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DECYZJA Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 maja 2010 r .

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie  
cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych  

Urządzeń Energomechanicznych

Na	podstawie	§	5	ust.	2,	§	8	ust.	1	i	§	21	ust.	1	
i	2	zarządzenia	nr	81	Prezesa	Rady	Ministrów	z	dnia	
1	 sierpnia	2007	 r.	w	 sprawie	 zasad	 dokonywania	
opisów	i	wartościowania	stanowisk	pracy	w	służbie	
cywilnej	(M.	P.	Nr	48,	poz.	566	oraz	z	2008	r.	Nr	15,	 
poz.	163)	postanawia	się,	co	następuje:

§	1.	W	decyzji	nr	39	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	19	października	2007	r.	w	sprawie	
utworzenia	Zespołu	wartościującego	stanowiska	pra-
cy	w	służbie	cywilnej	w	okręgowych	urzędach	górni-
czych	i	w	Urzędzie	Górniczym	do	Badań	Kontrolnych	
Urządzeń	Energomechanicznych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	17,	 
poz.	70	oraz	z	2009	r.	Nr	9,	poz.	67)	w	§	2	pkt	3	

otrzymuje	brzmienie:	

„3)	Członkowie	 —	 Antoni	Dynowski,

	 	 —	 Norbert	Gzuk,

	 	 —	 Bernadeta	Jankowicz,

	 	 —	 Mariusz	Kiercz,

	 	 —	 Barbara	Kosmowska,

	 	 —	 Zbigniew	Łażewski,

	 	 —	 Wiesław	Pisula,

	 	 —	 Maria	Sobiecka,
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	 	 —	 Artur	Sowa,

	 	 —	 Roman	Sus,

	 	 —	 Zenobiusz	Szetela,

	 	 —	 Krzysztof	Wilimborek.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

50

OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 maja 2010 r .

w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej  
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na	podstawie	§	17	ust.	2	zarządzenia	nr	3	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	 
w	sprawie	Komisji	do	spraw	Atmosfery	Kopalnianej	 
i	Zagrożeń	Aerologicznych	w	Podziemnych	Zakładach	
Górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	2,	poz.	14	oraz	z	2010	r.	 
Nr	1,	poz.	2)	ogłasza	się	w	załączniku	do	niniejszego	
obwieszczenia	 Regulamin	 pracy	 Komisji	 do	 spraw	

Atmosfery	 Kopalnianej	 i	 Zagrożeń	Aerologicznych	 
w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych,	uchwalony	
przez	tę	Komisję	i	zatwierdzony	przez	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego.1)

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

1)	Niniejsze	obwieszczenie	było	poprzedzone	obwieszczeniem	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	4	września	2008	r.	w	sprawie	ogłoszenia	 
Regulaminu	pracy	Komisji	do	spraw	Atmosfery	Kopalnianej	i	Zagrożeń	Aerologicznych	w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	13,	
poz.	85).

Załącznik	do	obwieszczenia	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	18	maja	2010	r.	(poz.	50)

UCHWAŁA Nr 6/2010 KOMISJI DO SPRAW ATMOSFERY KOPALNIANEJ 
I ZAGROŻEŃ AEROLOGICZNYCH W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

z	dnia	24	lutego	2010	r.

w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej  
i Zagrożeń Aerologicznych w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na	podstawie	§	17	ust.	1	zarządzenia	nr	3	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	 
w	sprawie	Komisji	do	spraw	Atmosfery	Kopalnianej	 
i	Zagrożeń	Aerologicznych	w	Podziemnych	Zakładach	
Górniczych	uchwala	się,	co	następuje:

§	1.	Użyte	w	uchwale	skróty	oznaczają:

1)	„departament”	—	departament	sprawujący	obsłu-
gę	prac	Komisji,	zgodnie	z	§	5	ust.	3	zarządze-
nia;

2)	„Komisja”	—	Komisję	do	spraw	Atmosfery	Kopal-
nianej	i	Zagrożeń	Aerologicznych	w	Podziemnych	
Zakładach	Górniczych,	powołaną	zarządzeniem;

3)	„wniosek”	—	wniosek	 o	wydanie	 opinii	 przez	
Komisję;

4)	„zarządzenie”	—	zarządzenie	nr	3	Prezesa	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	 
w	sprawie	Komisji	do	spraw	Atmosfery	Kopal-
nianej	i	Zagrożeń	Aerologicznych	w	Podziemnych	
Zakładach	Górniczych.

