DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 12 września 2013 r.
Poz. 27
ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie Zespołu do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu
w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół do spraw analizy warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący:
Marek Jarczyk
Wyższy Urząd Górniczy;
2) Zastępca Przewodniczącego:
Jan Drenda
Politechnika Śląska w Gliwicach;
3) Członkowie:
— Roman Barton
Kopalnia Guido
— Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
— Andrzej Chłopek
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,
— Wacław Dziurzyński
Instytut Mechaniki Górotworu
Polska Akademia Nauk,
— Józef Fudali
Wyższy Urząd Górniczy,
— Wojciech Jeziorowski
Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie,
— Andrzej Kleszcz
Wyższy Urząd Górniczy,
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— Marian Leśny
Kopalnia Soli „Wieliczka”
Trasa Turystyczna Sp. z o.o.,
— Kajetan d’Obyrn
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.,
— Andrzej Stępień
Wyższy Urząd Górniczy,
— Roman Sus
Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
— Bartłomiej Szewczyk
Kopalnia Guido
— Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
— Nikodem Szlązak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— Adam Ściuk
Okręgowa Stacja Ratownictwa
Górniczego w Zabrzu,
— Krzysztof Ziemba
Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli
„Bochnia” z siedzibą w Bochni w likwidacji;
4) Sekretarz:
Dariusz Katan
Wyższy Urząd Górniczy.
§ 3. 1. Do zadań Zespołu należy przeanalizowanie problematyki oraz opracowanie propozycji wymagań dotyczących
bezpiecznego prowadzenia ruchu w zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu.
2. Do zadań Zespołu należy również przeanalizowanie problematyki oraz, w przypadku potrzeby, przedstawienie propozycji założeń do projektów przepisów prawa, dotyczących innych zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych, w wyrobiskach których do prowadzenia robót w celach innych niż określone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych, zwanych dalej „celami innymi niż górnicze”, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 1, obejmą w szczególności zagadnienia dotyczące:
1) wentylacji wyrobisk, w tym określenie:
a) minimalnej ilości powietrza na poszczególnych poziomach oraz w poszczególnych rejonach,
b) sposobu przewietrzania wyrobisk, regulacji ilości powietrza oraz monitoringu stanu przewietrzania, uwzględniając
prędkości powietrza i otwarcie tam wentylacyjnych,
c) możliwości wykonania rewersji,
d) maksymalnego czasu oddymienia wyrobisk,
e) minimalnej liczby osób, wchodzących w skład służby wentylacyjnej, oraz ich kwalifikacji, uprawnień i kompetencji;
2) ewakuacji osób, w tym określenie:
a) sposobów oznakowania dróg ucieczkowych,
b) maksymalnej liczby osób przebywających jednocześnie pod ziemią w celach innych niż górnicze,
c) maksymalnej liczby osób w jednej grupie przebywającej pod ziemią w celach innych niż górnicze,
d) minimalnej liczby przewodników przypadających na jedną grupę przebywającą pod ziemią w celach innych niż górnicze,
e) możliwości i czasu ewakuacji osób,
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f) trybu prowadzenia i zakresu szkoleń dla grup osób przed zjazdem pod ziemię w celach innych niż górnicze, w zakresie zachowania się tych osób w przypadku zaistnienia zagrożenia,
g) warunków, na jakich część grupy osób będzie mogła pozostać pod ziemią w celach innych niż górnicze, po przejściu
przez tę grupę trasy turystycznej;
3) przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym określenie:
a) trybu prowadzenia i zakresu szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego dla dyspozytorów oraz przewodników,
b) minimalnej liczby osób mogących pełnić funkcje kierownika akcji ratowniczej, kierownika akcji pod ziemią oraz
kierownika bazy ratowniczej, z uwzględnieniem ich dyspozycyjności,
c) sposobu prowadzenia akcji ratowniczej w zależności od rodzaju zaistniałego zagrożenia,
d) sposobu alarmowania załogi,
e) sposobu wyznaczania strefy zagrożenia,
f) sposobu wykorzystania wyników pomiarów automatycznego monitoringu stężeń tlenku węgla oraz znajomości sieci
wentylacyjnej do podejmowania decyzji o kierunku ewakuacji.
§ 4. 1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu.
2. Sprawy należące do zakresu zadań Zespołu są rozpatrywane na posiedzeniach Zespołu, odbywanych w zależności
od potrzeb.
3. Do udziału w posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, Przewodniczący może zapraszać osoby spoza składu
Zespołu.
4. Uprawnienia Przewodniczącego określone w zarządzeniu przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego,
w razie niemożności wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego.
§ 5. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwanym dalej „WUG”.
§ 6. 1. Osobom wchodzącym w skład Zespołu przysługują należności za udział w posiedzeniach Zespołu.
2. Należności za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługują pracownikom urzędów górniczych.
3. Stawka należności za udział w posiedzeniu Zespołu wynosi 350 zł.
4. Stawka należności za udział w posiedzeniu Zespołu obejmuje koszty przejazdu na posiedzenie.
5. Należność za udział w posiedzeniu Zespołu jest kwotą brutto; z należności tej jest potrącany podatek dochodowy od
osób fizycznych.
6. Należności za udział w posiedzeniach Zespołu są wypłacane osobom wchodzącym w skład Zespołu w kasie WUG
lub przelewem na wskazane przez te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Departament
Górnictwa w WUG w Biurze Budżetowo-Finansowym w WUG listy należności za udział w posiedzeniu Zespołu.
§ 7. Zespół rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 31 marca 2014 r., przedstawiając pisemne
wyniki analizy oraz propozycje, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, a także wyniki analizy oraz ewentualne propozycje założeń
do projektów przepisów prawa, o których mowa w § 3 ust. 2.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

