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ZARZ¥DZENIE 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

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;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onkowie.

§ 3. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala sk³ad
osobowy Komisji oraz dokonuje zmian sk³adu osobowego
Komisji.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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§ 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) opiniowanie projektów technicznych wraz z technolo-
gi¹ dla rejonów wentylacyjnych œcian, w których pro-
gnoza metanowoœci bezwzglêdnej przewiduje przekro-
czenie 40 m3/min;

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

4) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
lub ich czêœci w aspekcie wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
o których mowa w pkt 1, przewietrzania i klimatyza-
cji, odmetanowania z³ó¿, a tak¿e stosowania maszyn
i urz¹dzeñ oraz systemów bezpieczeñstwa;

5) opiniowanie projektów aktów normatywnych, Polskich
Norm oraz rozwi¹zañ organizacyjno-technicznych,
dotycz¹cych zakresu dzia³ania Komisji;

6) 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.

§ 6. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa, w oparciu o porozumienie pomiêdzy Wy¿szym
Urzêdem Górniczym a G³ównym Instytutem Górnictwa,
zawarte w odrêbnym trybie.

§ 7. W sprawach, o których mowa w § 4, 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;

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
ruchu zak³adów górniczych wymagaj¹ uprzedniego rozpa-
trzenia przez dzia³aj¹ce w zak³adach odpowiednie zespo³y
opiniodawcze.

§ 9. 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 powo³ane do sk³adu Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby powo³anej
do sk³adu 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 powo³anym do sk³adu 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 zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób powo³anych do sk³adu Komisji lub osób, o któ-
rych mowa w § 9 ust. 4, ustalaj¹c dla tych grup lub po-
szczególnych osób zakres, tematykê i termin wykonania
okreœlonych prac.

§ 12. 1. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wyda-
je 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 powo³ana do sk³adu Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad opini¹, je¿eli pozostaje z przed-
siêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹, ¿e mo¿e to budziæ
uzasadnione w¹tpliwoœci co do jej bezstronnoœci.

§ 13. 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 i zakazów skierowanych do przedsiêbiorcy.

§ 14. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.
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2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby powo³anej do sk³a-
du 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. 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 wspólnie z Na-
czelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa.

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

§ 19. Przewodnicz¹cy Komisji przed³o¿y Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego do dnia 31 stycznia 2008 r.

sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji, przedstawiaj¹ce tak-
¿e rzetelne informacje o poniesionych kosztach i uzyska-
nych przychodach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 20. Przewodnicz¹cy:

1) Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych,
powo³anej zarz¹dzeniem nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Ko-
palnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach
Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 1),

2) Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz
Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach
Górniczych, powo³anej zarz¹dzeniem nr 21 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿enia
Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³ w Pod-
ziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 11)

— przed³o¿¹ Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
sprawozdanie z dzia³alnoœci poszczególnych Komisji w
okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca
2007 r. w terminie do dnia 31 lipca 2007 r.

§ 21. Komisja prowadzi postêpowania wszczête i nie-
zakoñczone do dnia wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia przez:

1) Komisjê do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych;

2) Komisjê do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wy-
rzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach Gór-
niczych.

§ 22. Trac¹ moc:

1) zarz¹dzenie nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopalnianej
i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach Górniczych;

2) zarz¹dzenie nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wy-
rzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Zak³adach Gór-
niczych.

§ 23. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca
2007 r. i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2007 r., z wyj¹t-
kiem § 19, który traci moc z dniem 31 stycznia 2008 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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ZARZ¥DZENIE 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

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) Cz³onkowie.

§ 3. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala sk³ad
osobowy Komisji oraz dokonuje zmian sk³adu osobowego
Komisji.

§ 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 technologii eksploatacji z³ó¿, w
szczególnoœci w zakresie kierowania stropem oraz sys-
temów obudowy;

3) opiniowanie kompleksowych projektów eksploatacji
z³ó¿, zaliczonych na podstawie odrêbnych przepisów
do odpowiedniego stopnia zagro¿enia t¹paniami;

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

5) ocena oraz okreœlenie zakresu stosowania nowych
konstrukcji zmechanizowanych obudów wyrobisk wy-
bierkowych i obudów korytarzowych w podziemnych
zak³adach górniczych;

6) opiniowanie projektów rozstrzygniêæ w sprawie stoso-
wania zmodernizowanych obudów zmechanizowanych,
które po modernizacji nie spe³niaj¹ wymagañ zawar-
tych w normach dotycz¹cych konstrukcji tych obudów;

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.

