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19

DECYZJA Nr 19 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie zmiany sk³adu osobowego Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:
§ 1. Do sk³adu osobowego Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie, powo³anej decyzj¹ nr 9 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz.
WUG Nr 1, poz. 9), powo³uje siê:

1) mgr. in¿. Zbigniewa Skorupê  Dyrektora Zespo³u Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A.;
2) mgr. Andrzeja Pakurê  Dyrektora Zespo³u Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Kompanii Wêglowej S.A.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 20 i 21

20

DECYZJA Nr 20 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany sk³adu osobowego 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. Nr
27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Odwo³uje siê ze sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa
Pracy w Górnictwie, powo³anej decyzj¹ nr 14 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie powo³ania przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
Nr 2, poz. 14), mgr. in¿. Tadeusza Szel¹ga  KGHM Polska Mied S.A.
§ 2. Powo³uje siê w sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa
Pracy w Górnictwie nastêpuj¹ce osoby:
1) mgr. in¿. Stanis³awa Krajewskiego  KGHM Polska
Mied S.A.;
2) dr. Andrzeja Tora  Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.
§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

21

DECYZJA Nr 21 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ
publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145,
poz. 1537) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, zwan¹ dalej Komisj¹ Przetargow¹,

w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1) przewodnicz¹cy



S³awomir Brodziñski;

2) zastêpca
przewodnicz¹cego



Ewa Ba³chanowska;

3) cz³onkowie



Piotr Szewczyk,



Wac³awa Jagielska;



Aneta Rogowska.

4) sekretarz

§ 2. Szczegó³owe zadania Komisji Przetargowej, tryb
jej pracy, a tak¿e obowi¹zki przewodnicz¹cego i cz³onków
Komisji Przetargowej okrela Regulamin pracy Komisji do
przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ
publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, stanowi¹cy
za³¹cznik do decyzji.
§ 3. Traci moc decyzja nr 24 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie powo³ania Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie
zamówieñ publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
(Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 8).
§ 4. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 21 i 22
Za³¹cznik do decyzji nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 czerwca 2004 r. (poz. 21)

REGULAMIN PRACY KOMISJI DO PRZEPROWADZANIA POSTÊPOWAÑ O UDZIELANIE ZAMÓWIEÑ
PUBLICZNYCH W WY¯SZYM URZÊDZIE GÓRNICZYM
§ 1. Komisja do przeprowadzania postêpowañ
o udzielanie zamówieñ publicznych w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym, zwana dalej Komisj¹ Przetargow¹, dzia³a

w trybie okrelonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych oraz zgodnie
z Regulaminem pracy Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym.

problemach zwi¹zanych z pracami Komisji Przetargowej w toku postêpowania o udzielenie zamówienia.
4. Dokumentacjê postêpowania o udzielenie zamówienia prowadzi sekretarz Komisji Przetargowej.
§ 4. Komisja Przetargowa w szczególnoci przedstawia kierownikowi zamawiaj¹cego:
1) propozycje wyboru trybu postêpowania;

§ 2. Komisja Przetargowa jest zespo³em pomocniczym
kierownika zamawiaj¹cego powo³ywanym do oceny
spe³niania przez wykonawców warunków udzia³u
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
zwanego dalej zamówieniem, oraz do badania i oceny

ofert.
§ 3. 1. Komisja Przetargowa ma charakter sta³y.
2. Pracami Komisji Przetargowej kieruje jej przewodnicz¹cy.
ci:

3. Do zadañ przewodnicz¹cego nale¿y w szczególno-

1) odebranie od cz³onków Komisji Przetargowej owiadczeñ o braku lub istnieniu okolicznoci, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieñ publicznych;
2) wyznaczanie terminów posiedzeñ Komisji Przetargowej
oraz ich prowadzenie;
3) informowanie kierownika zamawiaj¹cego o zaistnia³ych

2) propozycje wykluczenia wykonawcy;
3) propozycje odrzucenia oferty;
4) propozycje wyboru najkorzystniejszej oferty;
5) wniosek o uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie
zamówienia.
§ 5. Publicznego otwarcia ofert dokonuje co najmniej
2 cz³onków Komisji Przetargowej.
§ 6. 1. Komisja Przetargowa dzia³a w sk³adzie co najmniej 3 osób.
2. Decyzje zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. W razie
równej iloci g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego
Komisji Przetargowej.
§ 7. Je¿eli dokonanie okrelonych czynnoci zwi¹zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postêpowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomoci specjalnych, kierownik zamawiaj¹cego, z w³asnej inicjatywy lub
na wniosek Komisji Przetargowej, mo¿e powo³aæ bieg³ych.

22

DECYZJA Nr 23 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lipca 2004 r.
w sprawie rozdzia³u zadañ pomiêdzy wiceprezesami Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie § 9 ust. 5 i § 10 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego
za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz.
WUG Nr 1, poz. 2 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 15), postana-

wia siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê rozdzia³ zadañ pomiêdzy wiceprezesami
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 2. 1. Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego Jan
Szczerbiñski (symbol PVO):
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1) zastêpuje Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w czasie jego nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci
wykonywania przez niego obowi¹zków;
2) sprawuje bezporedni nadzór merytoryczny nad Departamentem Ochrony rodowiska i Gospodarki Z³o¿em
oraz Departamentem Warunków Pracy;
3) sprawuje bezporedni nadzór nad dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych w Kielcach, Krakowie,
Kronie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu;
4) nadzoruje, koordynuje i kontroluje dzia³alnoæ okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie dotycz¹cym:
a) bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa
po¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz
w Kopalni Wêgla Kamiennego Bogdanka,

