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ZARZ¥DZENIE Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie

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 póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Do zadañ Komisji nale¿y przygotowywanie i przed-
k³adanie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego opinii wy-
nikaj¹cych z:

1) dokonywanych po up³ywie ka¿dego roku kalendarzo-
wego ocen stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy
w zak³adach górniczych;

2) dokonywanych ocen przestrzegania i stosowania prze-
pisów wydanych na podstawie art. 78 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze;

3) innych rozpatrywanych na zlecenie Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, wa¿nych dla bezpieczeñstwa
pracy problemów.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Gór-
nictwa.

§ 6. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach plenarnych Komisji, zwa-
nych dalej „posiedzeniami Komisji”, odbywanych w zale¿-
noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ udzia³
wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji na posiedzeniu.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

§ 7. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed ter-
minem posiedzenia.

§ 8. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji lub osób za-
proszonych, ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób
zakres, tematykê i termin wykonania okreœlonych prac.

§ 9. 1. Opinie, o których mowa w § 4, Komisja wydaje
w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu osobowego Komi-
sji na posiedzeniu. W przypadku równej iloœci g³osów roz-
strzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

2. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

3. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wszystkim osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 10. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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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o których mowa w § 4, a w szczególnoœci nie mo¿e zawie-
raæ nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiêbiorcy.

§ 11. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 9 ust. 2.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 30 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 9 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 12. 1. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okre-
œlone w zarz¹dzeniu przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Komisji w przypadku niemo¿noœci wykony-
wania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W przypadku gdy w sk³ad Komisji wchodzi wiêcej
ni¿ jeden Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, uprawnie-
nia wymienione w ust. 1 przys³uguj¹ Zastêpcy Przewodni-
cz¹cego Komisji wyznaczonemu przez Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 13. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji podlega og³o-
szeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 14. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regulaminu pra-
cy Komisji, ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

§ 15. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 16. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 17. Traci moc zarz¹dzenie nr 19 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 9).

§ 18. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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ZARZ¥DZENIE Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

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 póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Ochrony Powierzch-
ni, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onek-konsultant;

5) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) inicjowanie i ocena g³ównych kierunków prac nauko-
wo-badawczych, projektowych i wdro¿eniowych

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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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w zakresie sposobów eksploatacji górniczej w aspek-
cie ochrony œrodowiska i powierzchni na terenach gór-
niczych;

2) opiniowanie programów eksploatacji górniczej pod te-
renami chronionymi;

3) opiniowanie metod budownictwa, zakresu i sposobów
profilaktyki budowlanej na terenach górniczych;

4) opiniowanie sposobów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich oznaczonych czêœci w aspekcie ochrony po-
wierzchni;

5) opiniowanie kierunków i mo¿liwoœci zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów po zakoñczeniu dzia³alno-
œci górniczej oraz ocena przydatnoœci tych terenów do
zabudowy;

6) inicjowanie prac legislacyjnych wi¹¿¹cych siê z pro-
blematyk¹ wp³ywów dzia³alnoœci górniczej na œrodo-
wisko i obiekty budowlane na terenach górniczych;

7) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹-
cych tematyki, o której mowa w pkt 1—5.

2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1, dotycz¹
wszystkich rodzajów zak³adów górniczych oraz robót pod-
ziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, objêtych
przepisami Prawa geologicznego i górniczego na podsta-
wie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em.

§ 6. W sprawach, o których mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.

§ 7. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mog¹ wyst¹piæ:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, w uzgodnieniu z w³a-
œciwym merytorycznie departamentem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

2. Do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê nale¿y
do³¹czyæ materia³y niezbêdne do wydania tej opinii, przy-
gotowane przez bezpoœrednio zainteresowanego opini¹
przedsiêbiorcê lub inn¹ jednostkê organizacyjn¹.

§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach plenarnych Komisji, zwa-
nych dalej „posiedzeniami Komisji”, odbywanych w zale¿-
noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ udzia³
wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ na posiedzeniu oso-
by wchodz¹cej w sk³ad Komisji.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji, w tym przedstawicieli w³aœciwych orga-
nów samorz¹du terytorialnego, w³aœciwych organów nad-
zoru górniczego lub u¿ytkowników obiektów podlegaj¹cych
szczególnej ochronie.

5. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta-
³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyzna-
czonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym, w tym sta³ym przedstawicie-
lom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji lub osób za-
proszonych, ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób
zakres, tematykê i termin wykonania okreœlonych prac.

§ 11. 1. Komisja wydaje opiniê w drodze uchwa³y po-
wziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy sk³adu osobowego Komisji na posiedzeniu.
W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

2. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

3. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wszystkim osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji, wnio-
skodawcy, w³aœciwym organom samorz¹du terytorialnego
oraz w³aœciwym organom nadzoru górniczego.

§ 12. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,
o których mowa w § 4, a w szczególnoœci nie mo¿e zawie-
raæ nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiêbior-
cy.
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§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 11 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 14. Zadaniem Cz³onka-konsultanta jest utrzymywa-
nie sta³ych kontaktów Komisji z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

§ 15. 1. Do zadañ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego
Urzêdu Górniczego nale¿y w szczególnoœci:

1) monitorowanie i zapewnienie prawid³owoœci przebie-
gu posiedzeñ Komisji;

2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komi-
sji projektów opinii wed³ug kryterium ich zgodnoœci
z prawem.

