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ZARZĄDZENIE Nr 22 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego
oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze

(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1))
zarządza się, co następuje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82,
poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego oraz
podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla

1)
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zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce, zwaną dalej
„Komisją”.
§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:
1) Przewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jan Palarski
Politechnika Śląska w Gliwicach;
2) Zastępcy Przewodniczącego:
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im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— dr inż. Krzysztof Tajduś
Instytut Mechaniki Górotworu
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
— dr inż. Mirosław Wierzbicki
Instytut Mechaniki Górotworu
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
§ 3. Do zadań Komisji należy:

— mgr inż. Zdzisław Kulczycki
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,

1) ocena stanu zagrożenia wodnego i zawałowego
w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.;

— dr inż. Adam Mirek
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach;

2) analiza wykonanych dotychczas opinii i ekspertyz związanych z zagrożeniami, o których mowa
w pkt 1;

3) Sekretarz:
mgr inż. Artur Sowa
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach;
4) Członkowie:
— dr Przemysław Bukowski
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
— dr hab. inż. Marek Cała
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— doc. dr hab. inż. Jan Drzewiecki
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,

3) przygotowanie kierunków działań profilaktycznych zmierzających do ustalenia bezpiecznego
funkcjonowania Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
§ 4. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 5. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament
Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§ 6. 1. Sprawy wchodzące w zakres działania
Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji,
odbywanych w zależności od potrzeb.

— dr hab. inż. Stanisław Duży
Politechnika Śląska w Gliwicach,

2. Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem
doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać
osoby spoza składu Komisji.

— mgr inż. Wojciech Jeziorowski
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,

§ 7. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza
się protokół.

— prof. dr hab. inż. Zdzisław Kłeczek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
w Gliwicach,

2. Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu
osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 30 dni od
daty posiedzenia.

— mgr inż. Wiesław Kowalczyk
Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli
„Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji,
— dr inż. Antoni Łopata
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— mgr inż. Andrzej Stępień
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach,
— prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański
Akademia Górniczo-Hutnicza

3. Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze
głosowania.
§ 8. Uprawnienia Przewodniczącego Komisji,
określone w zarządzeniu, przysługują odpowiednio
Zastępcy Przewodniczącego Komisji, wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji, w przypadku
niemożności wykonywania tych uprawnień przez
Przewodniczącego Komisji.
§ 9. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa
Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję
i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
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§ 10. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie
i zakończy je w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.
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§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 55 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 grudnia 2008 r.
w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego
Na podstawie § 9 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego
Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 46),
postanawia się, co następuje:
§ 1. Ustala się rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 2. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
Mirosław Koziura (symbol PVO):
1) zastępuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków;
2) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad
Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, Departamentem Warunków Pracy
oraz Samodzielnym Wydziałem — Archiwum
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
3) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami
okręgowych urzędów górniczych w Kielcach,
Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie
i Wrocławiu;
4) nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność
okręgowych urzędów górniczych i Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w zakresie dotyczącym:
a) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych
wydobywających kopaliny inne niż węgiel
kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego
„Bogdanka”,
b) zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych
wydobywających kopaliny inne niż węgiel
kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego
„Bogdanka”,

c) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w zakładach górniczych,
d) ratownictwa górniczego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż
węgiel kamienny oraz w Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
e) gospodarki złożami kopalin w procesie ich
wydobywania,
f) ochrony środowiska i zapobiegania szkodom
wywołanym ruchem zakładów górniczych,
g) prowadzenia określonych robót podziemnych
z zastosowaniem techniki górniczej, objętych
nadzorem i kontrolą dyrektorów okręgowych
urzędów górniczych wymienionych w pkt 3,
h) budowy i likwidacji zakładów górniczych oraz
administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz
Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
i) rekultywacji gruntów i zagospodarowania
terenów po działalności górniczej,
j) reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach
szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego,
k) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa
i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny,
l) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, które mogą
zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych,
w odniesieniu do odkrywkowych zakładów
górniczych oraz zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
m) funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
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n) warunków szkolenia pracowników zakładów
górniczych;
5) załatwia sprawy dotyczące:
a) udzielania zezwoleń na odstępstwo od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)), w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających
kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz Kopalni
Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
b) gromadzenia, archiwizowania i udostępniania
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
c) nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw
ruchu zakładu górniczego, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny
inne niż węgiel kamienny,
d) stwierdzania kwalifikacji kierownika ruchu
podziemnych zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego,
e) uznawania nabytych w niektórych państwach
kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,
f) dopuszczania wyrobów do stosowania
w zakładach górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych
wydobywających kopaliny inne niż węgiel
kamienny.
§ 3. Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
Wojciech Magiera (symbol PVG):
1) zastępuje Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
w czasie równoczesnej nieobecności Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego oraz Wiceprezesa
Wyższego Urzędu Górniczego Mirosława Koziury
lub czasowej niemożności wykonywania przez
nich obowiązków;
2) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad
Departamentem Górnictwa oraz Departamentem
Energomechaniczym;
3) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami
okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach,
Katowicach i Rybniku oraz nad dyrektorem Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń
Energomechanicznych;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82,
poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.
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4) nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność
okręgowych urzędów górniczych i Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w zakresie dotyczącym:
a) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
b) zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
c) ratownictwa górniczego w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
d) prowadzenia określonych robót podziemnych
z zastosowaniem techniki górniczej, objętych
nadzorem i kontrolą dyrektorów urzędów górniczych wymienionych w pkt 3,
e) budowy i likwidacji zakładów górniczych oraz
administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem Kopalni
Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
f) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa
i dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
g) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach
w ruchu zakładu górniczego, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach
zawodowych i warunkach zdrowotnych,
w odniesieniu do podziemnych zakładów górniczych,
h) stosowania w zakładach górniczych maszyn,
urządzeń, materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
5) załatwia sprawy dotyczące:
a) udzielania zezwoleń na odstępstwo od określonych wymagań przewidzianych w przepisach
wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do zakładów
górniczych wydobywających węgiel kamienny,
z wyjątkiem Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”,
b) nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw
ruchu zakładu górniczego, w odniesieniu do
zakładów górniczych wydobywających węgiel
kamienny,
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§ 5. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 rozstrzyga Prezes Wyższego
Urzędu Górniczego.

c) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa
oraz specjalistów wykonujących czynności
w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się
wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego,

§ 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego,
w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do
załatwienia sprawy Wiceprezesa Wyższego Urzędu
Górniczego, z pominięciem właściwości określonej
w § 2 i § 3, albo przejąć sprawę do samodzielnego
załatwienia.

d) dopuszczania wyrobów do stosowania
w zakładach górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zakładach górniczych
wydobywających węgiel kamienny,

§ 7. Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego
są obowiązani do uzgodnienia stanowisk w sprawach
wymagających współpracy.

e) kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zakładach
górniczych, innych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze,

§ 8. Pełnienie dyżurów pogotowia technicznego
przez Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego
odbywa się w systemie tygodniowym.

f) nadawania numeru identyfikacyjnego materiału
wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

§ 9. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia
2008 r.2)

§ 4. W czasie nieobecności jednego z Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego lub czasowej
niemożności wykonywania przez niego obowiązków,
czynności w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 są
wykonywane przez drugiego Wiceprezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
2)

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 23 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie rozdziału zadań
pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 7, poz. 42).
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DECYZJA Nr 56 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 grudnia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości
w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z późn. zm.1)) oraz art. 44 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) postanawia
się, co następuje:

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139,
poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145,
poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10,
poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,
Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,
z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505.

§ 1. W decyzji nr 41 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości
w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG
Nr 11, poz. 73 i Nr 16, poz. 99) w załączniku nr 5
do decyzji w pkt III „Kontrola dowodów księgowych”
w pkt 4 w ppkt 4.1 tabela otrzymuje brzmienie:
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„WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SPRAWDZANIA I ZATWIERDZANIA DOWODÓW KSIĘGOWYCH
W WYŻSZYM URZĘDZIE GÓRNICZYM
I.

Zatwierdzający dowody księgowe:
Imię i nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1.

Piotr Litwa

Prezes

(—)

2.

Mirosław Koziura

Wiceprezes

(—)

3.

Wojciech Magiera

Wiceprezes

(—)

4.

Grzegorz Paździorek

Dyrektor Generalny

(—)

5.

Ewa Bałchanowska

Dyrektor Biura
Administracyjno-Budżetowego

(—)

II.

Sprawdzający dowody księgowe jako Główny Księgowy (lub pełniący obowiązki):
Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Aneta Chowańska

Główny Księgowy

(—)

2.

Ilona Rogala

Starszy Specjalista

(—)

3.

