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DECYZJA Nr 43 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 września 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
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. 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.
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni
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Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju
(Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 67, 68 i 71), § 3 otrzymuje brzmienie:

nia.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisa-

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald

„§ 3. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.”.
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DECYZJA Nr 44 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu
wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej — zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego
w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział
Kopalnia Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1, art. 77 i art. 80
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z późn. zm.1)), art. 107 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2))
oraz § 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. 1. Powołuje się Komisję dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej — zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego
w rejonie tego szybu, zaistniałych w dniu 4 września
2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia
Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie,
w następującym składzie:
1) Przewodniczący:
mgr inż. Mirosław Koziura
Wyższy Urząd Górniczy;
2) Zastępcy Przewodniczącego:
— mgr inż. Zdzisław Kulczycki
Wyższy Urząd Górniczy,
— mgr inż. Wojciech Magiera
Wyższy Urząd Górniczy;
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587,
Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844
oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.
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 i Nr 154, poz. 958.

3) Członkowie:
— dr inż. Przemysław Bukowski
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
— dr hab. inż. Piotr Czaja
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
— doc. dr hab. inż. Jan Drzewiecki
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
— mgr inż. Jerzy Głód
KOPEX — Przedsiębiorstwo
Budowy Szybów S.A. w Bytomiu,
— doc. dr hab. inż. Marian Kawulok
Instytut Techniki Budowlanej
Oddział w Gliwicach,
— mgr inż. Jerzy Kolasa
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
— mgr inż. Krystyna Kostelecka
Przedstawiciel Prezydenta Miasta Knurów,
— dr hab. inż. Andrzej Kowalski
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
— dr inż. Krzysztof Łukowicz
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
— mgr inż. Małgorzata Mazur
Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Katowicach,
— prof. dr hab. inż. Stanisław Piechota
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
— mgr Władysław Trzop
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,
— prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
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— dr inż. Adam Zygmunt
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych;
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3) dokonanie analizy przyczyn i okoliczności zniszczenia obiektów budowlanych zakładu górniczego
w rejonie szybu, o którym mowa w pkt 2;

4) Sekretarz:

4) przedstawienie wniosków wynikających z analizy, o której mowa w pkt 2 i 3, oraz propozycji
zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym
zdarzeniom w przyszłości;

mgr inż. Tomasz Szostek
Wyższy Urząd Górniczy.
2. Przewodniczący Komisji może, w razie potrzeby, zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby.
§ 2. Zadaniem Komisji jest:
1) ustalenie zakresu czynności niezbędnych do
likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub
mienia;

5) dokonanie analizy przebiegu akcji ratowniczej.
§ 3. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie
i zakończy je w terminie do dnia 31 marca 2009 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.
nia.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisa-

2) dokonanie analizy przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V;

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 45 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 12) postanawia się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, ustalonego decyzją
nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji
Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
Nr 2, poz. 18), zmienionego decyzją nr 28 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa
Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 47),
następujące osoby:

1) mgr. inż. Marka Majchera;
2) mgr. inż. Jerzego Wróbla.
§ 2. Powołuje się w skład Komisji Bezpieczeństwa
Pracy w Górnictwie, w charakterze Członków:
1) mgr. inż. Marka Cypko — KGHM Polska Miedź
S.A.;
2) mgr. inż. Marka Uszko — Kompania Węglowa
S.A.
nia.

§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisa-

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
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OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie
Na podstawie § 13 ust. 2 zarządzenia nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 12) ogłasza
się w załączniku do niniejszego obwieszczenia Re-

gulamin pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, uchwalony przez tę Komisję i zatwierdzony
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 4 września 2008 r. (poz. 83)

REGULAMIN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PRACY W GÓRNICTWIE1)
I. Postanowienia ogólne
1. Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
zwana dalej „Komisją”, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
działającym na podstawie zarządzenia nr 1 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie.
2. Siedzibą Komisji jest Wyższy Urząd Górniczy
w Katowicach.
3. Komisja odbywa swoje posiedzenia co najmniej
dwa razy w roku.
4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia
Departament Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego.
II. Organizacja i zasady działania Komisji
1. Komisja wykonuje zadania określone w zarządzeniu nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.
2. Terminy posiedzeń Komisji oraz porządek obrad
ustala Przewodniczący Komisji.
3. W posiedzeniach Komisji zobowiązani są brać
osobisty udział wszyscy członkowie Komisji. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu
1)

Uchwała w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie została przyjęta na XXII posiedzeniu Komisji w dniu
5 czerwca 2008 r.

