
DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 4 paŸdziernika 2007 r. Nr 11
TREŒÆ:
Poz.:

109

 DECYZJE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

40 — nr 21 z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny
Pracy w urzêdach górniczych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

41 — nr 22 z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie Komisji Likwidacyjnej œrodków trwa³ych stanowi¹-
cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

42 — nr 23 z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie komisji likwidacyjnych œrodków trwa³ych stano-
wi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach gór-
niczych i specjalistycznych urzêdach górniczych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

KOMUNIKATY PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

43  — z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie aktualizacji danych zawartych w rejestrze rzeczoznaw-
ców do spraw ruchu zak³adu górniczego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

44  — z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznaw-
ców do spraw ruchu zak³adu górniczego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

45  — z dnia 5 wrzeœnia 2007 r. w sprawie utworzenia komisji dyscyplinarnej dla Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznego urzêdu górniczego .  .  .

122

122

123

110

116

40

DECYZJA Nr 21 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 13 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w urzêdach górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 20 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny
Pracy w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 10) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
w urzêdach górniczych:

1) Przewodnicz¹cy:
mgr in¿. Jan Migda1)

Zastêpca Dyrektora
Departamentu Warunków Pracy
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

2) Zastêpca Przewodnicz¹cego:

mgr in¿. Bogdan Perenc
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy
w urzêdach górniczych
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

3) Cz³onkowie:

— dr in¿. Adam Hassa
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,

— mgr in¿. Jerzy Mendecki
s³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy
w urzêdach górniczych
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,1) Z dniem 10 wrzeœnia 2007r . odwo³any z wymienionego stano-

wiska i powo³any na stanowisko Dyrektora Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Krakowie.
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— mgr in¿. Walter Menzel
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,

— mgr in¿. Zbigniew Rawicki
Zastêpca Dyrektora
Okrêgowego Urzêdu Górniczego
w Katowicach,

— mgr in¿. Szymon Syta
Zastêpca Dyrektora

Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych
Urz¹dzeñ Energomechanicznych.

§ 2. Traci moc decyzja nr 39 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustale-
nia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w urzê-
dach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 22).

§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 22 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie Komisji Likwidacyjnej œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górnicze-
mu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Tworzy siê Komisjê Likwidacyjn¹ œrodków trwa-
³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1)Przewodnicz¹cy — Walter Menzel;

2)Zastêpca
Przewodnicz¹cego — Agnieszka Frydrych;

3)Cz³onek — Beata Kozaczyñska;

4)Cz³onek — Jaros³aw Królikowski;

5)Cz³onek — Cecylia Domañska.

§ 3. Do zakresu dzia³ania Komisji nale¿y realizacja za-
dañ okreœlonych w § 3 i § 43 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sk³adnikami maj¹tku ruchomego powierzo-
nego jednostkom bud¿etowym, zak³adom bud¿etowym
i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957),
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem”, w odniesieniu do pod-
stawowych œrodków trwa³ych i pozosta³ych œrodków trwa-
³ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, stanowi¹-
cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nieobjêtych
postanowieniami decyzji nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 30 wrzeœnia 2005 r. w sprawie Komisji
do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i opro-
gramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 9, poz. 35 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 58), u¿ytko-
wanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, zwanych dalej
„œrodkami trwa³ymi”.

§ 4. 1. Ocena przydatnoœci œrodków trwa³ych do dal-
szego u¿ytkowania, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporz¹-
dzenia, jest dokonywana w oparciu o wykaz przekazany
przez Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

2. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê wykaz
wymieniony w ust. 1, stanowi za³¹cznik nr 1 do decyzji.

§ 5. 1. Sporz¹dzenie przez Komisjê protoko³u, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia, oraz wykazu,
o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, nastêpuje na
formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do decy-
zji.

2. Protokó³, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dze-
nia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozpo-
rz¹dzenia, podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego.