Edyta Proboszcz

Starszy Specjalista

(—)

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Wzór podpisu

”.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 57 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 grudnia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób
kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego
Na podstawie art. 75a ust. 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1))
oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 grudnia 2005 r. 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 (Dz. U. Nr 261, poz. 2186
oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1475), postanawia się,
co następuje:
§ 1. W decyzji nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia
kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów
wykonujących czynności w zakresie ratownictwa
górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 101) § 1
otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla
stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa
oraz specjalistów wykonujących czynności
w zakresie ratownictwa górniczego, w następującym składzie:
1) mgr inż. Maksymilian Burda
Jednostka Ratownictwa Górniczego
sp. z o.o. w Tarnobrzegu;
2) mgr inż. Andrzej Chłopek
OPA-CARBO sp. z o.o.;
3) mgr inż. Zdzisław Dybaś
Ratownicza Stacja Górnictwa
Otworowego w Krakowie;
4) mgr inż. Wojciech Dygdała
Katowicki Holding Węglowy S.A.;
5) mgr Piotr Gisman
Wyższy Urząd Górniczy;
6) mgr inż. Kazimierz Grzechnik
Kompania Węglowa S.A.
KWK „Brzeszcze-Silesia”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82,
poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

7) dr Przemysław Grzesiok
Wyższy Urząd Górniczy;
8) mgr inż. Andrzej Kleszcz
Wyższy Urząd Górniczy;
9) mgr inż. Jerzy Kolasa
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;
10) mgr inż. Mirosław Koziura
Wyższy Urząd Górniczy;
11) mgr Maria Kucharska
Wyższy Urząd Górniczy;
12) mgr inż. Jarosław Lepiarz
Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;
13) mgr inż. Wojciech Magiera
Wyższy Urząd Górniczy;
14) mgr inż. Marek Marzec
Jednostka Ratownictwa
Górniczo-Hutniczego w Lubinie;
15) dr inż. Adam Mirek
Wyższy Urząd Górniczy;
16) mgr inż. Stanisław Parol
Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. w Bytomiu;
17) mgr inż. Zbigniew Schinohl
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;
18) mgr inż. Jan Syty
Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. w Bytomiu;
19) mgr inż. Stanisław Tobiczyk
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK „Pniówek”;
20) dr inż. Andrzej Tor
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;
21) mgr inż. Marek Uszko
Kompania Węglowa S.A.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 8 grudnia
2008 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 58 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 9 grudnia 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia
i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla
Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz.
WUG Nr 10, poz. 67, 68 i 71 i Nr 13, poz. 80), § 3
otrzymuje brzmienie:

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu
Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi
Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia
się, co następuje:

„§ 3. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 28 lutego 2009 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.”.

§ 1. W decyzji nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie
powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku
zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r.

nia.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisaPrezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

6
DECYZJA Nr 59 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie zniesienia Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego
Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu
Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi
Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia
się, co następuje:
§ 1. Znosi się Radę do Spraw Bezpieczeństwa
Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.
§ 2. Traci moc decyzja nr 42 Prezesa Wyższe-

go Urzędu Górniczego z dnia 27 listopada 2007 r.
w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie Węgla Kamiennego (Dz. Urz. WUG
Nr 20, poz. 76 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 94).
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
Na podstawie § 18 ust. 2 decyzji nr 4 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17) ogłasza się w załącz-

niku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy
Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie, uchwalony
przez tę Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 3 grudnia 2008 r. (poz. 7)

UCHWAŁA Nr 34/1/2008 r. KOMISJI DO SPRAW SZKOLEŃ W GÓRNICTWIE
z dnia 28 października 2008 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
Na podstawie § 18 ust. 1 decyzji nr 4 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie
uchwala się, co następuje:
§ 1. Komisja do spraw Szkoleń w Górnictwie,
powołana decyzją nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie, wykonuje
przewidziane dla niej zadania w trybie określonym
w decyzji oraz niniejszym Regulaminie pracy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „departamencie” — należy przez to rozumieć departament sprawujący obsługę Komisji, zgodnie
z § 6 ust. 3 decyzji;
2) „Komisji” — należy przez to rozumieć Komisję
do spraw Szkoleń w Górnictwie, powołaną decyzją;
3) „wniosku” — należy przez to rozumieć wniosek
o wydanie opinii przez Komisję;
4) „decyzji” — należy przez to rozumieć decyzję
nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw
Szkoleń w Górnictwie.
§ 3. 1. Wnioski są kierowane do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem departamentu.
2. Do wniosku dołącza się materiały niezbędne do
wydania opinii przez Komisję w ilości określonej przez

Przewodniczącego Komisji w porozumieniu ze stałym
przedstawicielem Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 4. Jeżeli wniosek lub materiały niezbędne
do wydania opinii przez Komisję są niekompletne,
Przewodniczący Komisji, za pośrednictwem departamentu, występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie
braków w tych dokumentach.
§ 5. Jeżeli jest to niezbędne do wydania opinii
przez Komisję, Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród osób wchodzących w skład Komisji:
1) osobę do przygotowania koreferatu do wniosku
(koreferenta);
2) osobę do przeprowadzenia wizji lokalnej.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o przygotowaniu
2 koreferatów do 1 wniosku lub wyznaczyć koreferenta spośród osób spoza składu Komisji.
§ 7. 1. Przewodniczący Komisji, wyznaczając
koreferenta, w szczególności:
1) określa szczegółowo temat koreferatu;
2) wyznacza termin sporządzenia koreferatu.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
powinien być dłuższy niż 14 dni. W uzasadnionych
przypadkach Przewodniczący Komisji może wydłużyć
termin sporządzenia koreferatu do 30 dni.