2. Stali przedstawiciele Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, sporz¹dzaj¹
notatkê s³u¿bow¹ dla dyrektora w³aœciwego merytorycz-
nie departamentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 16. 1. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okre-
œlone w zarz¹dzeniu przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Komisji w przypadku niemo¿noœci wykony-
wania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W przypadku gdy w sk³ad Komisji wchodzi wiêcej
ni¿ jeden Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, uprawnie-

nia wymienione w ust. 1 przys³uguj¹ Zastêpcy Przewodni-
cz¹cego Komisji wyznaczonemu przez Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 17. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji podlega og³o-
szeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 18. 1. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regulaminu pra-
cy Komisji, ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia niezw³ocznie
sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego
o dokonanych ustaleniach.

§ 19. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 20. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku, przed-
stawiaj¹ce tak¿e rzetelne informacje o poniesionych kosz-
tach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 21. Traci moc zarz¹dzenie nr 18 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
powo³ania  Komisji do spraw Ochrony Powierzchni (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 8).

§ 22. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych

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 póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Atmosfery Kopal-
nianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³a-
dach Górniczych, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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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2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onek-konsultant;

5) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) analiza i ocena stanu zagro¿enia metanowego, wyrzu-
tami metanu i ska³, wyrzutami gazów i ska³, po¿aro-
wego oraz wybuchem py³u wêglowego, a tak¿e stoso-
wanych œrodków i metod dla prognozowania i zwal-
czania tych zagro¿eñ;

2) analiza i ocena stanu przewietrzania wyrobisk podziem-
nych z uwzglêdnieniem parametrów mikroklimatu po-
wietrza kopalnianego na stanowiskach pracy;

3) opiniowanie projektów technicznych wraz z technolo-
gi¹ dla rejonów wentylacyjnych œcian, w których pro-
gnoza metanowoœci bezwzglêdnej przewiduje przekro-
czenie 40 m3/min;

4) opiniowanie projektów odmetanowania zak³adów gór-
niczych oraz projektów wydobycia metanu ze z³ó¿
wêgla kamiennego poprzez otwory z powierzchni;

5) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich oznaczonych czêœci w aspekcie wystêpuj¹cych
zagro¿eñ, o których mowa w pkt 1, przewietrzania
i klimatyzacji, odmetanowania z³ó¿, a tak¿e stosowa-
nia maszyn i urz¹dzeñ oraz systemów bezpieczeñstwa;

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich
Norm oraz rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych, do-
tycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji;

7) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu
dzia³ania Komisji.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Gór-
nictwa.

§ 6. W sprawach, o których mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.

§ 7. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mog¹ wyst¹piæ:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, w uzgodnieniu z w³a-
œciwym merytorycznie departamentem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego;

3) przedsiêbiorcy w sprawach przewidzianych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przed-
siêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników ru-
chu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrze-
nia przez dzia³aj¹ce w zak³adach odpowiednie zespo³y opi-
niodawcze.

3. Do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê nale¿y
do³¹czyæ materia³y niezbêdne do wydania tej opinii, przy-
gotowane przez bezpoœrednio zainteresowanego opini¹
przedsiêbiorcê lub upowa¿nionego przez niego kierownika
ruchu zak³adu górniczego albo inn¹ jednostkê organizacyjn¹.

§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach plenarnych Komisji,
zwanych dalej „posiedzeniami Komisji”, odbywanych
w zale¿noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ udzia³
wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji na posiedzeniu.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

5. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta-
³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyzna-
czonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym, w tym sta³ym przedstawicie-
lom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji lub osób za-
proszonych, ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób
zakres, tematykê i termin wykonania okreœlonych prac.

Poz. 14
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§ 11. 1. Komisja wydaje opiniê w drodze uchwa³y po-
wziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy sk³adu osobowego Komisji na posiedzeniu.
W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

2. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

3. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wnioskodawcy oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 12. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,
o których mowa w § 4, a w szczególnoœci nie mo¿e zawie-
raæ nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiêbior-
cy.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 11 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 14. Zadaniem Cz³onka-konsultanta jest utrzymywa-
nie sta³ych kontaktów Komisji z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

§ 15. 1. Do zadañ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego
Urzêdu Górniczego nale¿y w szczególnoœci:

1) monitorowanie i zapewnienie prawid³owoœci przebie-
gu posiedzeñ Komisji;

2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komi-
sji projektów opinii wed³ug kryterium ich zgodnoœci
z prawem.

2. Stali przedstawiciele Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, sporz¹dzaj¹
notatkê s³u¿bow¹ dla dyrektora w³aœciwego merytorycz-
nie departamentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 16. 1. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okre-
œlone w zarz¹dzeniu przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Komisji w przypadku niemo¿noœci wykony-
wania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W przypadku gdy w sk³ad Komisji wchodzi wiêcej
ni¿ jeden Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, uprawnie-
nia wymienione w ust. 1 przys³uguj¹ Zastêpcy Przewodni-
cz¹cego Komisji wyznaczonemu przez Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 17. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji podlega og³o-
szeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 18. 1. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regulaminu pra-
cy Komisji, ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia niezw³ocznie
sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego
o dokonanych ustaleniach.