§ 6. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa, w oparciu o porozumienie pomiêdzy Wy¿szym
Urzêdem Górniczym a G³ównym Instytutem Górnictwa,
zawarte w odrêbnym trybie.

§ 7. W sprawach, o których mowa w § 4, 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;

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.

§ 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 powo³ane do sk³adu Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby powo³anej
do sk³adu Komisji na posiedzeniu.

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

Poz. 22
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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 powo³anym do sk³adu 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 zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób powo³anych do sk³adu Komisji lub osób, o któ-
rych mowa w § 9 ust. 4, ustalaj¹c dla tych grup lub po-
szczególnych osób zakres, tematykê i termin wykonania
okreœlonych prac.

§ 12. 1. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wyda-
je 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 powo³ana do sk³adu Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad opini¹, je¿eli pozostaje z przed-
siêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹, ¿e mo¿e to budziæ
uzasadnione w¹tpliwoœci co do jej bezstronnoœci.

§ 13. 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 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 powo³anej do sk³a-
du 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. 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 wspólnie z Na-
czelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa.

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

§ 19. Przewodnicz¹cy Komisji przed³o¿y Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego do dnia 31 stycznia 2008 r.
sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji, przedstawiaj¹ce tak-
¿e rzetelne informacje o poniesionych kosztach i uzyska-
nych przychodach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 20. Przewodnicz¹cy:

1) Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy
Miedzi, powo³anej zarz¹dzeniem nr 12 Prezesa Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw T¹pañ, Obudo-
wy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych
Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 2 i Nr 16, poz. 85),

2) Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wy-
dobywaj¹cych Wêgiel Kamienny, powo³anej zarz¹dze-
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niem nr 13 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z
dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji
do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wydobywa-
j¹cych Wêgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 3),

3) Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kie-
rowania Stropem, powo³anej zarz¹dzeniem nr 17 Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia
2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Obu-
dów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 7)

— przed³o¿¹ Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
sprawozdanie z dzia³alnoœci poszczególnych Komisji
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca
2007 r. w terminie do dnia 31 lipca 2007 r.

§ 21. Komisja prowadzi postêpowania wszczête i nie-
zakoñczone do dnia wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia przez:

1) Komisjê do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy
Miedzi;

2) Komisjê do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych
Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny;

3) Komisjê do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kie-
rowania Stropem.

§ 22. Trac¹ moc:

1) zarz¹dzenie nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy
Miedzi;

2) zarz¹dzenie nr 13 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górniczych Wy-
dobywaj¹cych Wêgiel Kamienny;

3) zarz¹dzenie nr 17 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kie-
rowania Stropem.

§ 23. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca
2007 r. i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2007 r., z wyj¹t-
kiem § 19, który traci moc z dniem 31 stycznia 2008 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

23

ZARZ¥DZENIE 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

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, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów Gór-
niczych, zwan¹ dalej „Komisj¹”.

§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onkowie.

§ 3. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala sk³ad
osobowy Komisji oraz dokonuje zmian sk³adu osobowego
Komisji.

§ 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 dokumentacji hydrogeologicznych zak³a-
dów 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;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszo-
ne w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217,
Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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6) opiniowanie projektów likwidacji zak³adów górniczych
w aspektach zagro¿enia wodnego oraz bezpieczeñstwa
pracy i bezpieczeñstwa powszechnego, a tak¿e w za-
kresie zabezpieczenia pozostawionych zasobów z³o¿a
kopaliny i rekultywacji terenów zdegradowanych dzia-
³alnoœci¹ górnicz¹;

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.

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.

§ 6. Obs³ugê prac Komisji zapewnia G³ówny Instytut
Górnictwa, w oparciu o porozumienie pomiêdzy Wy¿szym
Urzêdem Górniczym a G³ównym Instytutem Górnictwa,
zawarte w odrêbnym trybie.

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

§ 8. 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.

§ 9. 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 powo³ane do sk³adu Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy Ko-
misji mo¿e usprawiedliwiæ nieobecnoœæ osoby powo³anej
do sk³adu 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 powo³anym do sk³adu 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 zebrania
materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ grupy robocze
spoœród osób powo³anych do sk³adu Komisji lub osób, o któ-
rych mowa w § 9 ust. 4, ustalaj¹c dla tych grup lub po-
szczególnych osób zakres, tematykê i termin wykonania
okreœlonych prac.