§ 6. Zatwierdzony protokó³, o którym mowa w § 3
ust. 4 rozporz¹dzenia, po zagospodarowaniu œrodków trwa-
³ych w sposób okreœlony w zatwierdzonym wykazie, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, stanowi podstawê
do skreœlenia œrodków trwa³ych ze stanu maj¹tkowego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 7. 1. Sporz¹dzenie przez komisjê protoko³u potwier-
dzaj¹cego zagospodarowanie œrodków trwa³ych poprzez
sprzeda¿, oddanie w najem lub dzier¿awê, nieodp³atne prze-
kazanie innej jednostce albo darowiznê œrodków trwa³ych,
nastêpuje na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik
nr 3 do decyzji.

2. Zagospodarowanie œrodków trwa³ych przeznaczo-
nych do sprzeda¿y, oddania w najem lub dzier¿awê, nieod-
p³atnego przekazania innej jednostce lub darowizny odby-
wa siê na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu.
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§ 8. Sporz¹dzenie przez Komisjê protoko³u potwierdza-
j¹cego zniszczenie lub unieszkodliwienie œrodków trwa³ych,
o którym mowa w § 43 ust. 7 i 8 rozporz¹dzenia, nastêpu-
je na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do
decyzji.

§ 9. Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje niezw³ocznie
protoko³y, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8, do Biura
Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go.

§ 10. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komi-
sji s¹ rozpatrywane na posiedzeniach, których terminy,
w zale¿noœci od potrzeb, wyznacza Przewodnicz¹cy Komi-
sji.

2. Do udzia³u w posiedzeniach Przewodnicz¹cy Komisji
mo¿e zapraszaæ osoby spoza sk³adu Komisji.

§ 11. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Biuro Administra-
cyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 12. Traci moc decyzja nr 28 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie Komisji Li-
kwidacyjnej œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek
Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 52).

§ 13. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 23 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie komisji likwidacyjnych œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co na-
stêpuje:

§ 1. Tworzy siê w okrêgowych urzêdach górniczych
i specjalistycznych urzêdach górniczych komisje likwida-
cyjne œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach
górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych, zwa-
ne dalej „komisjami”.

§ 2. 1. W sk³ad komisji wchodz¹: przewodnicz¹cy, ich
zastêpcy oraz cz³onkowie.

2. Sk³ad osobowy komisji ustalaj¹ dyrektorzy okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów gór-
niczych.

§ 3. Do zakresu dzia³ania komisji nale¿y realizacja za-
dañ okreœlonych w § 3 i § 43 rozporz¹dzenia Rady Mini-
strów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sk³adnikami maj¹tku ruchomego powierzo-
nego jednostkom bud¿etowym, zak³adom bud¿etowym
i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957),
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem”, w odniesieniu do pod-
stawowych œrodków trwa³ych i pozosta³ych œrodków trwa-
³ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, stanowi¹-
cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nieobjêtych
postanowieniami decyzji nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 30 wrzeœnia 2005 r. w sprawie Komisji
do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i opro-
gramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 9, poz. 35 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 58), u¿ytko-
wanych w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycz-
nych urzêdach górniczych, zwanych dalej „œrodkami trwa-
³ymi”.

§ 4. 1. Ocena przydatnoœci œrodków trwa³ych do dal-
szego u¿ytkowania, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporz¹-
dzenia, jest dokonywana w oparciu o wykaz sporz¹dzony
przez pracownika wyznaczonego przez dyrektora okrêgo-
wego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu gór-
niczego.

2. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê wykaz
wymieniony w ust. 1, stanowi za³¹cznik nr 1 do decyzji.

§ 5. 1. Sporz¹dzenie przez komisjê protoko³u, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia, oraz wykazu,
o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, nastêpuje na
formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do decy-
zji.

2. Protokó³, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dze-
nia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozpo-
rz¹dzenia, podlegaj¹ zatwierdzeniu przez dyrektora okrê-
gowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu
górniczego oraz przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
lub osobê do tego upowa¿nion¹ w Wy¿szym Urzêdzie Gór-
niczym.