§ 19. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 20. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku, przed-
stawiaj¹ce tak¿e rzetelne informacje o poniesionych kosz-
tach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 21. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.2)

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

2) Niniejsze zarz¹dzenie by³o poprzedzone zarz¹dzeniem nr 8 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie Komisji do spraw
Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach
Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 21).

Poz. 14
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ZARZ¥DZENIE Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych

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 póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw T¹pañ, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach Górni-
czych, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onek-konsultant;

5) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) kompleksowa analiza stanu zagro¿enia t¹paniami i za-
wa³ami oraz wskazywanie kierunków dzia³añ w zakre-
sie zwalczania tych zagro¿eñ;

2) opiniowanie nowych systemów technologii eksploata-
cji z³ó¿;

3) opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji
z³ó¿, zaliczonych do odpowiednich stopni zagro¿enia
t¹paniami;

4) opiniowanie projektów prowadzenia robót górniczych
w rejonach szczególnie zagro¿onych t¹paniami;

5) ocena oraz okreœlenie zakresu stosowania nowych lub
zmodernizowanych konstrukcji zmechanizowanych obu-
dów wyrobisk wybierkowych i obudów korytarzowych
w podziemnych zak³adach górniczych;

6) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich oznaczonych czêœci w zakresie problematyki
zagro¿enia t¹paniami i zawa³ami lub obudów wyrobisk;

7) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich
Norm oraz rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych, do-
tycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji;

8) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu
dzia³ania Komisji.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Gór-
nictwa.

§ 6. W sprawach, o których mowa w § 4, Komisja
wydaje opinie.

§ 7. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mog¹ wyst¹piæ:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, w uzgodnieniu z w³a-
œciwym merytorycznie departamentem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego;

3) przedsiêbiorcy w sprawach przewidzianych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

2. Sprawy wnoszone pod obrady Komisji przez przed-
siêbiorców lub upowa¿nionych przez nich kierowników ru-
chu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpatrze-
nia przez dzia³aj¹ce w zak³adach odpowiednie zespo³y opi-
niodawcze.

3. Do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê nale¿y
do³¹czyæ materia³y niezbêdne do wydania tej opinii, przy-
gotowane przez bezpoœrednio zainteresowanego opini¹
przedsiêbiorcê lub upowa¿nionego przez niego kierownika
ruchu zak³adu górniczego albo inn¹ jednostkê organizacyjn¹.

§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych
w zale¿noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach plenarnych Komisji obowi¹zane s¹
braæ udzia³ wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji, których przedmiotem maj¹
byæ wy³¹cznie sprawy dotycz¹ce zak³adów górniczych

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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. 15
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wydobywaj¹cych wêgiel kamienny albo zak³adów górni-
czych wydobywaj¹cych rudy miedzi, obowi¹zane s¹ braæ
udzia³ wyznaczone przez Przewodnicz¹cego Komisji osoby
wchodz¹ce w sk³ad Komisji, w iloœci stanowi¹cej co naj-
mniej po³owê sk³adu Komisji.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ na posiedzeniu oso-
by wchodz¹cej w sk³ad Komisji.

5. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

6. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta-
³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyzna-
czonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

7. Przepis ust. 3 stosuje siê odpowiednio do spraw do-
tycz¹cych zak³adów górniczych wydobywaj¹cych inne ko-
paliny.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym, w tym sta³ym przedstawicie-
lom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji lub osób za-
proszonych, ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób
zakres, tematykê i termin wykonania okreœlonych prac.

§ 11. 1. Komisja wydaje opiniê w drodze uchwa³y po-
wziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy sk³adu osobowego Komisji na posiedzeniu.
W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

2. Uchwa³a powziêta na posiedzeniu, o którym mowa
w § 8 ust. 3, ma moc równ¹ z uchwa³¹ powziêt¹ na posie-
dzeniu plenarnym.

3. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

4. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wnioskodawcy oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 12. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,
o których mowa w § 4, a w szczególnoœci nie mo¿e zawie-
raæ nakazów lub zakazów skierowanych do przedsiêbior-
cy.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 11 ust. 3.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 11 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 14. Zadaniem Cz³onka-konsultanta jest utrzymywa-
nie sta³ych kontaktów Komisji z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

§ 15. 1. Do zadañ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego
Urzêdu Górniczego nale¿y w szczególnoœci:

1) monitorowanie i zapewnienie prawid³owoœci przebie-
gu posiedzeñ Komisji;

2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komi-
sji projektów opinii wed³ug kryterium ich zgodnoœci
z prawem.

2. Stali przedstawiciele Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, sporz¹dzaj¹
notatkê s³u¿bow¹ dla dyrektora w³aœciwego merytorycz-
nie departamentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 16. 1. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okre-
œlone w zarz¹dzeniu przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Komisji w przypadku niemo¿noœci wykony-
wania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W przypadku gdy w sk³ad Komisji wchodzi wiêcej
ni¿ jeden Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, uprawnie-
nia wymienione w ust. 1 przys³uguj¹ Zastêpcy Przewodni-
cz¹cego Komisji wyznaczonemu przez Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 17. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji podlega og³o-
szeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
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§ 18. 1. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regulaminu pra-
cy Komisji, ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia niezw³ocznie
sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego
o dokonanych ustaleniach.