§ 12. 1. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wyda-
je 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 powo³ana do sk³adu Komisji podlega wy³¹-
czeniu od g³osowania nad opini¹, je¿eli pozostaje z przed-
siêbiorc¹ w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
maj¹cym zwi¹zek z opiniowan¹ spraw¹, ¿e mo¿e to budziæ
uzasadnione w¹tpliwoœci co do jej bezstronnoœci.

§ 13. 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.

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

2. W protokole zamieszcza siê w szczególnoœci infor-
macjê o wy³¹czeniu od g³osowania osoby powo³anej do sk³a-
du 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. 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 wspólnie z Na-
czelnym Dyrektorem G³ównego Instytutu Górnictwa.

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

§ 19. Przewodnicz¹cy Komisji przed³o¿y Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego do dnia 31 stycznia 2008 r.
sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji, przedstawiaj¹ce tak-
¿e rzetelne informacje o poniesionych kosztach i uzyska-
nych przychodach Komisji w oparciu o ewidencjê ksiêgow¹.

§ 20. Przewodnicz¹cy:

1) Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i
Gospodarki Odpadami, powo³anej zarz¹dzeniem nr 14
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grud-
nia 2005 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw
Likwidacji Zak³adów Górniczych i Gospodarki Odpa-
dami (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 4),

2) Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych, powo³anej za-
rz¹dzeniem nr 16 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania Komi-
sji do spraw Zagro¿eñ Wodnych (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 1, poz. 6)

— przed³o¿¹ Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
sprawozdanie z dzia³alnoœci poszczególnych Komisji
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca
2007 r. w terminie do dnia 31 lipca 2007 r.

§ 21. Komisja prowadzi postêpowania wszczête i nie-
zakoñczone do dnia wejœcia w ¿ycie zarz¹dzenia przez:

1) Komisjê do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i
Gospodarki Odpadami;

2) Komisjê do spraw Zagro¿eñ Wodnych.

§ 22. Trac¹ moc:

1) zarz¹dzenie nr 14 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych i
Gospodarki Odpadami;

2) zarz¹dzenie nr 16 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych.

§ 23. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca
2007 r. i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2007 r., z wyj¹t-
kiem § 19, który traci moc z dniem 31 stycznia 2008 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

24

DECYZJA Nr 10 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie zastêpców dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie § 12a regulaminu organizacyjnego Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do za-
rz¹dzenia 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,
z 2003 r. Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005 r.
Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 10, poz. 51 oraz z 2007 r. Nr 1,
poz. 1), postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce komórki organizacyjne
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w których istniej¹ stanowi-
ska zastêpcy (zastêpców) dyrektorów, oraz okreœla siê licz-
bê tych zastêpców:

1) Departament Prawny i Integracji Europejskiej — 1 za-
stêpca;

2) Departament Górnictwa — 2 zastêpców;
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3) Departament Energomechaniczny — 1 zastêpca;

4) Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o-
¿em — 2 zastêpców;

5) Departament Warunków Pracy — 2 zastêpców.

§ 2. Traci moc decyzja nr 25 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 7 paŸdziernika 2005 r. w sprawie

zastêpców dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 39).

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

25

DECYZJA Nr 11 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 czerwca 2007 r.

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

Na podstawie § 3 zarz¹dzenia nr 8 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie
Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aero-
logicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz.
WUG Nr 7, poz. 21) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Atmosfery Kopalnia-
nej 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) 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,

—prof. dr hab. in¿. Nikodem Szl¹zak
Akademia Górniczo-Hutnicza,

—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
Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa „Emag”.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r.

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

z dnia 27 czerwca 2007 r.

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

Na podstawie § 3 zarz¹dzenia 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) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kie-
rowania Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych:

1) Przewodnicz¹cy:

dr in¿. Adam Krzy¿owski
Kompania Wêglowa S.A.;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:

—mgr in¿. W³odzimierz Etryk
Bytom,

—dr in¿. Andrzej Meder
Centrum Mechanizacji Górnictwa „KOMAG”;

3) Sekretarz:

dr in¿. Jacek Myszkowski
G³ówny Instytut Górnictwa;

4) Cz³onkowie:

—mgr in¿. Adam Barañski
Kompania Wêglowa S.A.,

—dr hab. in¿. Jan Butra
Politechnika Wroc³awska,

—dr in¿. Dariusz Chlebowski
Akademia Górniczo-Hutnicza,

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

—mgr in¿. Marek Cypko
Lubin,

—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,

—dr hab. in¿. Józef Kabiesz
G³ówny Instytut Górnictwa,

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

—prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Piechota
Akademia Górniczo-Hutnicza,