§	2.	1.	Wnioski	są	kierowane	do	Przewodniczą-
cego	Komisji	za	pośrednictwem	departamentu.

2.	Do	wniosku	dołącza	się	materiały	niezbędne	
do	wydania	opinii	przez	Komisję,	w	ilości	określonej	
przez	Przewodniczącego	Komisji.

§	 3.	 Jeżeli	 wniosek	 lub	materiały	 niezbędne	
do	wydania	 opinii	 przez	 Komisję	 są	 niekompletne,	
Przewodniczący	Komisji,	za	pośrednictwem	departa-
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mentu,	występuje	do	wnioskodawcy	o	uzupełnienie	
braków	w	tych	dokumentach.

§	4.	1.	Przewodniczący	Komisji	wyznacza	spo-
śród	osób	wchodzących	w	skład	Komisji	osobę	do	
przygotowania	koreferatu	do	wniosku,	zwaną	dalej	
„koreferentem”.

2.	W	uzasadnionych	przypadkach	Przewodniczą-
cy	Komisji	może:

1)	odstąpić	od	wyznaczenia	koreferenta;

2)	zdecydować	 o	 przygotowaniu	 2	 koreferatów	
do	jednego	wniosku	lub	wyznaczyć	koreferenta	
spośród	osób	spoza	składu	Komisji;

3)	wyznaczyć	osobę	lub	osoby	do	przeprowadzenia	
wizji	lokalnej.

§	 5.	 1.	 Przewodniczący	 Komisji,	wyznaczając	
koreferenta:

1)	określa	szczegółowo	temat	koreferatu	do	wnio-
sku;

2)	wyznacza	 termin	 sporządzenia	 koreferatu	 do	
wniosku.

2.	Termin,	o	którym	mowa	w	ust.	1	pkt	2,	nie	
powinien	być	dłuższy	niż	14	dni.	W	uzasadnionych	
przypadkach	Przewodniczący	Komisji	może	wydłużyć	
ten	termin	do	30	dni.

3.	 Przewodniczący	 Komisji	 przygotowuje,	we-
dług	 ustalonego	wzoru,	 projekt	 umowy	 o	 dzieło,	
której	 przedmiotem	 jest	 przygotowanie	 koreferatu	
do	wniosku,	 uwzględniając	 ustalenia,	 o	 których	
mowa	w	ust.	1,	a	następnie	przekazuje	ten	projekt	
departamentowi.

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

1)	koreferat	do	wniosku,

2)	tezy	do	uchwały	Komisji	w	sprawie	opinii

—	w	 terminie	 do	 3	 dni	 roboczych	 przed	wyzna-
czonym	 dniem	 posiedzenia	 plenarnego	 Komisji,	
zwanego	dalej	„posiedzeniem”,	na	którym	wniosek	
zostanie	rozpatrzony.

2.	Przewodniczący	Komisji	powiadamia	departa-
ment	o	sporządzeniu	koreferatu	i	przekazuje	depar-
tamentowi	jego	1	egzemplarz.

§	7.	1.	Przewodniczący	Komisji	ustala,	w	porozu-
mieniu	z	departamentem,	termin	i	miejsce	posiedzenia	
Komisji	oraz	porządek	dzienny	tego	posiedzenia.

2.	W	 uzasadnionych	 przypadkach	 Przewodni-
czący	 Komisji	 może	wyznaczyć,	w	 porozumieniu	 
z	departamentem,	miejsce	posiedzenia	Komisji	poza	
siedzibą	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	8.	Jeżeli	z	przyczyn	technicznych	przekazanie	
niezbędnych	materiałów	w	formie	pisemnej	jest	utrud-
nione,	 Przewodniczący	 Komisji	może	 zdecydować	 
o	przekazaniu	ich	w	formie	elektronicznej.

§	9.	Uchwałę	Komisji	podpisuje	Przewodniczący	
Komisji.

§	10.	Osoba	wchodząca	w	skład	Komisji,	 nie-
zgadzająca	się	z	opinią	Komisji,	może	zgłosić	zdanie	
odrębne	do	protokołu.

§	11.	Termin	na	przesłanie	przez	Sekretarza	Ko-
misji	uchwały	w	sprawie	opinii	Komisji	podmiotom	
wskazanym	w	§	11	ust.	3	zarządzenia	wynosi	14	dni	 
od	dnia	podjęcia	uchwały.