§ 19. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 20. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku, przed-
stawiaj¹ce tak¿e rzetelne informacje o poniesionych kosz-
tach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 21. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.2)

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

2) Niniejsze zarz¹dzenie by³o poprzedzone zarz¹dzeniem nr 9 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie Komisji do spraw
T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 22).
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ZARZ¥DZENIE Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Gospodarki Odpadami

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 póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Zagro¿eñ Wod-
nych i Gospodarki Odpadami, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onek-konsultant;

5) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. 1. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) opiniowanie technologii bezpiecznego prowadzenia ro-
bót górniczych w warunkach zagro¿eñ wodnych;

2) opiniowanie metod profilaktyki i zwalczania zagro¿eñ
wodnych;

3) opiniowanie zagadnieñ hydrogeologicznych dotycz¹-
cych zak³adów górniczych w zakresie oceny zagro¿eñ
wodnych;

4) opiniowanie projektów wykorzystania w ramach od-
zysku odpadów w podziemnych technologiach górni-
czych oraz wprowadzania wód technologicznych i in-
nych do górotworu w aspekcie zagro¿enia wodnego
dla wyrobisk górniczych;

5) opiniowanie spraw dotycz¹cych bezzbiornikowego
magazynowania substancji oraz sk³adowania odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach
górniczych;

6) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich oznaczonych czêœci w aspektach zagro¿enia
wodnego i zagospodarowania odpadów po dzia³alnoœci
górniczej;

7) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich
Norm oraz rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych do-
tycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji;

8) analiza i opracowywanie innych zagadnieñ z zakresu
dzia³ania Komisji.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone 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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2. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4,
dotycz¹ podziemnych zak³adów górniczych.

3. Zadania Komisji, o których mowa w ust. 1 pkt 6—8,
dotycz¹ wszystkich rodzajów zak³adów górniczych.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em.

§ 6. W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1, Komi-
sja wydaje opinie.

§ 7. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mog¹ wyst¹piæ:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, w uzgodnieniu z w³a-
œciwym merytorycznie departamentem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

2. Do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê nale¿y
do³¹czyæ materia³y niezbêdne do wydania tej opinii, przy-
gotowane przez bezpoœrednio zainteresowanego opini¹
przedsiêbiorcê lub inn¹ jednostkê organizacyjn¹.

§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach plenarnych Komisji, zwa-
nych dalej „posiedzeniami Komisji”, odbywanych w zale¿-
noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ udzia³
wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji na posiedzeniu.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

5. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta-
³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyzna-
czonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym, w tym sta³ym przedstawicie-

lom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji lub osób za-
proszonych, ustalaj¹c dla tych grup lub poszczególnych osób
zakres, tematykê i termin wykonania okreœlonych prac.

§ 11. 1. Komisja wydaje opiniê w drodze uchwa³y po-
wziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy sk³adu osobowego Komisji na posiedzeniu.
W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

2. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

3. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wnioskodawcy oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 12. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,
o których mowa w § 4 ust. 1, a w szczególnoœci nie mo¿e
zawieraæ nakazów i zakazów skierowanych do przedsiê-
biorcy.

§ 13. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 11 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 14. Zadaniem Cz³onka-konsultanta jest utrzymywa-
nie sta³ych kontaktów Komisji z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

§ 15. 1. Do zadañ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego
Urzêdu Górniczego nale¿y w szczególnoœci:

1) monitorowanie i zapewnienie prawid³owoœci przebie-
gu posiedzeñ Komisji;
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2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komi-
sji projektów opinii wed³ug kryterium ich zgodnoœci
z prawem.

2. Stali przedstawiciele Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, sporz¹dzaj¹
notatkê s³u¿bow¹ dla dyrektora w³aœciwego merytorycz-
nie departamentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 16. 1. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okre-
œlone w zarz¹dzeniu przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Prze-
wodnicz¹cego Komisji w przypadku niemo¿noœci wykony-
wania ich przez Przewodnicz¹cego Komisji.

2. W przypadku gdy w sk³ad Komisji wchodzi wiêcej
ni¿ jeden Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji, uprawnie-
nia wymienione w ust. 1 przys³uguj¹ Zastêpcy Przewodni-
cz¹cego Komisji wyznaczonemu przez Przewodnicz¹cego
Komisji.

§ 17. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin pracy Komisji podlega og³o-
szeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 18. 1. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieobjête
przepisami zarz¹dzenia i postanowieniami regulaminu pra-
cy Komisji, ustala Przewodnicz¹cy Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia niezw³ocznie
sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego
o dokonanych ustaleniach.

§ 19. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 20. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku, przed-
stawiaj¹ce tak¿e rzetelne informacje o poniesionych kosz-
tach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 21. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.2)

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

2) Niniejsze zarz¹dzenie by³o poprzedzone zarz¹dzeniem nr 10 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie Komisji do spraw
Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 23).
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DECYZJA Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie

Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodo-
wiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statu-
tu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Szkoleñ w Górnic-
twie, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onek-konsultant;

5) Cz³onkowie.