—dr in¿. Stanis³aw Prusek
G³ówny Instytut Górnictwa,

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

—prof. dr hab. in¿. Kazimierz Stoiñski
G³ówny Instytut Górnictwa,

—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,

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

—prof. dr hab. in¿. Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Poz. 26



- 89 -
Dziennik Urzêdowy Nr 7
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

27

DECYZJA Nr 13 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów
Górniczych

Na podstawie § 3 zarz¹dzenia nr 10 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 27 czerwca 2007 r. w spra-
wie Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki Od-
padami oraz Likwidacji Zak³adów Górniczych (Dz. Urz.
WUG Nr 7, poz. 23) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych,
Gospodarki Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów Górni-
czych:

1) Przewodnicz¹cy:

prof. dr hab. in¿. Jan Palarski
Politechnika Œl¹ska;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:

—prof. dr hab. in¿. Maciej Mazurkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza,

—dr in¿. Edward Cempiel
Politechnika Œl¹ska;

3) Sekretarz:

dr in¿. Krzysztof £ukowicz
G³ówny Instytut Górnictwa;

4) Cz³onkowie:

—dr in¿. Adam Frolik
G³ówny Instytut Górnictwa,

—mgr in¿. Lech Jaroñ
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

—mgr in¿. Stanis³aw Lembas
KGHM Polska MiedŸ S.A.,

—prof. dr hab. in¿. Jacek Motyka
Akademia Górniczo-Hutnicza,

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

—prof. dr hab. in¿. Franciszek Plewa
Politechnika Œl¹ska,

—prof. dr hab. in¿. Jadwiga Szczepañska
Akademia Górniczo-Hutnicza,

—mgr in¿. Leszek W¹tor
Brzeszcze.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

28

OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie og³oszenia Porozumienia pomiêdzy Wy¿szym Urzêdem Górniczym a G³ównym Instytutem Górnictwa
w Katowicach w sprawie funkcjonowania Komisji specjalnych

Og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
Porozumienie, zawarte w dniu 29 czerwca 2007 r., po-
miêdzy Wy¿szym Urzêdem Górniczym a G³ównym Instytu-

tem Górnictwa w Katowicach w sprawie funkcjonowania
Komisji specjalnych.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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Katowice, dnia 29 czerwca 2007 r.

POROZUMIENIE

pomiêdzy Wy¿szym Urzêdem Górniczym, reprezentowanym przez:

1. Prezesa — Piotra Buchwalda

2. Dyrektora Generalnego — Grzegorza PaŸdziorka

a

G³ównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, reprezentowanym przez:

1. Naczelnego Dyrektora — Józefa Dubiñskiego

2. Zastêpcê Naczelnego Dyrektora Do Spraw Górnictwa — Mariana Turka

w sprawie funkcjonowania Komisji specjalnych.

1. Strony postanawiaj¹, ¿e do dnia 31 grudnia 2007 r.
Komisje do spraw:

1) T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziem-
nych Zak³adach Górniczych,

2) Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w
Podziemnych Zak³adach Górniczych,

3) Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki Odpadami oraz Likwi-
dacji Zak³adów Górniczych

— bêd¹ obs³ugiwane administracyjnie i finansowo przez
G³ówny Instytut Górnictwa.

2. Posiedzenia Komisji bêd¹ odbywaæ siê w siedzibie
G³ównego Instytutu Górnictwa. W uzasadnionych przypad-
kach posiedzenie mo¿e odbywaæ siê poza Instytutem.

3. Za techniczno-organizacyjne przygotowanie posie-
dzenia Komisji bêdzie odpowiada³ Sekretarz Komisji.

4. Sekretarz Komisji bêdzie informowa³ pisemnie z od-
powiednim wyprzedzeniem Naczelnego Dyrektora G³ów-
nego Instytutu Górnictwa o planowanym posiedzeniu.

5. Do rozpoznania danej sprawy bêdzie sporz¹dzona
wy³¹cznie jedna recenzja (koreferat) przez wy³¹cznie jedn¹
osobê, a w uzasadnionych przypadkach dwie recenzje (ko-
referaty), z których ka¿da bêdzie sporz¹dzona przez wy-
³¹cznie jedn¹ osobê. Decyzjê o sporz¹dzeniu dwóch recen-
zji (koreferatów) bêdzie podejmowa³ Przewodnicz¹cy Ko-
misji.