— nieobecność należy zgłosić w sekretariacie Komisji
lub Przewodniczącemu Komisji.
4. Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji powinny być przekazane
członkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia, natomiast
niezbędne materiały przesłane nie później niż 7 dni
przed posiedzeniem Komisji.
5. Przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw
merytorycznych przeznaczonych na posiedzenie
Komisji Sekretarz Komisji przedstawia aktualny stan
zagadnień omawianych na poprzednim posiedzeniu.
6. Propozycje spraw i zagadnień merytorycznych
wnoszonych pod obrady Komisji powinny być przygotowane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
7. Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych na posiedzenie Komisji, Przewodniczący Komisji może powołać pojedynczych ekspertów
bądź grupy robocze spośród członków Komisji lub
osób spoza jej składu, ustalając dla nich zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
8. W wyniku obrad Komisja wydaje opinię
w formie uchwały. Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu osobowego Komisji.
9. Członek Komisji niezgadzający się z podjętą
uchwałą może złożyć do protokołu umotywowane
pisemnie zdanie odrębne.
10. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządzany
jest protokół. Protokół ten przesyłany jest wszystkim
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członkom Komisji. Zastrzeżenia do treści protokołu
są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji
w drodze głosowania.
III. Postanowienia końcowe
1. Po każdym posiedzeniu Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego uchwały i wnioski z posiedzeń Komisji.
2. Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego coroczne sprawozdanie
z działalności Komisji.
3. Wszelkie inne sprawy, związane z pracami
Komisji, nieobjęte zarządzeniem nr 1 Prezesa Wyż-

Poz. 83 i 84

szego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie i niniejszym Regulaminem, ustala Przewodniczący Komisji.
4. Wydatki związane z obsługą administracyjno-biurową i posiedzeniami Komisji pokrywane są
z budżetu Wyższego Urzędu Górniczego.
5. Sekretariat Komisji mieści się w Wyższym Urzędzie Górniczym, Departament Górnictwa, tel. (032)
736 17 33 oraz 736 17 18.
6. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
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OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Na podstawie § 17 ust. 2 zarządzenia nr 2 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy
Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, uchwalony

przez tę Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 4 września 2008 r. (poz. 84)

UCHWAŁA Nr 1/2008 KOMISJI DO SPRAW OCHRONY POWIERZCHNI
z dnia 18 kwietna 2008 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
Na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 2 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
uchwala się, co następuje:
§ 1. Komisja do spraw Ochrony Powierzchni,
powołana zarządzeniem nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, wykonuje
przewidziane dla niej zadania w trybie określonym
w zarządzeniu oraz niniejszym Regulaminie pracy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „departamencie” — należy przez to rozumieć departament sprawujący obsługę Komisji, zgodnie
z § 5 ust. 3 zarządzenia;
2) „Komisji” — należy przez to rozumieć Komisję do
spraw Ochrony Powierzchni, powołaną zarządzeniem;
3) „wniosku” — należy przez to rozumieć wniosek
o wydanie opinii przez Komisję;
4) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządzenie nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do
spraw Ochrony Powierzchni.
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§ 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.

Poz. 84

§ 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.

§ 5. Jeżeli jest to niezbędne do wydania opinii
przez Komisję, Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród osób wchodzących w skład Komisji:

§ 11. Departament przygotowuje posiedzenie
Komisji pod względem organizacyjnym oraz sprawuje
obsługę administracyjną.

1) osobę do przygotowania koreferatu do wniosku
(koreferenta);

§ 12. 1. Komisja wydaje opinię i podejmuje inne
rozstrzygnięcia w formie uchwały.