§ 3. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala, na
okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed up³y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:

1) Przewodnicz¹cy Komisji:
prof. dr hab. in¿. Bronis³aw Barchañski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— mgr in¿. Wies³aw Kie³bik
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Poszukiwania Nafty i Gazu
Kraków sp. z o.o.,

— mgr Andrzej Pakura
Kompania Wêglowa S.A.;

3) Sekretarz:
mgr in¿. Stanis³aw Malik
Naczelna Organizacja Techniczna;

4) Cz³onek-konsultant:
dr hab. in¿. Jerzy Klich
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

5) Cz³onkowie:
— mgr Tadeusz Bo¿ek

Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.,
— mgr in¿. Zygmunt Folta

Centrum Badañ i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.,

— mgr in¿. Stanis³aw Gajos
Katowicki Holding Wêglowy S.A.,

— dr hab. in¿. Zbigniew Kasztelewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— mgr in¿. Andrzej Katulski
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

— mgr in¿. Witold Kosiorek
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,

— mgr in¿. Andrzej £apiñski
Polski Zwi¹zek Pracodawców
Producentów Kruszyw,

— dr in¿. Zbigniew Rak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— mgr Eugeniusz Stebel
Œl¹skie Kuratorium Oœwiaty,

— mgr in¿. Krzysztof Stefanek
Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych
„KADRA”,

— mgr in¿. Wies³aw Sztela
BOT Kopalnia Wêgla Brunatnego
„Be³chatów” S.A.

§ 5. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) opiniowanie ramowych programów szkoleñ prowadzo-
nych przez przedsiêbiorców lub jednostki organizacyj-
ne trudni¹ce siê szkoleniem pracowników zak³adów
górniczych;

2) analizowanie dzia³alnoœci podmiotów prowadz¹cych
szkolenia dla potrzeb zak³adów górniczych;

3) przygotowywanie propozycji dla ujednolicania zasad
i metod szkolenia w górnictwie;

4) opiniowanie propozycji programów nauczania dla szkó³
i uczelni w szczególnoœci w zakresie tematyki bezpie-
czeñstwa i higieny pracy w górnictwie.

§ 6. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

3. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Wa-
runków Pracy.

§ 7. W sprawach, o których mowa w § 5, Komisja
wydaje opinie.

§ 8. 1. Z wnioskiem o wydanie opinii przez Komisjê
mog¹ wyst¹piæ:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, w uzgodnieniu z w³a-
œciwym merytorycznie departamentem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

2. Do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê nale¿y
do³¹czyæ materia³y niezbêdne do wydania tej opinii, przy-
gotowane przez bezpoœrednio zainteresowanego opini¹
przedsiêbiorcê lub inn¹ jednostkê organizacyjn¹.

§ 9. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach plenarnych Komisji,
zwanych dalej „posiedzeniami Komisji”, odbywanych
w zale¿noœci od potrzeb.

2. W posiedzeniach Komisji obowi¹zane s¹ braæ udzia³
wszystkie osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji na posiedzeniu.

4. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

5. Na ka¿de posiedzenie Komisji nale¿y zaprosiæ sta-
³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wyzna-
czonych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji
oraz osobom zaproszonym, w tym sta³ym przedstawicie-
lom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.

§ 11. Dla przygotowania projektów opinii lub materia-
³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewod-
nicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ zespo³y robocze spoœród
cz³onków Komisji lub osób zaproszonych, ustalaj¹c dla tych
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zespo³ów lub poszczególnych osób zakres, tematykê i ter-
min wykonania okreœlonych prac.

§ 12. 1. Komisja wydaje opiniê w drodze uchwa³y po-
wziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co naj-
mniej po³owy sk³adu osobowego Komisji na posiedzeniu.
W przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Prze-
wodnicz¹cego Komisji.

2. Osoba wchodz¹ca w sk³ad Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad uchwa³¹ w sprawie opinii, je¿eli
pozostaje z przedsiêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹,
¿e mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstron-
noœci tej osoby.

3. Uchwa³ê w sprawie opinii Sekretarz Komisji przesy-
³a wnioskodawcy oraz Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 13. Uchwa³a Komisji nie mo¿e zawieraæ postanowieñ
innych ni¿ s³u¿¹ce wyra¿eniu opinii Komisji w sprawach,
o których mowa w § 5, a w szczególnoœci nie mo¿e zawie-
raæ nakazów i zakazów skierowanych do przedsiêbiorcy.

§ 14. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby wchodz¹cej
w sk³ad Komisji, o którym mowa w § 12 ust. 2.

3. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedze-
nia.

4. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Prze-
pisy § 12 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

§ 15. Zadaniem Cz³onka-konsultanta jest utrzymywa-
nie sta³ych kontaktów Komisji z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego.

§ 16. 1. Do zadañ sta³ych przedstawicieli Wy¿szego
Urzêdu Górniczego nale¿y w szczególnoœci:

1) monitorowanie i zapewnienie prawid³owoœci przebie-
gu posiedzeñ Komisji;

2) monitorowanie przedstawianych na posiedzeniu Komi-
sji projektów opinii wed³ug kryterium ich zgodnoœci
z prawem.

2. Stali przedstawiciele Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku stwierdzenia nieprawid³owoœci, sporz¹dzaj¹
notatkê s³u¿bow¹ dla dyrektora w³aœciwego merytorycz-
nie departamentu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 17. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okreœlo-
ne w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewod-
nicz¹cego Komisji w razie niemo¿noœci wykonywania tych
uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 18. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla Regu-
lamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzo-
ny przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin, o którym mowa w ust. 1,
podlega og³oszeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 19. 1. Udzia³ w posiedzeniach Komisji jest p³atny.