§	 12.	 Sekretarz	 Komisji	 sporządza	 protokół	 
z	przebiegu	posiedzenia	Komisji	niezwłocznie	po	jego	
zakończeniu	 i	 przekazuje	do	akceptacji	 Przewodni-
czącemu	Komisji.

§	13.	Sekretarz	Komisji	sporządza	i	przekazuje,	
za	pośrednictwem	departamentu,	do	Biura	Admini-
stracyjno-Budżetowego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
listę	należności,	o	której	mowa	w	§	4	ust.	4	zarządze-
nia	nr	4	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	
7	stycznia	2010	r.	w	sprawie	wydatków	publicznych	
związanych	 z	 pracami	 niektórych	 organów	 opinio-
dawczych	 i	 doradczych	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	1,	poz.	4).

§	14.	Traci	moc	uchwała	nr	1/2008	Komisji	do	
spraw	Atmosfery	Kopalnianej	i	Zagrożeń	Aerologicz-
nych	w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	z	dnia	 
16	maja	2008	r.	w	sprawie	Regulaminu	pracy	Komisji	
do	spraw	Atmosfery	Kopalnianej	i	Zagrożeń	Aerolo-
gicznych	w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych.

§	15.	Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.
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51
OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 maja 2010 r .

w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem  
w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na	podstawie	§	17	ust.	2	zarządzenia	nr	4	Pre-
zesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	
2008	r.	w	sprawie	Komisji	do	spraw	Tąpań,	Obu-
dowy	i	Kierowania	Stropem	w	Podziemnych	Zakła-
dach	Górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	2,	poz.	15	oraz	
z	2010	r.	Nr	1,	poz.	3)	ogłasza	się	w	załączniku	do	
niniejszego	obwieszczenia	Regulamin	pracy	Komisji	
do	 spraw	Tąpań,	Obudowy	 i	 Kierowania	 Stropem	 

w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych,	uchwalony	
przez	tę	Komisję	i	zatwierdzony	przez	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego.1)

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

Załącznik	do	obwieszczenia	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	18	maja	2010	r.	(poz.	51)

UCHWAŁA Nr 1/2010 KOMISJI DO SPRAW TĄPAŃ, OBUDOWY I KIEROWANIA STROPEM  
W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

z	dnia	24	lutego	2010	r.

w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem  
w Podziemnych Zakładach Górniczych

Na	podstawie	§	17	ust.	1	zarządzenia	nr	4	Pre-
zesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	
2008	r.	w	sprawie	Komisji	do	spraw	Tąpań,	Obudo-
wy	i	Kierowania	Stropem	w	Podziemnych	Zakładach	
Górniczych	uchwala	się,	co	następuje:

§	1.	Użyte	w	uchwale	skróty	oznaczają:

1)	„departament”	—	departament	sprawujący	obsłu-
gę	prac	Komisji,	zgodnie	z	§	5	ust.	3	zarządze-
nia;

2)	„Komisja”	—	Komisję	do	spraw	Tąpań,	Obudowy	
i	Kierowania	Stropem	w	Podziemnych	Zakładach	
Górniczych,	powołaną	zarządzeniem;

3)	„wniosek”	—	wniosek	 o	wydanie	 opinii	 przez	
Komisję;

4)	„zarządzenie”	—	zarządzenie	nr	4	Prezesa	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	 
w	sprawie	Komisji	 do	 spraw	Tąpań,	Obudowy	 
i	Kierowania	Stropem	w	Podziemnych	Zakładach	
Górniczych.

§	2.	1.	Wnioski	są	kierowane	do	Przewodniczą-
cego	Komisji	za	pośrednictwem	departamentu.

2.	Do	wniosku	dołącza	się	materiały	niezbędne	
do	wydania	opinii	przez	Komisję,	w	ilości	określonej	
przez	Przewodniczącego	Komisji.

§	 3.	 Jeżeli	 wniosek	 lub	materiały	 niezbędne	
do	wydania	 opinii	 przez	 Komisję	 są	 niekompletne,	
Przewodniczący	Komisji,	za	pośrednictwem	departa-
mentu,	występuje	do	wnioskodawcy	o	uzupełnienie	
braków	w	tych	dokumentach.

§	4.	1.	Przewodniczący	Komisji	wyznacza	spo-
śród	osób	wchodzących	w	skład	Komisji	osobę	do	
przygotowania	koreferatu	do	wniosku,	zwaną	dalej	
„koreferentem”.