6. Wynagrodzenia za udzia³ w posiedzeniach Komisji
oraz pozosta³e koszty bêd¹ wyp³acane osobom wchodz¹-
cym w sk³ad Komisji w nastêpuj¹cej wysokoœci:

1) Przewodnicz¹cy Komisji — 375,00 z³ za jedno posie-
dzenie;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji — 335,00 z³ za
jedno posiedzenie;

3) Sekretarz oraz Cz³onkowie Komisji — 300,00 z³ za jedno
posiedzenie;

4) zwrot kosztów przejazdu (w uzasadnionych przypadkach)
— zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi zasadami, w opar-
ciu o wykazy sporz¹dzone przez Sekretarza Komisji
i zatwierdzone przez Przewodnicz¹cego Komisji;

5) honorarium za sporz¹dzenie recenzji (koreferatu) — do
2 000,00 z³.

7. Z wynagrodzenia nale¿nego osobom wchodz¹cym
w sk³ad Komisji zostanie potr¹cony podatek dochodowy
od osób fizycznych.

8. Wynagrodzenia nale¿ne osobom wchodz¹cym
w sk³ad Komisji bêd¹ wyp³acane przelewem na ich konta
osobiste.

9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady rozliczania kosztów
funkcjonowania Komisji:

1) dla ka¿dej Komisji zostanie ustalony oddzielny kod w sys-
temie finansowo-ksiêgowym G³ównego Instytutu Górnic-
twa do rejestracji kosztów funkcjonowania Komisji;

2) podmioty wystêpuj¹ce z wnioskiem o wydanie opinii
przez Komisjê bêd¹ finansowaæ koszty posiedzenia
Komisji, na które sk³adaj¹ siê:

a) koszty sporz¹dzenia recenzji (koreferatu) niezbêdnej
do wydania opinii,

b) wynagrodzenia oraz koszty osób wchodz¹cych w
sk³ad Komisji, o których mowa w pkt 6,

c) koszty organizacji posiedzenia — koszty wynajmu
sali, koszty obs³ugi technicznej (obs³uga urz¹dzeñ

Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 3 lipca 2007 r. (poz. 28)

Poz. 28
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audiowizualnych), koszty obs³ugi administracyjno-
ksiêgowej, koszty poczêstunku (kawa, herbata, woda
mineralna, kanapki) — dla uproszczenia rozliczeñ
kosztów posiedzeñ komisji ustala siê rycza³t pono-
szonych kosztów w przedziale do 2 000,00 z³ na jed-
no posiedzenie;

3) koszty (merytoryczne i administracyjno-techniczne)
rozpatrzenia przez Komisjê wniosku podmiotu o wyda-
nie opinii bêdzie ustala³ ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy
Komisji lub upowa¿niony przez niego Zastêpca;

4) zatwierdzone rozliczenie kosztów posiedzenia Komisji
przez Przewodnicz¹cego lub upowa¿nionego przez nie-
go Zastêpcê bêdzie stanowiæ podstawê wystawienia
faktury przez G³ówny Instytut Górnictwa wobec pod-
miotu, którego wniosek by³ rozpatrywany na danym
posiedzeniu;

5) Sekretarz Komisji lub wskazany przez Przewodnicz¹-
cego Cz³onek Komisji bêdzie wspó³dzia³a³ z Dzia³em Fi-

nansowym i Windykacji Nale¿noœci G³ównego Instytu-
tu Górnictwa w zakresie windykacji nale¿noœci od pod-
miotów, które wyst¹pi³y do Komisji z wnioskiem o
wydanie opinii;

6) przyjmuje siê zasadê œcis³ego powi¹zania wp³ywów
œrodków pieniê¿nych na konto z dokonywanymi wy-
p³atami.

10. G³ówny Instytut Górnictwa, jako jednostka obs³u-
guj¹ca Komisje, bêdzie zapewnia³ dostêp do dokumentacji i
ewidencji finansowej zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ Komisji sta-
³ym przedstawicielom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wy-
znaczonym przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
lub pracownikom s³u¿b finansowych Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego.

11. Czêœæ finansowa sprawozdania przes³anego Pre-
zesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego przez Przewodnicz¹-
cego Komisji bêdzie parafowana przez s³u¿by finansowe
G³ównego Instytutu Górnictwa.

ZASTÊPCA NACZELNEGO DYREKTORA
DO SPRAW GÓRNICTWA

( — )

Marian TUREK

WY¯SZY URZ¥D GÓRNICZY

PREZES

( — )

Piotr BUCHWALD

DYREKTOR GENERALNY

( — )

Grzegorz PAZDZIOREK

G£ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

NACZELNY DYREKTOR

( — )

Józef DUBIÑSKI

Poz. 28
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