. 73a ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
30.06.2003 r.
(MSWiA)
6.10.2003 r.
Dz. U. Nr 181, poz. 1777
(z 24.10.2003 r.)
24.11.2003 r.
12.
art. 73a ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
2.07.2004 r.
(MSWiA)
20.09.2004 r.
Dz. U. Nr 219, poz. 2227
(z 8.10.2004 r.)
23.10.2004 r.
13.
art. 75a ust. 2
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego
18.05.2005 r.
(MGiP)
15.12.2005 r.
Dz. U. Nr 261, poz. 2186
(z 29.12.2005 r.)
13.01.2006 r.
14.
art. 75a ust. 2
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego
28.12.2006 r.
(MG)
24.10.2007 r.
Dz. U. Nr 204, poz. 1475
(z 5.11.2007 r.)
20.11.2007 r.
15.
art. 75a ust. 2
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego
10.05.2007 r.
(MŚ » MG)
wstrzymano prace



lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
16.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
9.06.2006 r.
(Minister
Gospodarki)
Dz. U. Nr 124, poz. 863
(z 12.07.2006 r.)
12.08.2006 r.
17.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
21.12.2007 r.
(MG + MŚ)
25.06.2010 r.
Dz. U. Nr 126, poz. 855
(z 14.07.2010 r.)
14.08.2010 r.
18.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
16.08.2004 r.
Dz. U. Nr 222, poz. 2255
(z 13.10.2004 r.)
13.11.2004 r.
19.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny podstawowe
20.03.2006 r.
(MG)
24.05.2007 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 725
(z 15.06.2007 r.)
16.07.2007 r.
20.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
28.01.2004 r.
Dz. U. Nr 24, poz. 212
(z 20.02.2004 r.)
22.03.2004 r.
21.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
29.01.2004 r.
Dz. U. Nr 24, poz. 213
(z 20.02.2004 r.)
22.03.2004 r.



lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
22.
art. 78 ust. 1
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
20.03.2006 r.
(MG)
24.05.2007 r.
Dz. U. Nr 106, poz. 726
(z 15.06.2007 r.)
16.07.2007 r.
23.
art. 78 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
7.08.2003 r.
(MGPiPS)
30.04.2004 r.
Dz. U. Nr 102, poz. 1073
(z 1.05.2004 r.)
16.05.2004 r.
(dodany § 31a 
— 1.05.2004 r.)
24.
art. 78 ust. 3
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
28.12.2006 r.
(MG)
24.10.2007 r.
Dz. U. Nr 204, poz. 1476
(z 5.11.2007 r.)
20.11.2007 r.
25.
art. 108 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib
i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu
9.02.2005 r.
(MSWiA)
19.04.2005 r.
Dz. U. Nr 69, poz. 620
(z 26.04.2005 r.)
1.05.2005 r.
26.
art. 108 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego
w Tychach
2.03.2006 r.
(MSWiA)
29.05.2006 r.
Dz. U. Nr 90, poz. 629
(z 31.05.2006 r.)
1.06.2006 r.
27.
art. 108 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib
i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu
2.03.2006 r.
(MSWiA)
29.05.2006 r.
Dz. U. Nr 90, poz. 630
(z 31.05.2006 r.)
1.06.2006 r.
28.
art. 108 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedzib
i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
30.07.2010 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. (pełnomocnictwo nr 1), udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
15.12.2010 r.
Dz. U. Nr 249, poz. 1675
(z 28.12.2010 r.)
1.01.2011 r.
29.
art. 108 ust. 5
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedziby i właściwości Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
2.03.2006 r.
(MSWiA)
13.06.2006 r.
Dz. U. Nr 107, poz. 734
(z 27.06.2006 r.)
1.07.2006 r.



lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
30.
art. 108 ust. 5
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
2.02.2009 r. \* MERGEFORMAT 4)
29.06.2009 r.
Dz. U. Nr 102, poz. 857
(z 30.06.2009 r.)
1.07.2009 r.
31.
art. 111 ust. 8
P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
2.04.2004 r.
(MSWiA)
30.04.2004 r.
Dz. U. Nr 99, poz. 1003
(z 1.05.2004 r.)
1.05.2004 r.
32.
art. 111 ust. 8
P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
10.11.2004 r.
(MSWiA)
26.04.2005 r.
Dz. U. Nr 80, poz. 695
(z 10.05.2005 r.)
10.06.2005 r.
33.
art. 111 ust. 8
P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych
13.09.2007 r. \* MERGEFORMAT 1)
20.12.2007 r.
Dz. U. Nr 249, poz. 1853
(z 31.12.2007 r.)
1.01.2008 r.
Projekty aktów wykonawczych
do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.)
lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac*
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
1.
art. 2 ust. 2
P.g.g.
(uchylony z dniem 
1 stycznia 2015 r.)
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych
21.06.2011 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał pełnomocnictwo nr 79 Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r., udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów 
(M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), którego aktualność została potwierdzona pismem z dnia 16 grudnia 2011 r., do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych:
1)	przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.);
2)	dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.);
3)	dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w:
a)	ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.),
b)	ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), 
w zakresie działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
16.12.2011 r.
Dz. U. Nr 286, poz. 1686
(z 29.12.2011 r.)
1.01.2012 r.
2.
art. 69 ust. 1
pkt 2—5
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego
21.06.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
15.12.2011 r.
Dz. U. Nr 275, poz. 1628
(z 21.12.2011 r.)
1.01.2012 r.
3.
art. 69 ust. 1
pkt 2—5
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa  i ratownictwa górniczego
13.06.2012 r.
(MŚ)
Projekt opracowano i przesłano do MŚ w związku z pracami nad deregulacją zawodów (I transza). Ostatecznie zaniechano prac, 
w związku z przeniesieniem deregulacji zawodów górniczych do 
III transzy. Nowe rozporządzenie zostało wydane przez Ministra Środowiska w dniu 2 sierpnia 2016 r. (Dz. U. poz. 1229), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2-4 P.g.g.


lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie projektu
do dalszych prac
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wydania
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4.
art. 110 P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planów ruchu zakładów górniczych
30.06.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
16.02.2012 r.
Dz. U. poz. 372
(z 4.04.2012 r.)
1.06.2012 r.
5.
art. 113 ust. 15
P.g.g.
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych
28.11.2016 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał pełnomocnictwo nr 1 Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2014 r., udzielone na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień (w tym wewnątrzresortowych), konsultacji publicznych lub opiniowania, łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych, projektów aktów wykonawczych:
1)	przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w art. 2 ust. 2, art. 69 ust. 1 pkt 2—5, art. 101 ust. 12, art. 110, art. 113 ust. 15, art. 116 ust. 7, art. 118 ust. 4 oraz art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
— Prawo geologiczne i górnicze;
2)	dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia mieszczące się w zakresie działania organów nadzoru górniczego, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w art. 95 § 5 i § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
3)	dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w:
a)	art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
b)	art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dotychczasowe prace legislacyjne były prowadzone na podstawie pełnomocnictwa wymienionego w odnośniku 6.))	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał pełnomocnictwo nr 37 Ministra Środowiska z dnia 27 marca 2014 r., udzielone na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do opracowania i prowadzenia procesu uzgodnień (w tym wewnątrzresortowych), konsultacji publicznych lub opiniowania, łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych, projektów:
1)	aktów wykonawczych:
a)	przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w art. 2 ust. 2, art. 69 ust. 1 pkt 2—5, art. 101 ust. 12, art. 110, art. 113 ust. 15, art. 116 ust. 7, art. 118 ust. 4 oraz art. 167 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
— Prawo geologiczne i górnicze,
b)	dotyczących nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia mieszczące się w zakresie działania organów nadzoru górniczego, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w art. 95 § 5 i § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
c)	dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych w:
—	art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
—	art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
2)	uchwały Rady Ministrów dotyczącej składu polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej.
Dotychczasowe prace legislacyjne były prowadzone na podstawie pełnomocnictw wymienionych w odnośniku 6 i 7.)) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Energii z dnia 18 października 2016 r. udzielone na podstawie § 20 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów.)
W dniu 28 listopada 2016 r. projekt został skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych w Ministerstwie Energii.
6.
art. 116 ust. 7
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
21.06.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
22.12.2011 r.
Dz. U. Nr 291, poz. 1713
(z 30.12.2011 r.)
1.01.2012 r.
7.
art. 116 ust. 7
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej
9.03.2015 r.8)
28.10.2015 r.
Dz. U. poz. 1941
(z 28.10.2015 r.)
24.11.2015 r.
8.
art. 118 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
21.06.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
29.01.2013 r.
Dz. U. poz. 230
(z 19.02.2013 r.)
1.01.2016 r.
(wcześniej:
1.07.2013 r., 1.01.2015 r.)
lp.
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tytuł projektu
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9.
art. 118 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
13.06.2013 r. \* MERGEFORMAT 6)
26.06.2013 r.
Dz. U. poz. 751
(z 28.06.2013 r.)
1.07.2013 r.
10.
art. 118 ust. 4
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
29.08.2014 r.8)
7.11.2014 r.
Dz. U. poz. 1654
(z 26.11.2014 r.)
1.01.2015 r.
11.
art. 167 ust. 7
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
21.10.2014 r.8)
27.03.2015 r.
Dz. U. poz. 455
(z 30.03.2015 r.)
1.04.2015 r.
12.
art. 167 ust. 7
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
21.06.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
15.12.2011 r.
Dz. U. Nr 282, poz. 1659
(z 28.12.2011 r.)
1.01.2012 r.
13.
art. 167 ust. 7
P.g.g.
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych
21.10.2014 r.8)
27.03.2015 r.
Dz. U. poz. 456
(z 30.03.2015 r.)
1.04.2015 r.