Dziennik Urzędowy Nr 1
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3. Przewodniczący Komisji przygotowuje projekt
umowy o dzieło, której przedmiotem jest przygotowanie koreferatu do wniosku (według wzoru),
z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w ust. 1,
a następnie przekazuje ten projekt Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego za pośrednictwem departamentu.
§ 8. 1. Koreferent przedkłada Przewodniczącemu
Komisji w 2 egzemplarzach:
1) koreferat do wniosku,
2) tezy do uchwały Komisji w sprawie opinii
— w terminie do 3 dni przed wyznaczonym dniem
posiedzenia Komisji, na którym wniosek ma zostać
rozpatrzony.
2. Przewodniczący Komisji powiadamia departament o sporządzeniu koreferatu i przekazuje departamentowi 1 egzemplarz.
§ 9. 1. Przewodniczący Komisji ustala, w porozumieniu z departamentem, termin i miejsce posiedzenia
Komisji oraz porządek dzienny tego posiedzenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wyznaczyć, w porozumieniu
z departamentem, miejsce posiedzenia Komisji poza
siedzibą Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 10. Jeżeli z przyczyn technicznych przekazanie
niezbędnych materiałów w formie pisemnej jest utrudnione, Przewodniczący Komisji może zdecydować
o przekazaniu ich w formie elektronicznej.
§ 11. Departament przygotowuje posiedzenie
Komisji pod względem organizacyjnym oraz sprawuje
obsługę administracyjną.
§ 12. 1. Komisja wydaje opinię i podejmuje inne
rozstrzygnięcia w formie uchwały.
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2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji.
§ 13. Osoba wchodząca w skład Komisji, niezgadzająca się z opinią Komisji, może zgłosić zdanie
odrębne do protokołu.
§ 14. Sekretarz Komisji przesyła uchwałę
w sprawie opinii Komisji w terminie 14 dni podmiotom
wskazanym w § 12 ust. 3 decyzji.
§ 15. Sekretarz Komisji sporządza protokół
z przebiegu posiedzenia niezwłocznie po zakończeniu
posiedzenia Komisji, a po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Przewodniczącego Komisji przekazuje go
podmiotom wskazanym w § 14 ust. 3 decyzji.
§ 16. 1. Stawki należności za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie koreferatu do
wniosku określa zarządzenie nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 czerwca 2008 r.
w sprawie wydatków publicznych związanych
z pracami niektórych organów opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
(Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 62).
2. Należność za udział w posiedzeniu Komisji jest
wypłacana na podstawie podpisanej listy obecności.
W oparciu o podpisaną listę obecności departament
przygotowuje listę wypłat, którą przekazuje do Biura
Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu
Górniczego.
3. Należność za koreferat do wniosku jest wypłacana wyłącznie za koreferat, który stanowił podstawę
uchwały Komisji w sprawie opinii. Podstawę wypłaty
należności za koreferat do wniosku stanowi protokół
odbioru, parafowany przez Przewodniczącego Komisji, oraz rachunek przedstawiony przez koreferenta.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w sprawie uzupełnienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu
górniczego1)

1. Informuje się, że Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego upoważnił, na podstawie art. 78a ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z późn. zm.2)):
1) w dniu 23 lipca 2008 r.: PUMAR ENERGOMONTAŻ sp. z o.o. w Mysłowicach do wykonywania
funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu
górniczego w zakresie określonym w pkt 5.12.6.5
oraz pkt 5.16.4.6 w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169
oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863); upoważnienie
to otrzymało nr 138/2008 i jest ważne do dnia
31 grudnia 2010 r.;
2) w dniu 28 sierpnia 2008 r.: Instytut Eksploatacji
Złóż Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki
Śląskiej w Gliwicach do wykonywania funkcji
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
w zakresie określonym w:
a) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841,
z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r.
Nr 219, poz. 2227),
b) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych,

1)

2)

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie uzupełnienia
danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu
górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 72). Upoważnienie nr 137/2008
nie zostało udzielone.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,
poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82,
poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505.

c) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 139/2008 i jest
ważne do dnia 31 grudnia 2011 r.;
3) w dniu 29 października 2008 r.: Zakład Specjalistycznych Robót Górniczych „ZSRG” sp. z o.o.
w Żorach do wykonywania funkcji rzeczoznawcy
do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie
określonym w:
a) § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 5 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych,
b) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2,
§ 255 oraz § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych,
c) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 oraz
pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 140/2008 i jest
ważne do dnia 31 października 2011 r.;
4) w dniu 29 października 2008 r.: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.
w Lędzinach do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
w zakresie określonym w:
a) § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 5 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych,
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b) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2,
§ 255 oraz § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych,
c) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 oraz
pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 141/2008
i jest ważne od dnia 8 listopada 2008 r. do dnia
7 listopada 2011 r.;
5) w dniu 25 listopada 2008 r.: Centrum Badań
i Ekspertyz „CBE” sp. z o.o. w Lubinie do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu
zakładu górniczego w zakresie określonym w:
a) § 457 ust. 3 oraz § 480 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych,
b) pkt 5.8.2, pkt 5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10,
pkt 5.9.14, pkt 5.9.16, pkt 5.12.6.1, pkt
5.12.6.5, pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.6, pkt
5.20.15.1, pkt 5.20.15.3, pkt 5.20.15.5, pkt
5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt 5.21.7,
pkt 5.21.8 oraz pkt 5.21.9 w załączniku nr 4
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 142/2008 i jest
ważne od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.;
6) w dniu 25 listopada 2008 r.: Zespół Rzeczoznawców Urządzeń Technicznych „AUTORYTET”
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. w Polkowicach do wykonywania
funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu
górniczego w zakresie określonym w:
a) § 480 ust. 2 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych,
b) pkt 3.4.1, pkt 3.4.2, pkt 5.8.1, pkt 5.8.2, pkt
5.8.3, pkt 5.9.1, pkt 5.9.10, pkt 5.9.14, pkt

12

Poz. 8

5.9.16, pkt 5.12.1, pkt 5.12.6.1, pkt 5.12.6.5,
pkt 5.14.6.4, pkt 5.16.4.1, pkt 5.16.4.5, pkt
5.16.4.6, pkt 5.16.4.7, pkt 5.16.5.15 ppkt 1,
pkt 5.16.5.16 ppkt 2, pkt 5.16.5.17 ppkt 6,
pkt 5.20.15.1, pkt 5.20.15.3, pkt 5.20.15.5,
pkt 5.21.2, pkt 5.21.3, pkt 5.21.6, pkt
5.21.7, pkt 5.21.8, pkt 5.21.9, pkt 5.22.6,
pkt 5.24.2 oraz pkt 6.12.1 w załączniku nr 4
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 143/2008 i jest
ważne od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.;
7) w dniu 24 listopada 2008 r.: Przedsiębiorstwo
Odmetanowania Kopalń „ZACHÓD” sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego
w zakresie określonym w:
a) § 3 ust. 2, § 10 ust. 5 oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach
górniczych,
b) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2,
§ 255 oraz § 256 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych,
c) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12 oraz
pkt 1.3.13 w załączniku nr 5 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych
— upoważnienie to otrzymało nr 144/2008 i jest
ważne do dnia 26 listopada 2011 r.
2. Informuje się, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, następującym osobom fizycznym uprawnienia
rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego:
1) w dniu 9 września 2008 r.: Panu dr. hab. inż.
Waldemarowi Korzeniowskiemu, w zakresie
określonym w:
a) § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych,
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b) § 106 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych,

a) § 106 ust. 4 oraz § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego
w podziemnych zakładach górniczych,

c) § 327 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych,

b) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,
pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt
1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1,
pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 oraz pkt 2.5.1
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych

d) pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4,
pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt
1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2, pkt 1.8.8.1,
pkt 2.4.1 ppkt 2, pkt 2.4.1.2 oraz pkt 2.5.1
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych
— świadectwo to otrzymało w rejestrze
nr 58/2008, a uprawnienia są ważne do dnia
30 sierpnia 2011 r.;
2) w dniu 6 października 2008 r.: Panu dr. inż.
Jackowi Sepiałowi, w zakresie określonym w:

— świadectwo to otrzymało w rejestrze
nr 59/2008, a uprawnienia są ważne do dnia
30 września 2011 r.;
3) w dniu 12 listopada 2008 r.: Panu mgr. inż.
Bohdanowi Wilczokowi, w zakresie określonym
w § 169 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych — świadectwo to otrzymało w rejestrze nr 60/2008, a uprawnienia są ważne do
dnia 31 października 2011 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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