2. Wysokoœæ stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedze-
niach dla cz³onków Komisji Prezes Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego okreœla w odrêbnym trybie.

3. Zamiejscowi cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone
otrzymuj¹ zwrot kosztów przejazdu oraz diety i nale¿noœci
za nocleg wed³ug norm ustalonych dla podró¿y s³u¿bowych.

§ 20. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji po-
krywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje roczny preli-
minarz wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdze-
nia Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do
31 stycznia roku, którego dotyczy preliminarz.

§ 21. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku, przed-
stawiaj¹ce tak¿e rzetelne informacje o poniesionych kosz-
tach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 22. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.1)

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

1) Niniejsza decyzja by³a poprzedzona decyzj¹ nr 31 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 5 paŸdziernika 2007 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw
Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 59).
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DECYZJA Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 1 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 12) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie:

1) Przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. in¿. Józef Dubiñski
G³ówny Instytut Górnictwa;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— dr in¿. Piotr Litwa

Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
— mgr in¿. Jan Szczerbiñski

Wy¿szy Urz¹d Górniczy;
3) Sekretarz:

mgr in¿. Piotr Bukalski
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

4) Cz³onkowie:
— dr hab. in¿. Jan Butra

KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe,

— prof. dr hab. in¿. Piotr Czaja
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— Wac³aw Czerkawski
Zwi¹zek Zawodowy Górników w Polsce,

— mgr in¿. Wojciech Dygda³a
Katowicki Holding Wêglowy S.A.,

— mgr Piotr Gliniak
Polskie Górnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A.,

— prof. dr hab. in¿. Lech G³adysiewicz
Politechnika Wroc³awska,

— Kazimierz Grajcarek
Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarnoœæ”,

— mgr in¿. Aleksander Kabziñski
Polski Zwi¹zek Pracodawców
Producentów Kruszyw,

— dr Maksymilian Klank
Zwi¹zek Pracodawców Górnictwa
Wêgla Kamiennego,

— prof. dr hab. in¿. Adam Lipowczan
G³ówny Instytut Górnictwa,

— Piotr Luberta
Zwi¹zek Zawodowy
Ratowników Górniczych w Polsce,

— S³awomir £ukasiewicz
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników
Zak³adów Przeróbki Mechanicznej
Wêgla w Polsce „Przeróbka”,

— mgr in¿. Marek Majcher
Kompania Wêglowa S.A.,

— mgr in¿. Jan Matuszewski
Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.,

— mgr in¿. Micha³ Mu¿elak
Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych
„Kadra”,

— mgr in¿. Janusz Olszowski
Górnicza Izba Przemys³owo-Handlowa,

— mgr in¿. Stanis³aw Parol
Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.,

— mgr in¿. Witold Parysiewicz
Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów
i Techników Górnictwa,

— dr in¿. Daniel Podgórski
Centralny Instytut Ochrony Pracy
— Pañstwowy Instytut Badawczy,

— prof. dr hab. in¿. Krystian Probierz
Politechnika Œl¹ska,

— mgr in¿. Zbigniew Stopa
Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A.,

— prof. dr hab. in¿. Antoni Tajduœ
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— dr in¿. Andrzej Tor
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,

— doc. dr hab. in¿. Marian Turek
G³ówny Instytut Górnictwa,

— mgr in¿. Piotr Wojtas
Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa „Emag”,

— mgr in¿. Jerzy Wróbel
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

— mgr in¿. Leszek Zaj¹c
G³ówny Inspektorat Pracy
Pañstwowej Inspekcji Pracy,
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— mgr in¿. Stanis³aw ̄ uk
Porozumienie Producentów
Wêgla Brunatnego.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 2 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Ochrony Po-
wierzchni:

1) Przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. in¿. Edward Popio³ek
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— prof. dr hab. in¿. Jan Bia³ek

Politechnika Œl¹ska,
— prof. dr hab. in¿. Jerzy Kwiatek

G³ówny Instytut Górnictwa;
3) Sekretarz:

dr hab. in¿. Ryszard Hejmanowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

4) Cz³onek-konsultant:
prof. dr hab. in¿. Tadeusz Majcherczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

5) Cz³onkowie:
— prof. dr in¿. Andrzej Ajdukiewicz

Politechnika Œl¹ska,
— dr hab. in¿. Marian Kawulok

Instytut Techniki Budowlanej,

— prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Knothe
Instytut Mechaniki Górotworu
Polska Akademia Nauk,

— dr hab. in¿. Andrzej Kowalski
G³ówny Instytut Górnictwa,

— mgr in¿. Jan Krawczyk
Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Górnictwa,

— prof. dr hab. in¿. Henryk Marcak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— dr in¿. Ryszard Mielim¹ka
Politechnika Œl¹ska,

— dr hab. in¿. Grzegorz Mutke
G³ówny Instytut Górnictwa,

— dr hab. in¿. Janusz Ostrowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— univ. prof. dr. ing.-habil. Anton Sroka
Institut für Markscheidewesen und Geodäsie
TU Bergakademie Freiberg,