§ 6. Zatwierdzony protokó³, o którym mowa w § 3
ust. 4 rozporz¹dzenia, po zagospodarowaniu œrodków trwa-
³ych w sposób okreœlony w zatwierdzonym wykazie, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, stanowi podstawê
do skreœlenia œrodków trwa³ych, u¿ytkowanych w danym
okrêgowym urzêdzie górniczym albo specjalistycznym urzê-
dzie górniczym, ze stanu maj¹tkowego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

§ 7. 1. Sk³adniki maj¹tku Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go u¿ytkowane w urzêdzie górniczym, które komisja za-
kwalifikowa³a do sprzeda¿y, oddania w najem lub dzier¿a-
wê, nieodp³atnego przekazania innej jednostce organizacyj-
nej albo darowizny przekazuje siê do Biura Administracyj-
no-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Sporz¹dzenie przez komisjê protoko³u potwierdzaj¹-
cego przekazanie sk³adników maj¹tku Wy¿szego Urzêdu
Górniczego do Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, o którym mowa w ust. 1, nastêpuje
na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do de-
cyzji.

§ 8. Sporz¹dzenie przez komisjê protoko³u potwierdza-
j¹cego zniszczenie lub unieszkodliwienie œrodków trwa³ych,
o którym mowa w § 43 ust. 7 i 8 rozporz¹dzenia, nastêpu-
je na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do
decyzji.

§ 9. Protoko³y, o których mowa w § 7 ust. 2 i § 8,
sporz¹dzane s¹ w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

Poz. 42
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§ 10. Przewodnicz¹cy komisji przekazuje niezw³ocznie
po jednym egzemplarzu protoko³ów, o których mowa w
§ 7 ust. 2 i § 8, dyrektorowi okrêgowego urzêdu górniczego
lub specjalistycznego urzêdu górniczego oraz do Biura Ad-
ministracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 11. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania komisji
s¹ rozpatrywane na posiedzeniach, których terminy, w
zale¿noœci od potrzeb, wyznacza przewodnicz¹cy komisji.

2. Do udzia³u w posiedzeniach przewodnicz¹cy komisji
mo¿e zapraszaæ osoby spoza sk³adu komisji.

§ 12. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Poz. 42
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie aktualizacji danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

W zwi¹zku z pismem Rudpol-OPA sp. z o.o. z dnia
13 sierpnia 2007 r., znak D/608/07, informuje siê, ¿e Przed-
siêbiorstwo Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowe „Rudpol-
OPA” Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹, wymienione
w za³¹czniku nr 1 do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie reje-
stru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 6) — numer upowa¿nienia 115/
2006 — otrzyma³o nazwê „Rudpol-OPA Spó³ka z ograni-
czon¹ odpowiedzialnoœci¹”.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

1. Informuje siê, ¿e Prezes Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego upowa¿ni³, na podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)), nastê-
puj¹ce jednostki naukowe do wykonywania funkcji rzeczo-
znawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego:

1) w dniu 17 lipca 2007 r.: Katedrê Geomechaniki, Bu-
downictwa Podziemnego i Zarz¹dzania Ochron¹ Po-
wierzchni Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki
Œl¹skiej, w zakresie okreœlonym w § 169 ust. 1 pkt 2
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerw-
ca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r.
Nr 124, poz. 863) — upowa¿nienie to otrzyma³o
nr 124/2007 i jest wa¿ne do dnia 31 lipca 2010 r.;

2) w dniu 16 lipca 2007 r.: „Poltegor-Instytut” Instytut
Górnictwa Odkrywkowego z siedzib¹ we Wroc³awiu
— Laboratorium Sejsmiki Górotworu, w zakresie okre-
œlonym w:

a) § 82 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r.
w sprawie przechowywania i u¿ywania œrodków
strza³owych i sprzêtu strza³owego w zak³adach gór-
niczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655),

b) pkt 3.1.3 i pkt 3.3 w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowy-
wania i u¿ywania œrodków strza³owych i sprzêtu
strza³owego w zak³adach górniczych,

c) pkt 3, pkt 5 i pkt 8 w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowy-
wania i u¿ywania œrodków strza³owych i sprzêtu
strza³owego w zak³adach górniczych,

d) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿a-
rowego w odkrywkowych zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych kopaliny podstawowe (Dz. U.
Nr 96, poz. 858, z 2004 r. Nr 222, poz. 2255 oraz
z 2007 r. Nr 106, poz. 725),

e) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz spe-
cjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywa-
j¹cych kopaliny pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962
oraz z 2004 r. Nr 24, poz. 212)

— upowa¿nienie to otrzyma³o nr 125/2007 i jest wa¿-
ne do dnia 16 lipca 2010 r.;