2.	W	uzasadnionych	przypadkach	Przewodniczą-
cy	Komisji	może:

1)	odstąpić	od	wyznaczenia	koreferenta;

1)	Niniejsze	obwieszczenie	było	poprzedzone	obwieszczeniem	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	4	września	2008	r.	w	sprawie	ogłoszenia	
Regulaminu	pracy	Komisji	do	spraw	Tąpań,	Obudowy	i	Kierowania	Stropem	w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	13,	poz.	86).
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2)	zdecydować	 o	 przygotowaniu	 2	 koreferatów	
do	jednego	wniosku	lub	wyznaczyć	koreferenta	
spośród	osób	spoza	składu	Komisji;

3)	wyznaczyć	osobę	lub	osoby	do	przeprowadzenia	
wizji	lokalnej.

§	 5.	 1.	 Przewodniczący	 Komisji,	wyznaczając	
koreferenta:

1)	określa	szczegółowo	temat	koreferatu	do	wnio-
sku;

2)	wyznacza	 termin	 sporządzenia	 koreferatu	 do	
wniosku.

2.	Termin,	o	którym	mowa	w	ust.	1	pkt	2,	nie	
powinien	być	dłuższy	niż	14	dni.	W	uzasadnionych	
przypadkach	Przewodniczący	Komisji	może	wydłużyć	
ten	termin	do	30	dni.

3.	 Przewodniczący	 Komisji	 przygotowuje,	we-
dług	 ustalonego	wzoru,	 projekt	 umowy	 o	 dzieło,	
której	 przedmiotem	 jest	 przygotowanie	 koreferatu	
do	wniosku,	 uwzględniając	 ustalenia,	 o	 których	
mowa	w	ust.	1,	a	następnie	przekazuje	ten	projekt	
departamentowi.

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

1)	koreferat	do	wniosku,

2)	tezy	do	uchwały	Komisji	w	sprawie	opinii

—	w	 terminie	 do	 3	 dni	 roboczych	 przed	wyzna-
czonym	 dniem	 posiedzenia	 plenarnego	 Komisji,	
zwanego	dalej	„posiedzeniem”,	na	którym	wniosek	
zostanie	rozpatrzony.

2.	Przewodniczący	Komisji	powiadamia	departa-
ment	o	sporządzeniu	koreferatu	i	przekazuje	depar-
tamentowi	jego	1	egzemplarz.

§	7.	1.	Przewodniczący	Komisji	ustala,	w	porozu-
mieniu	z	departamentem,	termin	i	miejsce	posiedzenia	
Komisji	oraz	porządek	dzienny	tego	posiedzenia.

2.	W	 uzasadnionych	 przypadkach	 Przewodni-
czący	 Komisji	 może	wyznaczyć,	w	 porozumieniu	 
z	departamentem,	miejsce	posiedzenia	Komisji	poza	
siedzibą	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	8.	Jeżeli	z	przyczyn	technicznych	przekazanie	
niezbędnych	materiałów	w	formie	pisemnej	jest	utrud-
nione,	 Przewodniczący	 Komisji	może	 zdecydować	 
o	przekazaniu	ich	w	formie	elektronicznej.

§	9.	Uchwałę	Komisji	podpisuje	Przewodniczący	
Komisji.

§	10.	Osoba	wchodząca	w	skład	Komisji,	 nie-
zgadzająca	się	z	opinią	Komisji,	może	zgłosić	zdanie	
odrębne	do	protokołu.

§	11.	Termin	na	przesłanie	przez	Sekretarza	Ko-
misji	uchwały	w	sprawie	opinii	Komisji	podmiotom	
wskazanym	w	§	11	ust.	4	zarządzenia	wynosi	14	dni	 
od	dnia	podjęcia	uchwały.

§	 12.	 Sekretarz	 Komisji	 sporządza	 protokół	 
z	przebiegu	posiedzenia	Komisji	niezwłocznie	po	jego	
zakończeniu	 i	 przekazuje	do	akceptacji	 Przewodni-
czącemu	Komisji.

§	13.	Sekretarz	Komisji	sporządza	i	przekazuje,	
za	pośrednictwem	departamentu,	do	Biura	Admini-
stracyjno-Budżetowego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
listę	należności,	o	której	mowa	w	§	4	ust.	4	zarządze-
nia	nr	4	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	
7	stycznia	2010	r.	w	sprawie	wydatków	publicznych	
związanych	 z	 pracami	 niektórych	 organów	 opinio-
dawczych	 i	 doradczych	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	1,	poz.	4).