Projekty pozostałych aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych
lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie
projektu do
dalszych prac*
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
1.
Program prac legislacyjnych
Rady Ministrów w I półroczu 2007 r.
— projekty ustaw (l.p. 112)
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących materiałów wybuchowych
26.02.2007 r.
(MŚ)
—
—
—
2.
Program pracy Rady Ministrów
w I półroczu 2007 r. — projekty innych dokumentów rządowych (l.p. 96)
projekt dokumentu rządowego „Informacja o zakresie
i skutkach nielegalnie prowadzonej eksploatacji kopalin”
26.02.2007 r.
(MŚ)
—
—
—
3.
art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych
(Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
20.11.2003 r.
(MSWiA)
6.04.2004 r.
Dz. U. Nr 76, poz. 725
(z 23.04.2004 r.)
1.05.2004 r.
4.
art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
28.11.2006 r.
(MSWiA)
wstrzymano prace, w związku ze zmianą organu
sprawującego nadzór nad Prezesem
Wyższego Urzędu Górniczego
5.
art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych
w państwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji
do wykonywania zawodów regulowanych
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
16.07.2007 r.10)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2007 r., znak DGug 4703-49/5444/07/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych), projektów aktów wykonawczych (Ministra Środowiska, dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych), wydanych na podstawie upoważnień określonych w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawie z dnia 
26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz projektowanej ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (druk sejmowy nr 1685), w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
15.11.2007 r.
Dz. U. Nr 221, poz. 1647
(z 27.11.2007 r.)
12.12.2007 r.
lp.
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6.
art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 
Nr 63, poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004)
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
11.07.2008 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2007 r., znak DGug 4703-79/10579/07/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra 
Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, wydanych na podstawie upoważnień określonych m.in. w projektowanej wówczas ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, dokonującej w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, 
z późn. zm.).) )	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2008 r., znak DGiKGug 4703-14/5322/08/EZD, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz — w przypadku rozporządzeń Ministra 
Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.) )	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2008 r., znak DGiKGug-4703-18/6636/08/AW, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, do opracowywania i uzgadniania, w tym uzgadniania wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych oraz w przypadku rozporządzeń Ministra 
Środowiska — kierowaniem do Rządowego Centrum Legislacji w celu rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą albo zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez tę Komisję), projektów aktów wykonawczych, m.in. dotyczących uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, przewidzianych do wydania na podstawie upoważnień określonych m.in. w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie obszaru działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.)
22.01.2009 r.
Dz. U. Nr 22, poz. 126
(z 11.02.2009 r.)
26.02.2009 r.
7.
art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego 
i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
9.03.2015 r.8)
Brak dalszego ciągu prac w związku z uchyleniem upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, 
tj. ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
8.
art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji
w górniczych zawodach regulowanych
23.03.2004 r.
(MSWiA)
28.04.2004 r.
Dz. U. Nr 101, poz. 1054
(z 1.05.2004 r.)
1.05.2004 r.
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9.
art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych
tytuł podpisanego aktu: (...) w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
3.01.2006 r.
(MSWiA)
23.05.2006 r.
Dz. U. Nr 99, poz. 691
(z 13.06.2006 r.)
28.06.2006 r.
10.
art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
28.11.2006 r.
(MSWiA)
wstrzymano prace, w związku ze zmianą organu
sprawującego nadzór nad Prezesem
Wyższego Urzędu Górniczego
11.
art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych
16.07.2007 r.10)
8.11.2007 r.
Dz. U. Nr 216, poz. 1612
(z 20.11.2007 r.)
5.12.2007 r.
12.
art. 4a ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
11.08.2004 r.
(MSWiA)
1.12.2004 r.
Dz. U. Nr 262, poz. 2616
(z 10.12.2004 r.)
10.12.2004 r.
13.
art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia)	Pierwotnie: projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.)
14.07.2010 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał upoważnienie Ministra Środowiska z dnia 30 czerwca 2010 r., znak DGiKGug 018-1/30928/10/AW, udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 
— Regulamin pracy Rady Ministrów, którego aktualność została potwierdzona pismem z dnia 16 grudnia 2011 r., do opracowania i uzgodnienia, w tym uzgodnienia wewnątrzresortowego i międzyresortowego, łącznie z przeprowadzeniem konferencji uzgodnieniowej, projektu aktu wykonawczego dotyczącego odznaki honorowej „Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie”, którego podstawą wydania będą art. 4 ust. 2i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, a także do wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zgodę na ustalenie wzoru tej odznaki oraz sposobu jej noszenia.)
15.10.2013 r.
Dz. U. poz. 1275
(z 31.10.2013 r.)
15.11.2013 r.