2) osobę do przeprowadzenia wizji lokalnej.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o przygotowaniu dwóch koreferatów do jednego 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.
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

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 § 11 ust. 3 zarządzenia.
§ 15. Sekretarz Komisji sporządza protokół
z przebiegu posiedzenia niezwłocznie po zakończeniu
posiedzenia Komisji, a po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Przewodniczącego Komisji przekazuje go
osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 16. 1. Stawki należności za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie koreferatu do
wniosku określa zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
należności za udział w pracach niektórych Komisji
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32)1).
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.

— 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 jeden egzemplarz.

3. Podstawę wypłaty należności za koreferat do

1)

Od dnia 12 czerwca 2008 r.: 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).
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wniosku stanowi protokół odbioru, parafowany przez
Przewodniczącego Komisji, oraz rachunek przedstawiony przez koreferenta.
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

85
OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń
Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych
Na podstawie § 17 ust. 2 zarządzenia nr 3 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach
Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia Regula-

min pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach
Górniczych, uchwalony przez tę Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 4 września 2008 r. (poz. 85)

UCHWAŁA Nr 1/2008 KOMISJI DO SPRAW ATMOSFERY KOPALNIANEJ I ZAGROŻEŃ
AEROLOGICZNYCH W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
z dnia 16 maja 2008 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych
w Podziemnych Zakładach Górniczych
Na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 3 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach
Górniczych uchwala się, co następuje:
§ 1. Komisja do spraw Atmosfery Kopalnianej
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach
Górniczych, powołana zarządzeniem nr 3 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach
Górniczych, wykonuje przewidziane dla niej zadania
w trybie określonym w zarządzeniu oraz niniejszym
Regulaminie pracy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „departamencie” — należy przez to rozumieć departament sprawujący obsługę Komisji, zgodnie
z § 5 ust. 3 zarządzenia;
2) „Komisji” — należy przez to rozumieć Komisję do

spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych,
powołaną zarządzeniem;
3) „wniosku” — należy przez to rozumieć wniosek
o wydanie opinii przez Komisję;
4) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządzenie nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do
spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych.
§ 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,
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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 dwóch koreferatów do jednego wniosku lub
wyznaczyć koreferenta spośród osób spoza składu
Komisji.
§ 7. 1. Przewodniczący Komisji, wyznaczając
koreferenta, w szczególności:
1) określa szczegółowo temat koreferatu;

Poz. 85

§ 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.
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 § 11 ust. 3 zarządzenia.

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.

§ 15. Sekretarz Komisji sporządza protokół
z przebiegu posiedzenia niezwłocznie po zakończeniu
posiedzenia Komisji, a po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Przewodniczącego Komisji przekazuje go
osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego.

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.

§ 16. 1. Stawki należności za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie koreferatu do
wniosku określa zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
należności za udział w pracach niektórych Komisji
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32)1).

§ 8. 1. Koreferent przedkłada Przewodniczącemu
Komisji w 2 egzemplarzach:

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.

2) wyznacza termin sporządzenia koreferatu.

1) koreferat do wniosku,
2) tezy do uchwały Komisji w sprawie opinii
— w terminie do 2 dni przed wyznaczonym dniem
posiedzenia Komisji, na którym wniosek ma zostać
rozpatrzony.
2. Przewodniczący Komisji powiadamia departament o sporządzeniu koreferatu i przekazuje departamentowi jeden 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.

3. 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.

1)

Od dnia 12 czerwca 2008 r.: 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).
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86
OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem
w Podziemnych Zakładach Górniczych
Na podstawie § 17 ust. 2 zarządzenia nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach
Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15) ogłasza się
w załączniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin

pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych,
uchwalony przez tę Komisję i zatwierdzony przez
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 4 września 2008 r. (poz. 86)

UCHWAŁA Nr 4/2008 KOMISJI DO SPRAW TĄPAŃ, OBUDOWY I KIEROWANIA STROPEM
W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
z dnia 16 kwietna 2008 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych
Zakładach Górniczych
Na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach
Górniczych uchwala się, co następuje:

4) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządzenie nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do
spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem
w Podziemnych Zakładach Górniczych.

§ 1. Komisja do spraw Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołana zarządzeniem nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach
Górniczych, wykonuje przewidziane dla niej zadania
w trybie określonym w zarządzeniu oraz niniejszym
Regulaminie pracy.