§	 14.	 Traci	 moc	 uchwała	 nr	 4/2008	 Komisji	
do	 spraw	Tąpań,	Obudowy	 i	 Kierowania	 Stropem	 
w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	z	dnia	16	kwiet- 
nia	 2008	 r.	w	 sprawie	 Regulaminu	 pracy	 Komisji	
do	 spraw	Tąpań,	Obudowy	 i	 Kierowania	 Stropem	 
w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych.

§	15.	Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.
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52
OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 maja 2010 r .

w sprawie ogłoszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych  
w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi

Na	podstawie	§	16	ust.	2	zarządzenia	nr	6	Pre-
zesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycz-
nia	2010	r.	w	sprawie	Komisji	do	spraw	Zagrożeń	
Naturalnych	w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	
Wydobywających	Rudy	Miedzi	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	1,	 
poz.	 6)	 ogłasza	 się	 w	 załączniku	 do	 niniejszego	
obwieszczenia	 Regulamin	 pracy	 Komisji	 do	 spraw	

Zagrożeń	 Naturalnych	w	 Podziemnych	 Zakładach	
Górniczych	Wydobywających	Rudy	Miedzi,	uchwa-
lony	przez	tę	Komisję	i	zatwierdzony	przez	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

Załącznik	do	obwieszczenia	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	18	maja	2010	r.	(poz.	52)

UCHWAŁA Nr 1/2010 KOMISJI DO SPRAW ZAGROŻEŃ NATURALNYCH W PODZIEMNYCH  
ZAKŁADACH GÓRNICZYCH WYDOBYWAJĄCYCH RUDY MIEDZI

z	dnia	4	marca	2010	r.

w sprawie Regulaminu pracy Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych  
w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi

Na	podstawie	§	16	ust.	1	zarządzenia	nr	6	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2010	r.	 
w	sprawie	Komisji	do	spraw	Zagrożeń	Naturalnych	
w	Podziemnych	Zakładach	Górniczych	Wydobywają-
cych	Rudy	Miedzi	uchwala	się,	co	następuje:

§	1.	Użyte	w	uchwale	skróty	oznaczają:

1)	„departament”	—	departament	sprawujący	obsłu-
gę	prac	Komisji,	zgodnie	z	§	5	ust.	3	zarządze-
nia;

2)	„Komisja”	—	Komisję	do	spraw	Zagrożeń	Natu-
ralnych	w	 Podziemnych	 Zakładach	Górniczych	
Wydobywających	Rudy	Miedzi,	powołaną	zarzą-
dzeniem;

3)	„wniosek”	—	wniosek	 o	wydanie	 opinii	 przez	
Komisję;

4)	„zarządzenie”	—	zarządzenie	nr	6	Prezesa	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2010	r.	 
w	 sprawie	 Komisji	 do	 spraw	 Zagrożeń	 Natu-
ralnych	w	 Podziemnych	 Zakładach	Górniczych	
Wydobywających	Rudy	Miedzi.

§	2.	1.	Wnioski	są	kierowane	do	Przewodniczą-
cego	Komisji	za	pośrednictwem	departamentu.

2.	Do	wniosku	dołącza	się	materiały	niezbędne	

do	wydania	opinii	przez	Komisję,	w	ilości	określonej	
przez	Przewodniczącego	Komisji.

§	 3.	 Jeżeli	 wniosek	 lub	materiały	 niezbędne	
do	wydania	 opinii	 przez	 Komisję	 są	 niekompletne,	
Przewodniczący	Komisji,	za	pośrednictwem	departa-
mentu,	występuje	do	wnioskodawcy	o	uzupełnienie	
braków	w	tych	dokumentach.

§	4.	1.	Przewodniczący	Komisji	wyznacza	spo-
śród	osób	wchodzących	w	skład	Komisji	osobę	do	
przygotowania	koreferatu	do	wniosku,	zwaną	dalej	
„koreferentem”.

2.	W	uzasadnionych	przypadkach	Przewodniczą-
cy	Komisji	może:

1)	odstąpić	od	wyznaczenia	koreferenta;

2)	zdecydować	 o	 przygotowaniu	 2	 koreferatów	
do	jednego	wniosku	lub	wyznaczyć	koreferenta	
spośród	osób	spoza	składu	Komisji;

3)	wyznaczyć	osobę	lub	osoby	do	przeprowadzenia	
wizji	lokalnej.