b) zwalczania zagro¿eñ naturalnych w zak³adach
górniczych,
c) zwalczania czynników szkodliwych i uci¹¿liwych dla
zdrowia w zak³adach górniczych,
d) ratownictwa górniczego w zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz w Kopalni Wêgla Kamiennego Bogdanka,

e) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydobywania,
f) ochrony rodowiska i zapobiegania szkodom wywo³anym ruchem zak³adów górniczych,
g) budowy i likwidacji zak³adów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿
wêgiel kamienny oraz Kopalni Wêgla Kamiennego
Bogdanka,

h) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów
po dzia³alnoci górniczej,
i) reprezentowania Skarbu Pañstwa w sprawach
szkód wywo³anych ruchem zak³adu górniczego,
j) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny,
k) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach
w ruchu zak³adu górniczego, które mog¹ zajmowaæ
osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych
i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do odkrywkowych zak³adów górniczych oraz zak³adów górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi,
l) funkcjonowania systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy,
m) warunków szkolenia pracowników zak³adów górniczych;

Poz. 22

5) za³atwia sprawy dotycz¹ce:
a) udzielania zezwoleñ na odstêpstwo od okrelonych
wymagañ przewidzianych w przepisach wydanych
na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr
133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166,
poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223,
poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959),
w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz
Kopalni Wêgla Kamiennego Bogdanka,

b) gromadzenia, archiwizacji i udostêpniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych,
c) uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania
górniczych zawodów regulowanych.
2. Wiceprezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
o którym mowa w ust. 1, podlega Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.
§ 3. Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Eugeniusz Postolski (symbol PVG):
1) sprawuje bezporedni nadzór merytoryczny nad
Departamentem Górnictwa oraz Departamentem
Energomechaniczym;
2) sprawuje bezporedni nadzór nad dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych w Gliwicach, Katowicach,
Rybniku i Tychach oraz nad dyrektorem Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych;
3) nadzoruje, koordynuje i kontroluje dzia³alnoæ okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie dotycz¹cym:
a) bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa
po¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem Kopalni Wêgla
Kamiennego Bogdanka,

b) zwalczania zagro¿eñ technicznych w zak³adach
górniczych,
c) ratownictwa górniczego w zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem
Kopalni Wêgla Kamiennego Bogdanka,

d) prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem
techniki górniczej,
e) budowy i likwidacji zak³adów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
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budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem Kopalni Wêgla Kamiennego
Bogdanka,

f) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
wêgiel kamienny,
g) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach
w ruchu zak³adu górniczego, które mog¹ zajmowaæ
osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych
i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do
podziemnych zak³adów górniczych,
h) stosowania w zak³adach górniczych maszyn,
urz¹dzeñ, materia³ów oraz rodków strza³owych
i sprzêtu strza³owego;
4) za³atwia sprawy dotycz¹ce:
a) udzielania zezwoleñ na odstêpstwo od okrelonych
wymagañ przewidzianych w przepisach wydanych
na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny,
b) nadawania uprawnieñ rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego,

Poz. 22 i 23
c) dopuszczania wyrobów do stosowania w zak³adach
górniczych,
d) kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zak³adach
górniczych, innych ni¿ okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
i górnicze.

§ 4. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych
w § 2 ust. 1 i § 3 rozstrzyga Prezes Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 5. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w uzasadnionych przypadkach, mo¿e wskazaæ do za³atwienia sprawy drugiego wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
z pominiêciem w³aciwoci okrelonej w § 2 i 3, albo
przej¹æ sprawê do samodzielnego za³atwienia.
§ 6. Wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego s¹ obowi¹zani do uzgodnienia stanowisk w sprawach wymagaj¹cych wspó³pracy.
§ 7. Pe³nienie dy¿urów pogotowia technicznego przez
wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego odbywa siê
w systemie tygodniowym.
§ 8. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

23

OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
Na podstawie art. 78a ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz.
554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr
106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117,
poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360

i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) og³asza siê w za³¹czniku do
obwieszenia wykaz osób fizycznych, którym Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podstawie art. 78a ust.
4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
i górnicze, nada³ uprawnienia rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego  wed³ug stanu na dzieñ 15
czerwca 2004 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 23
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 29 czerwca 2004 r. (poz. 23)

Wykaz osób fizycznych, którym Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podstawie
art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
nada³ uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego
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Poz. 23
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Poz. 23

1)

Od dnia 14 maja 2003 r.: pkt 3.1.3 w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia
2003 r. w sprawie przechowywania i u¿ywania rodków strza³owych i sprzêtu strza³owego w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655).

2)

Od dnia 14 maja 2003 r.: pkt 3.3 w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia
2003 r. w sprawie przechowywania i u¿ywania rodków strza³owych i sprzêtu strza³owego w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655).

3)

Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 6 padziernika 2003 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie
w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1777), jednostki naukowe oraz osoby fizyczne, którym nadano
uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie wykonywania badañ i wydawania opinii wymienionych w § 6 ust.
5 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach
górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841), staj¹ siê  na czas okrelony w wydanych upowa¿nieniach lub wiadectwach  rzeczoznawcami do
spraw ruchu zak³adu górniczego uprawnionymi do wykonywania badañ i wydawania opinii wymienionych w § 6 ust. 5 i 6 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych, w
brzmieniu ustalonym rozporz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 6 padziernika 2003 r. zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych.
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