lp.
podstawa
prawna
tytuł projektu
przekazanie
projektu do
dalszych prac
data
wydania
ogłoszenie
wejście
w życie
14.
art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
8.07.2011 r.6)
8.05.2012 r.
Dz. U. poz. 520
(z 15.05.2012 r.)
30.05.2012 r.
15.
art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. — Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
8.07.2011 r. \* MERGEFORMAT 6)
8.05.2012 r.
Dz. U. poz. 527
(z 16.05.2012 r.)
31.05.2012 r.
16.
art. 2 ust. 2 Statutu Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej 
o współpracy przy wybieraniu złóż węgla kamiennego zalegających w rejonie wspólnej polsko-czechosłowackiej granicy państwowej, sporządzonego w Katowicach dnia 
2 grudnia 1984 roku
projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę 
w sprawie powołania polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej
19.05.2014 r.)	Prezes Wyższego Urzędu Górniczego otrzymał pełnomocnictwo nr 47 Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2013 r., udzielone na podstawie § 6 ust. 3 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady 
Ministrów, do opracowania i uzgodnienia, w tym wewnątrzresortowego i międzyresortowego (łącznie z prowadzeniem konferencji uzgodnieniowych), oraz poddania konsultacjom, w tym konsultacjom społecznym, projektu uchwały Rady 
Ministrów o zmianie uchwały Nr 34/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie powołania polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej. Od 27 marca 2014 r. prace legislacyjne były prowadzone na podstawie pełnomocnictwa wymienionego w odnośniku 8.
)8)
W dniu 24 lipca 2014 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki podpisał uchwałę Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie powołania polskiej części Dwustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw współpracy przy eksploatacji złóż węgla kamiennego w rejonie wspólnej polsko-czeskiej granicy państwowej.

*	Jeżeli nie podano skrótu nazwy ministra, data podana w kolumnie dotyczącej przekazania do dalszych prac oznacza skierowanie projektu do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania (przed dniem 1 stycznia 2014 r. — do uzgodnień, konsultacji społecznych i opiniowania).