— prof. dr hab. in¿. Tadeusz Tatara
Politechnika Krakowska,

— prof. dr hab. in¿. Jan Walaszczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— prof. dr hab. in¿. Jan Zych
Politechnika Œl¹ska.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych
Zak³adach Górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 3 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Za-
gro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górni-
czych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14) postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Atmosfery
Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych
Zak³adach Górniczych:

1) Przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. in¿. Wac³aw Dziurzyñski
Instytut Mechaniki Górotworu
Polska Akademia Nauk;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— prof. dr hab. in¿. Pawe³ Krzystolik

G³ówny Instytut Górnictwa
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”,

— prof. dr hab. in¿. Józef Su³kowski
Politechnika Œl¹ska;

3) Sekretarz:
dr in¿. Eugeniusz Krause
G³ówny Instytut Górnictwa
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”;

4) Cz³onek-konsultant:
prof. dr hab. in¿. Janusz Roszkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

5) Cz³onkowie:
— dr in¿. Jerzy Berger

Zak³ad Odmetanowania Kopalñ
„ZOK” sp. z o.o.,

— mgr in¿. Andrzej Ch³opek
Przedsiêbiorstwo Kompletacji
i Monta¿u Systemów Automatyki
Carboautomatyka S.A.,

— doc. dr hab. in¿. Krzysztof Cybulski
G³ówny Instytut Górnictwa
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”,

— dr in¿. Janusz Cygankiewicz
G³ówny Instytut Górnictwa,

— prof. dr hab. in¿. Marian Kolarczyk
Politechnika Œl¹ska,

— mgr in¿. Roman Starosielec
Gliwice,

— prof. dr hab. in¿. Nikodem Szl¹zak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— dr in¿. Andrzej Tor
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,

— dr in¿. Stanis³aw Trenczek
Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa „Emag”,

— dr in¿. W³adys³aw Turkiewicz
KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe,

— prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wasilewski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 8 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach
Górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 4 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania
Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw T¹pañ, Obu-
dowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach
Górniczych:

1) Przewodnicz¹cy:
dr in¿. Adam Krzy¿owski
Kompania Wêglowa S.A.;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— dr hab. in¿. Józef Kabiesz

G³ówny Instytut Górnictwa,
— dr in¿. Andrzej Meder

Centrum Mechanizacji Górnictwa
„KOMAG”;

3) Sekretarz:
dr in¿. Piotr Bañka
Politechnika Œl¹ska;

4) Cz³onek-konsultant:
mgr in¿. W³odzimierz Etryk
Bytom;

5) Cz³onkowie:
— mgr in¿. Adam Barañski

Kompania Wêglowa S.A.,
— dr hab. in¿. Jan Butra

Politechnika Wroc³awska,
— dr in¿. Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— prof. dr hab. in¿. Miros³aw Chudek
Politechnika Œl¹ska,

— mgr in¿. Marek Cypko
Lubin,

— dr hab. in¿. Jan Drzewiecki
G³ówny Instytut Górnictwa,

— prof. dr hab. in¿. Józef Dubiñski
G³ówny Instytut Górnictwa,

— mgr in¿. Franciszek Grzegorczyk
Ruda Œl¹ska,

— dr in¿. Antoni Jakubów
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,

— mgr in¿. Krzysztof Jaœkiewicz
KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe,

— dr in¿. Andrzej Jaworski
Politechnika Œl¹ska,

— prof. dr hab. in¿. Zdzis³aw K³eczek
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— prof. dr hab. in¿. W³adys³aw Konopko
G³ówny Instytut Górnictwa,

— mgr in¿. Witold Parysiewicz
Zarz¹d G³ówny Stowarzyszenia
In¿ynierów i Techników Górnictwa,

— prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piechota
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— dr in¿. Stanis³aw Prusek
G³ówny Instytut Górnictwa,

— mgr in¿. Piotr Ro¿ek
Centrum Mechanizacji Górnictwa
„KOMAG”,

— dr in¿. Bogus³aw Syrek
Katowicki Holding Wêglowy S.A.,

— dr hab. in¿. Stanis³aw Szweda
Politechnika Œl¹ska,

— prof. dr hab. in¿. Antoni Tajduœ
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— mgr in¿. Jerzy Wróbel
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

— prof. dr hab. in¿. Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 9 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Gospodarki Odpadami

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 5 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Gospo-
darki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16) postanawia
siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres 2 lat od dnia wejœcia w ¿ycie
decyzji, nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Zagro¿eñ Wod-
nych i Gospodarki Odpadami:

1) Przewodnicz¹cy:
prof. dr hab. in¿. Jan Palarski
Politechnika Œl¹ska;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— dr in¿. Edward Cempiel

Politechnika Œl¹ska,
— prof. dr hab. in¿. Maciej Mazurkiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

3) Sekretarz:
dr in¿. Krzysztof £ukowicz
G³ówny Instytut Górnictwa;

4) Cz³onek-konsultant:
prof. dr hab. in¿. Andrzej Szczepañski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie;

5) Cz³onkowie:
— mgr in¿. Andrzej Banaszak

KGHM Polska MiedŸ S.A.,
— dr in¿. Przemys³aw Bukowski

G³ówny Instytut Górnictwa,
— prof. dr hab. in¿. Jacek Motyka

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— mgr in¿. Andrzej Muniak
Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ S.A.
Centralny Zak³ad Odwadniania Kopalñ,