§ 3. 1. Wnioski są kierowane do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem departamentu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „departamencie” — należy przez to rozumieć departament sprawujący obsługę Komisji, zgodnie
z § 5 ust. 3 zarządzenia;
2) „Komisji” — należy przez to rozumieć Komisję do
spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem
w Podziemnych Zakładach Górniczych, powołaną
zarządzeniem;
3) „wniosku” — należy przez to rozumieć wniosek
o wydanie opinii przez Komisję;

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.
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§ 6. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może zdecydować o przygotowaniu
dwóch koreferatów do jednego wniosku.

§ 11. Departament przygotowuje posiedzenie
Komisji pod względem organizacyjnym, w tym sporządza listę obecności.

§ 7. 1. Przewodniczący Komisji, wyznaczając
koreferenta:

§ 12. 1. Komisja wydaje opinię i podejmuje inne
rozstrzygnięcia w formie uchwały.

1) określa szczegółowo zadanie, jakie ma wykonać
koreferent;
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.
3. Przewodniczący Komisji przygotowuje projekt
umowy o dzieło, według przygotowanego wzoru,
zawierając w nim ustalenia, o których mowa w ust. 1.
Przewodniczący Komisji parafuje projekt umowy,
a następnie przekazuje 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 jeden egzemplarz.
§ 9. 1. Przewodniczący Komisji ustala, w porozumieniu z departamentem, termin i miejsce posiedzenia
Komisji oraz porządek dzienny tego posiedzenia.

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 § 11 ust. 4 zarządzenia.
§ 15. Sekretarz Komisji sporządza protokół
z przebiegu posiedzenia niezwłocznie po zakończeniu
posiedzenia Komisji, a po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Przewodniczącego Komisji przekazuje go
osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 16. 1. Stawki należności za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie koreferatu do
wniosku określa zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
należności za udział w pracach niektórych Komisji
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32)1).
2. Należności za udział w posiedzeniu Komisji są
wypłacane na podstawie listy obecności na posiedzeniu Komisji.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

1)

Od dnia 12 czerwca 2008 r.: 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).
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87
OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami
Na podstawie § 17 ust. 2 zarządzenia nr 5 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych
i Gospodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16)
ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw Zagrożeń

Wodnych i Gospodarki Odpadami, uchwalony przez
tę Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 4 września 2008 r. (poz. 87)

UCHWAŁA Nr 1 KOMISJI DO SPRAW ZAGROŻEŃ WODNYCH I GOSPODARKI ODPADAMI
z dnia 20 lutego 2008 r.
w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami

Na podstawie § 17 ust. 1 zarządzenia nr 5 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych
i Gospodarki Odpadami uchwala się, co następuje:

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.

§ 1. Komisja do spraw Zagrożeń Wodnych
i Gospodarki Odpadami, powołana zarządzeniem
nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami, wykonuje
przewidziane dla niej zadania w trybie określonym
w zarządzeniu oraz niniejszym Regulaminie pracy.

§ 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.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) „departamencie” — należy przez to rozumieć departament sprawujący obsługę Komisji, zgodnie
z § 5 ust. 3 zarządzenia;
2) „Komisji” — należy przez to rozumieć Komisję do
spraw Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami, powołaną zarządzeniem;
3) „wniosku” — należy przez to rozumieć wniosek
o wydanie opinii przez Komisję;
4) „zarządzeniu” — należy przez to rozumieć zarządzenie nr 5 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw
Zagrożeń Wodnych i Gospodarki Odpadami.
§ 3. 1. Wnioski są kierowane do Przewodniczącego Komisji za pośrednictwem departamentu.

§ 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 dwóch koreferatów do jednego 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.
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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.
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 jeden 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.

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 § 11 ust. 3 zarządzenia.
§ 15. Sekretarz Komisji sporządza protokół
z przebiegu posiedzenia niezwłocznie po zakończeniu
posiedzenia Komisji, a po uzyskaniu akceptacji protokołu przez Przewodniczącego Komisji przekazuje go
osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi
Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 16. 1. Stawki należności za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przygotowanie koreferatu do
wniosku określa zarządzenie nr 7 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie
należności za udział w pracach niektórych Komisji
powołanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 32)1).
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. 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.

1)

Od dnia 12 czerwca 2008 r.: 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).
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