§	 5.	 1.	 Przewodniczący	 Komisji,	wyznaczając	
koreferenta:
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1)	określa	szczegółowo	temat	koreferatu	do	wnio-
sku;

2)	wyznacza	 termin	 sporządzenia	 koreferatu	 do	
wniosku.

2.	Termin,	o	którym	mowa	w	ust.	1	pkt	2,	nie	
powinien	być	dłuższy	niż	14	dni.	W	uzasadnionych	
przypadkach	Przewodniczący	Komisji	może	wydłużyć	
ten	termin	do	30	dni.

3.	 Przewodniczący	 Komisji	 przygotowuje,	we-
dług	 ustalonego	wzoru,	 projekt	 umowy	 o	 dzieło,	
której	 przedmiotem	 jest	 przygotowanie	 koreferatu	
do	wniosku,	 uwzględniając	 ustalenia,	 o	 których	
mowa	w	ust.	1,	a	następnie	przekazuje	ten	projekt	
departamentowi.

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

1)	koreferat	do	wniosku,

2)	tezy	do	uchwały	Komisji	w	sprawie	opinii

—	w	 terminie	 do	 3	 dni	 roboczych	 przed	wyzna-
czonym	 dniem	 posiedzenia	 plenarnego	 Komisji,	
zwanego	dalej	„posiedzeniem”,	na	którym	wniosek	
zostanie	rozpatrzony.

2.	Przewodniczący	Komisji	powiadamia	departa-
ment	o	sporządzeniu	koreferatu	i	przekazuje	depar-
tamentowi	jego	1	egzemplarz.

§	7.	1.	Przewodniczący	Komisji	ustala,	w	porozu-
mieniu	z	departamentem,	termin	i	miejsce	posiedzenia	
Komisji	oraz	porządek	dzienny	tego	posiedzenia.

2.	W	 uzasadnionych	 przypadkach	 Przewodni-
czący	 Komisji	 może	wyznaczyć,	w	 porozumieniu	 

z	departamentem,	miejsce	posiedzenia	Komisji	poza	
siedzibą	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	8.	Jeżeli	z	przyczyn	technicznych	przekazanie	
niezbędnych	materiałów	w	formie	pisemnej	jest	utrud-
nione,	 Przewodniczący	 Komisji	może	 zdecydować	 
o	przekazaniu	ich	w	formie	elektronicznej.

§	9.	Uchwałę	Komisji	podpisuje	Przewodniczący	
Komisji.

§	10.	Osoba	wchodząca	w	skład	Komisji,	 nie-
zgadzająca	się	z	opinią	Komisji,	może	zgłosić	zdanie	
odrębne	do	protokołu.

§	11.	Termin	na	przesłanie	przez	Sekretarza	Ko-
misji	uchwały	w	sprawie	opinii	Komisji	podmiotom	
wskazanym	w	§	11	ust.	3	zarządzenia	wynosi	14	dni	 
od	dnia	podjęcia	uchwały.

§	 12.	 Sekretarz	 Komisji	 sporządza	 protokół	 
z	przebiegu	posiedzenia	Komisji	niezwłocznie	po	jego	
zakończeniu	 i	 przekazuje	do	akceptacji	 Przewodni-
czącemu	Komisji.

§	13.	Sekretarz	Komisji	sporządza	i	przekazuje,	
za	pośrednictwem	departamentu,	do	Biura	Admini-
stracyjno-Budżetowego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
listę	należności,	o	której	mowa	w	§	4	ust.	4	zarządze-
nia	nr	4	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	
7	stycznia	2010	r.	w	sprawie	wydatków	publicznych	
związanych	 z	 pracami	 niektórych	 organów	 opinio-
dawczych	 i	 doradczych	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	1,	poz.	4).

§	14.	Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.

53

KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 19 maja 2010 r .

w sprawie ogłoszenia treści Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu 
Górniczego a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłasza	się	w	załączniku	do	niniejszego	komu-
nikatu	treść	Porozumienia	o	współpracy	zawartego	
w	 dniu	 20	 kwietnia	 2010	 r.	 pomiędzy	 Prezesem	

Wyższego	Urzędu	Górniczego	 a	 Prezesem	Urzędu	
Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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Załącznik	do	komunikatu	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	19	maja	2010	r.	(poz.	53)

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte	w	dniu	20	kwietnia	2010	r. 
pomiędzy:

PREZESEM WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

a

PREZESEM URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI i KONSUMENTÓW

zwanymi	dalej	„Stronami”