— mgr in¿. S³awomir Szwajda
Katowicki Holding Wêglowy S.A.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 10 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie wyznaczenia sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw Ochrony
Powierzchni

Na podstawie § 8 ust. 5 zarz¹dzenia nr 2 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyznacza siê nastêpuj¹cego sta³ego przedstawi-
ciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw
Ochrony Powierzchni:

mgr in¿. Piotr Kujawski
Departament Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Z³o¿em.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 11 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie wyznaczenia sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw Atmosfery
Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych

Na podstawie § 8 ust. 5 zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w spra-
wie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ
Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyznacza siê nastêpuj¹cych sta³ych przedstawi-
cieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw At-
mosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziem-
nych Zak³adach Górniczych:

1) mgr in¿. Wojciech Jeziorowski
Departament Górnictwa;

2) mgr in¿. Andrzej Respondek
Departament Górnictwa.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 12 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie wyznaczenia sta³ych przedstawicieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych

Na podstawie § 8 ust. 6 zarz¹dzenia nr 4 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania
Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyznacza siê nastêpuj¹cych sta³ych przedstawi-
cieli Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw
T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych
Zak³adach Górniczych:

1) mgr in¿. Krzysztof Król
Departament Górnictwa;

2) mgr in¿. Zbigniew Musia³
Departament Energomechaniczny;

3) mgr in¿. Eugeniusz Ro¿ek
Departament Górnictwa;

4) mgr in¿. Andrzej Stêpieñ
Departament Górnictwa.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 13 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie wyznaczenia sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw Zagro¿eñ
Wodnych i Gospodarki Odpadami

Na podstawie § 8 ust. 5 zarz¹dzenia nr 5 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Gospo-
darki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16) postanawia
siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyznacza siê nastêpuj¹cego sta³ego przedstawi-
ciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw Za-

gro¿eñ Wodnych i Gospodarki Odpadami:

mgr in¿. Jacek Jackowicz-Korczyñski
Departament Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Z³o¿em.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 14 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie wyznaczenia sta³ego przedstawiciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie

Na podstawie § 9 ust. 5 decyzji nr 4 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
Nr 2, poz. 17) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Wyznacza siê nastêpuj¹cego sta³ego przedstawi-
ciela Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Komisji do spraw
Szkoleñ w Górnictwie:

mgr in¿. Alicja Stefaniak
Departament Warunków Pracy.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 15 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 stycznia 2008 r.

w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci po¿aru i wybuchu metanu oraz wypadku
zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A., Kopalni Wêgla

Kamiennego „Mys³owice-Weso³a” w Mys³owicach

Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodo-
wiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu
Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Powo³uje siê Komisjê dla zbadania przyczyn
i okolicznoœci po¿aru i wybuchu metanu oraz wypadku zbio-

rowego, zaistnia³ych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Kato-
wickim Holdingu Wêglowym S.A., Kopalni Wêgla Kamien-
nego „Mys³owice-Weso³a” w Mys³owicach, w nastêpuj¹-
cym sk³adzie:

1) Przewodnicz¹cy:
dr in¿. Piotr Litwa
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach;
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2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— prof. dr hab. in¿. Józef Su³kowski

Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach,

— mgr in¿. Wojciech Magiera
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach;

3) Cz³onkowie:
— doc. dr hab. in¿. Krzysztof Cybulski

Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”
G³ównego Instytutu Górnictwa
w Miko³owie,

— mgr in¿. Wojciech Dygda³a
Katowicki Holding Wêglowy S.A.
w Katowicach,

— mgr in¿. Grzegorz Juzek
Okrêgowy Urz¹d Górniczy
w Katowicach,

— mgr in¿. Andrzej Klamecki
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.
Kopalnia Wêgla Kamiennego „Borynia”
w Jastrzêbiu Zdroju,

— Waldemar Lembowicz
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy
w Kopalni Wêgla Kamiennego
„Mys³owice-Weso³a” w Mys³owicach,

— dr in¿. Krzysztof £ukowicz
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”
G³ównego Instytutu Górnictwa
w Miko³owie,

— prof. dr hab. in¿. Janusz Roszkowski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im Stanis³awa Staszica w Krakowie,

— mgr in¿. Zbigniew Ryfka
Okrêgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach,

— mgr in¿. Jan Syty
Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu,

— prof. dr hab. in¿. Wac³aw Trutwin
Instytut Mechaniki Górotworu
Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie,

— prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wasilewski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im Stanis³awa Staszica w Krakowie;

4) Sekretarz:
mgr in¿. Wojciech Jeziorowski
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.

2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e, w razie potrzeby,
zaprosiæ do udzia³u w jej pracach inne osoby.

§ 2. Zadaniem Komisji jest:

1) dokonanie analizy przyczyn i okolicznoœci po¿aru i wy-
buchu metanu oraz wypadku zbiorowego;

2) przeprowadzenie oceny przebiegu akcji ratowniczej;

3) przedstawienie wniosków wynikaj¹cych z analizy
i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz propozycji
zaleceñ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia podobnym zda-
rzeniom w przysz³oœci.

§ 3. Komisja rozpocznie prace niezw³ocznie i zakoñczy
je w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r., przedstawiaj¹c
pisemne wnioski.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: w z. Piotr Litwa

Poz. 28
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