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Poz. 50
ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1064 i 1339) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 35 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o odbyciu posiedzenia Komisji w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego
przekazywania informacji oraz dokumentów.
2. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji ustala, w ramach porządku
posiedzenia Komisji, terminy zajmowania stanowisk w poszczególnych kwestiach.
3. Za wzięcie udziału w posiedzeniu Komisji, odbywającym się w formie zdalnej, przez osoby wchodzące w skład
Komisji uważa się zajęcie merytorycznego stanowiska w rozpatrywanych sprawach, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do Sekretarza Komisji.”;
2) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Jeżeli podczas posiedzenia Komisji, odbywającego się w formie zdalnej, głosowanie odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, kworum, o którym mowa w ust. 1, sprawdza się, biorąc pod uwagę głosy
otrzymane przez Sekretarza Komisji w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Komisji.”;
3) w § 10 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Przepisy § 8 ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2020 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