3) w dniu 16 lipca 2007 r.: Centrum Badañ i Dozoru Gór-
nictwa Podziemnego sp. z o.o. — Oœrodek Badañ Œro-
dowiska i Zagro¿eñ Naturalnych z siedzib¹ w Lêdzi-
nach, w zakresie okreœlonym w § 12 ust. 2 rozporz¹-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ natu-
ralnych w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz.
841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r.
Nr 219, poz. 2227) — upowa¿nienie to otrzyma³o
nr 126/2007 i jest wa¿ne do dnia 31 lipca 2010 r.;

4) w dniu 31 lipca 2007 r.: Zak³ad Odmetanowania Ko-
palñ „ZOK II” sp. z o.o. z siedzib¹ w Rybniku, w zakre-
sie okreœlonym w:

a) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca
2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³a-
dach górniczych,

b) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 249 ust. 2, § 255
i § 256 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycz-
nego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziem-
nych zak³adach górniczych,

c) pkt 1.1.1, pkt 1.1.3, pkt 1.1.5, pkt 1.3.12, pkt
1.3.13 i pkt 2.2.2.1 w za³¹czniku nr 5 do rozporz¹-
dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-
czenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach
górniczych

— upowa¿nienie to otrzyma³o nr 127/2007 i jest wa¿-
ne od dnia 1 paŸdziernika 2007 r. do dnia 30 wrzeœnia
2010 r.

2. Informuje siê, ¿e Prezes Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego nada³, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, nastêpu-
j¹cym osobom fizycznym uprawnienia rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak³adu górniczego:

1) w dniu 17 lipca 2007 r.: Panu dr. in¿. Piotrowi G³ucho-
wi, w zakresie okreœlonym w § 169 ust. 1 pkt 2 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpiecze-
nia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach gór-
niczych — œwiadectwo to otrzyma³o w rejestrze
nr 45/2007, a uprawnienia s¹ wa¿ne do dnia 30 lipca
2010 r.;

2) w dniu 2 sierpnia 2007 r.: Panu mgr. in¿. Jaros³awowi
Jankowskiemu, w zakresie okreœlonym w § 169
ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistyczne-
go zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych — œwiadectwo to otrzyma³o
w rejestrze nr 46/2007, a uprawnienia s¹ wa¿ne do
dnia 31 sierpnia 2010 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

45

KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 5 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie utworzenia komisji dyscyplinarnej dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznego urzêdu górniczego

1. Informuje siê, ¿e Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów utworzy³ w dniu 16 sierpnia 2007 r., na podstawie
art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póŸn. zm.1)), ko-
misjê dyscyplinarn¹ dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz
okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznego urzê-
du górniczego.2)

2. W sk³ad komisji dyscyplinarnej, o której mowa
w pkt 1, zostali powo³ani nastêpuj¹cy cz³onkowie korpusu
s³u¿by cywilnej:

1) Konrad Kokowski
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Katowicach;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162 i Nr 123, poz. 847.

2) Z dniem 16 sierpnia 2007 r. usta³o dzia³anie dotychczasowych
komisji dyscyplinarnych dla cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej,
zatrudnionych w urzêdach górniczych, powo³anych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej
(Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110,

poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194,
Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150,
poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r.
Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz.
2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 79, poz. 549).
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2) Stanis³aw Dzier¿êga
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Rybniku;

3) Andrzej Janik
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Kielcach;

4) Wies³aw Sobolewski
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gliwicach;

5) Dorota Hadryan
Urz¹d Górniczy do Badañ Kontrolnych
Urz¹dzeñ Energomechanicznych;

6) Joanna £osiñska-Wróblewska
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Poznaniu;

7) Jerzy Wojnar
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Kroœnie;

8) Miranda Ptak
Okrêgowy Urz¹d Górniczy we Wroc³awiu;

9) Grzegorz Pasternak
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Krakowie;

10) Marian Trybu³
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Warszawie;

11) Krystyna Samek-Skwara
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

12) Anna Grabowska
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

13) Roman Uzarowicz
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

14) Andrzej Kalus
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

15) Walter Menzel
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

16) Aneta Chowañska
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

17) Zbigniew Ligêza
Wy¿szy Urz¹d Górniczy.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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