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego	oraz	Prezes	
Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów,	mając	
na	względzie	potrzebę	ustalenia	skutecznych	mecha-
nizmów	komunikacji	i	koordynacji	działań	w	ramach	
systemu	 kontroli	wyrobów,	wspólnie	 ustalają,	 co	
następuje:

§	1.	 1.	Współpraca	pomiędzy	Stronami	obejmie	
realizację	zadań	w	zakresie	systemu	kontroli	wyrobów	
określonego	w	ustawie	z	dnia	30	sierpnia	2002	r.	 
o	systemie	oceny	zgodności	(Dz.	U.	z	2004	r.	Nr	204,	
poz.	2087,	z	późn.	zm.1))	oraz,	w	związku	z	art.	117a	
ustawy	z	dnia	4	lutego	1994	r.	—	Prawo	geologiczne	 
i	górnicze	(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	 
zm .2)),	dotyczy	wyrobów	wprowadzonych	do	obrotu	
i	przeznaczonych	do	stosowania	w	zakładach	górni-
czych,	które	podlegają	wymaganiom	zamieszczonym	
w	przepisach	wprowadzających	do	prawa	polskiego	
postanowienia	następujących	dyrektyw:

1)	89/686/EWG	 Sprzęt	 ochrony	 indywidualnej	
(PPE),

2)	93/15/EWG	Materiały	wybuchowe	przeznaczone	
do	użytku	cywilnego	(EXPLOSIVES),

3)	94/9/WE	Sprzęt	i	systemy	zabezpieczające	prze-
znaczone	do	użytku	w	atmosferach	potencjalnie	
wybuchowych	(ATEX),

4)	97/23/WE	Urządzenia	ciśnieniowe	(PED),

5)	2000/14/WE	Emisja	hałasu	do	środowiska	przez	
urządzenia	używane	na	zewnątrz	pomieszczeń,

6)	2004/22/WE	Przyrządy	pomiarowe	(MID),

7)	2004/108/WE	Kompatybilność	elektromagnetycz-
na	(EMC),

8)	2006/42/WE	Bezpieczeństwo	maszyn	(MD),

9)	2006/95/WE	Urządzenia	elektryczne	niskonapię-
ciowe	(LVD),

10)	2009/105/WE	 Proste	 zbiorniki	 ciśnieniowe	
(SPV)

—	zwanych	dalej	„dyrektywami”.

2.	Współpraca	jest	realizowana	w	szczególności	
przez:

1)	wzajemne	 udostępnianie	 danych	 niezbędnych	
do	rozwiązywania	problemów	pojawiających	się	 
w	trakcie	wykonywania	zadań	w	ramach	systemu	
kontroli	wyrobów;

2)	współdziałanie	w	 tworzeniu	 projektów	 aktów	
prawnych	dotyczących	systemu	kontroli	wyro-
bów,	w	zakresie	właściwości	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego;

3)	współdziałanie	 przy	 organizowaniu	 szkoleń,	 
w	tym	również	przez	wspólne	przygotowywanie	
materiałów	szkoleniowych,	w	celu	podnoszenia	
kwalifikacji	pracowników	Urzędu	Ochrony	Konku-
rencji	i	Konsumentów	oraz	pracowników	urzędów	
górniczych;

4)	wymianę	informacji	i	opinii	w	sprawach	istotnych	
dla	użytkowników	wyrobów	objętych	systemem	
kontroli	wyrobów;

5)	gromadzenie	informacji	związanych	z	systemem	
kontroli	wyrobów	w	zakresie	właściwości	działa-
nia	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	celu	
ich	wykorzystania	na	żądanie	innych	upoważnio-
nych	 instytucji	 publicznych	 (komisje	 sejmowe,	
organy	ścigania,	służby	Komisji	Europejskiej);

1)	Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	64,	poz.	565	i	Nr	267,	poz.	2258,	z	2006	r.	Nr	170,	poz.	1217,	
Nr	235,	poz.	1700	i	Nr	249,	poz.	1832	i	1834,	z	2007	r.	Nr	21,	poz.	124	i	Nr	192,	poz.	1381,	z	2008	r.	Nr	157,	poz.	976	i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	
z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97.

