


PODSEKRETARZ STANU
ZASTĘPCA SZEFA

KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Warszawa, At sierpnia 2011 r.

Pan
Piotr LITWA
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Szanowny Panie,

W związku z otrzymanymi przy piśmie z dnia 27 lipca 2011 r. ze znakami:

PRl0201/0102/11/13089/JR-101620/11,
PRl0201/0103111113051/JR-101623111,
PRl0201/0113111113055/JR-101629111,
PRl020 1/0 l 04/11/13052/JR -10 1634/11,
PRl0201/0105/11113053/JR-101644/11,
PRl0201/0106/11113054/JR-101648/11,
PRl0201l0098/11113049/JR-101649111,
PRl0201/0099/11/13050/JR-101653/11

proj ektami rozporządzeń:

1. Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów
górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy-Prawo geologiczne i górnicze,

2. Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa
górniczego,

3. Ministra Środowiska w sprawieplanów ruchu zakładów górniczych,

4. Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej,

5. Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,
6. Ministra Środowiska w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych

urzędów górniczych,

7. Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym w urzędach
górniczych, wykonującym czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych,
uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,

8. Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

(r"'tloa.-otl COTf 111)

73.08. "77



oraz w nawiązaniu do § 11 ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r.
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 z późno zm.) proponuję uzupełnienie
Oceny Skutków Regulacji:

1) przedłożonej do pierwszej regulacji - o dane liczbowe charakteryzujące
ewentualny wzrost zatrudnienia w podmiotach wpisanych na listę
zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych (projektowany § 1)
w związku z przewidywanym zatrudnieniem tam osób o adekwatnych do potrzeb
kwalifikacjach w zakresie górnictwa, o czym jest mowa w części nr 4 załączonej
aSR,

2) przedłożonej do drugiej regulacji - przedstawienie bardziej szczegółowych
informacji na temat wpływu projektowanych ułatwień w dostępie do zawodów
objętych regulacją na rynek pracy;

3) przedłożonych do wszystkich regulacji - o omówienie wyników konsultacji
społecznych oraz ich wpływu na ksztah regulacji.

Ponadto zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 95 § 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia, organem właściwym do przedłożenia Prezesowi Rady
Ministrów wniosku w sprawie regulacji wymienionych w pkt 7 i 8 jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, działający w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Wobec
powyższego, w piśmie przewodnim kierującym w/w regulacje do uzgodnień międzyresortowych
należy wskazać na upoważnienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do ich procedowania.



PREZES
\XryŻSZEGO URZĘDU G·ÓRNICZEGO

Piotr Litwa
PR/0201/0102111/1'łG1<7 /JR, PR/0201/0103111/Ą'ł",Q /JP
PR/0201/0113111/<t1G1(; fSM, PR/0201/0104/11/H~to /JP
PR/0201/0105/11/n~11- /JP, PR/0201/0106111/llG21 /JP
PR/020 1/0098111/1':/-'.'- /JP, PR/020 1/0099/111 ·l1c.2.t /JP

Katowice, dnia ;1> października 2011 r.

Pan
Wojciech NOWICKI

Podsekretarz Stanu
Zastępca Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warszawa

w Od~::'::::}}2"ie~~.k~:;~~1. dotyc"lcoOcooSkutl<ówRegula-
cji w 8 projektach rozporządzeń przygotowanych w Wyższym Urzędzie Górniczym, uprzejmie informuję, że:

1) Oceny Skutków Regulacji przedmiotowych projektów rozporządzeń zostały uzupełnione o omówienie wyników
konsultacji społecznych oraz ich wpływu na ksztah regulacji;

2) Ocena Skutków Regulacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia zlikwidowanych
podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia w nich robót stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w części dotyczącej wpływu regulacji na rynek pracy, została po
ponownej analizie zmodyfikowana, przez przyjęcie, że stosowanie przepisów Prawa geologicznego i górniczego
spowoduje w kopalniach soli "Bochnia" w Bochni i "Wieliczka" w Wieliczce oraz w kopalni węgla kamiennego
"Guido" w Zabrzu utrzymanie konieczności (a nie zwiększenie) zatrudniania osób o kwalifikacjach w zakresie gór-
nictwa w zakresie adekwatnym do zamierzeń określonych w planie ruchu, sporządzanym na podstawie art. 108
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 L - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981); natomiast według po-
siadanych informacji zadania w zakresie kopalni węgla kamiennego "Królowa Luiza" w Zabrzu będą realizowane
służbami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu;

3) Ocena Skutków Regulacji projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie górnic-
twa i ratownictwa górniczego, w części dotyczącej wpływu regulacji na rynek pracy, została uzupełniona
m.in. o przykłady ułatwienia dostępu do zawodów w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego, np. w obszarze
energomechanicznym oraz ochrony środowiska (gdzie oparto się na założeniu, że odpowiednie przygotowanie za-
wodowe w niektórych obszarach nie wymaga ukończenia studiów na kierunku górniczym; równoprawne znaczenie
będzie miała w tym przypadku praktyka w ruchu zakładu górniczego), a także w zakresie "łączenia" praktyki za-
wodowej wymaganej dla stwierdzenia kwalifikacji albo ubiegania się o zatrudnienie na konkretnym stanowisku.

Jednocześnie informuję, że poza przywołaniem pełnomocnictwa nr 79 z dnia 7 lipca 2011 L, udzielonego przez
Ministra Środowiska Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego do prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących
m.in. wspomnianych 8 projektów rozporządzeń, kopia tego dokumentu zostanie również dołączona do projektów kie-
rowanych do uzgodnień międzyresortowych.