2)	Zmiany	 tekstu	 jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	z	2006	 r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	poz.	1399	 
i	Nr	249,	poz.	1834,	z	2007	r.	Nr	21,	poz.	125	i	Nr	82,	poz.	556,	z	2008	r.	Nr	138,	poz.	865,	Nr	154,	poz.	958,	Nr	199,	poz.	1227	i	Nr	227,	 
poz.	1505,	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	oraz	z	2010	r.	Nr	47,	poz.	278	i	Nr	76,	poz.	489.
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6)	wspólne	działania	w	zakresie	współpracy	ze	Służ-
bą	Celną;

7)	wymianę	 informacji	 na	 temat	 funkcjonujących	 
w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym	punktów	kon-
taktowych	dla	potrzeb	systemu	kontroli	wyrobów	
oraz	współdziałanie	w	zakresie	współpracy	mię-
dzynarodowej	i	przekazywanie	sobie	informacji	na	
temat	przebiegu	wyników	tej	współpracy;

8)	przeprowadzanie	wspólnych	działań	informacyj-
nych	 dotyczących	 systemu	 kontroli	wyrobów,	
skierowanych	do	przedsiębiorców.

§	2.	Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego	wyzna-
cza	przedstawicieli	do	udziału	w	pracach:

1)	Komitetu	 Sterującego	 do	 Spraw	Nadzoru	 Ryn-
ku;

2)	grup	współpracy	administracyjnej	ADCO	zajmują-
cych	się	problematyką	związaną	z	następującymi	
dyrektywami:

a)	93/15/EWG	Materiały	wybuchowe	przeznaczo-
ne	do	użytku	cywilnego	(EXPLOSIVES),

b)	94/9/WE	 Sprzęt	 i	 systemy	 zabezpieczające	
przeznaczone	do	użytku	w	atmosferach	poten-
cjalnie	wybuchowych	(ATEX),

c)	2006/42/WE	Bezpieczeństwo	maszyn	(MD).

§	 3.	 1.	 Prezes	 Urzędu	 Ochrony	 Konkurencji	 
i	 Konsumentów	 udziela	wsparcia	 inicjatywom	 po-
legającym	 na	 zawieraniu	 porozumień	 pomiędzy	
Prezesem	Wyższego	 Urzędu	Górniczego	 a	 innymi	
organami	wyspecjalizowanymi	 oraz	 Służbą	 Celną,	
dotyczących	 praktycznych	 aspektów	współpracy	
przy	egzekwowaniu	przepisów	wprowadzających	do	
prawa	polskiego	postanowienia	dyrektyw,	w	szcze-
gólności	 określających	 zasady	wymiany	 informacji	
oraz	organizacji	wspólnych	szkoleń.

2.	W	przypadku	zawarcia	porozumień,	o	których	
mowa	w	ust.	1,	Prezes	Urzędu	Ochrony	Konkurencji	
i	Konsumentów	otrzymuje	ich	kopie.

§	4.	1.	Komórką	organizacyjną	Urzędu	Ochrony	
Konkurencji	 i	 Konsumentów	właściwą	w	 ramach	
współpracy	realizowanej	na	podstawie	porozumienia	
jest	Departament	Nadzoru	Rynku.

2.	 Komórką	 organizacyjną	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego	właściwą	w	ramach	współpracy	realizo-
wanej	na	podstawie	porozumienia	jest	Departament	
Energomechaniczny.

§	5.	Strony	ustalają,	że	przynajmniej	raz	w	roku	
odbywają	 się	 spotkania	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	
Konkurencji	i	Konsumentów	oraz	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego.	Przedmiotem	spotkań	jest:

1)	podsumowanie	dotychczasowej	współpracy;

2)	ustalenie	priorytetów	w	działalności	na	rok	na-
stępny.

§	 6.	 Kwestie	 sporne	 związane	 z	 interpretacją	
oraz	stosowaniem	postanowień	porozumienia	będą	
rozstrzygane	w	drodze	wzajemnych	konsultacji	po-
między	Stronami.

§	7.	Wszelkie	zmiany	postanowień	porozumienia	
mogą	być	dokonywane	w	formie	aneksu	podpisanego	
przez	obie	Strony.

§	8.	Porozumienie	zostało	sporządzone	w	2	egzem- 
plarzach,	po	jednym	dla	każdej	ze	Stron.

§	9.	Traci	moc	porozumienie	o	współpracy	za-
warte	w	dniu	24	lutego	2004	r.	pomiędzy	Prezesem	
Urzędu	Ochrony	Konkurencji	i	Konsumentów	a	Pre-
zesem	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	 10.	 Porozumienie	wchodzi	w	 życie	 z	 dniem	
podpisania.

PREZES 
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

PREZES 
URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

( — )
Piotr LITWA

( — )
Małgorzata KRASNODĘBSKA-TOMKIEL
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