DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 9 października 2014 r.
Poz. 94
ZARZĄDZENIE Nr 49
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego,
zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 oraz art. 174 ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła”
w Mysłowicach, zwaną dalej „Komisją”.
§ 2. Ustala się następujący skład Komisji:
1) Przewodniczący:
Wojciech Magiera
Wyższy Urząd Górniczy;
2) Zastępca Przewodniczącego:
Zbigniew Rawicki
Wyższy Urząd Górniczy;
3) Członkowie:
— Andrzej Chłopek
		
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.,
— Krzysztof Cybulski
		
Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa,
— Janusz Cygankiewicz
		
Główny Instytut Górnictwa,
— Wacław Dziurzyński
		
Instytut Mechaniki Górotworu
		
Polska Akademia Nauk,
— Eugeniusz Krause
		
Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej
w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.
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— Waldemar Lembowicz
		
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w KWK „Mysłowice-Wesoła”,
— Robert Łaskuda
		
Katowicki Holding Węglowy S.A.,
— Robert Pasternak
		
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
— Dariusz Potyrała
		
Związek Zawodowy Górników w Polsce,
— Nikodem Szlązak
		
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— Stanisław Trenczek
		
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,
— Władysław Trzop
		
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach,
— Krzysztof Urban
		
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”,
— Stanisław Wasilewski
		
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
— Konstanty Wolny
		
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,
— Jacek Zając
		
Porozumienie Związków Zawodowych KADRA,
— Andrzej Zorychta
		
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
4) Sekretarz:
Andrzej Respondek
Wyższy Urząd Górniczy.
§ 3. Do zadań Komisji należą:
1) analiza zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach, zwanych dalej „zdarzeniem”,
w szczególności w aspekcie przyczyny, przebiegu, rejonu objętego skutkami oraz wielkości;
2) ocena akcji ratowniczej;
3) ocena działań podejmowanych przez przedsiębiorcę i kierownika ruchu zakładu górniczego dla zwalczania zagrożenia
metanowego w rejonie miejsca zdarzenia;
4) ocena możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w rejonie miejsca zdarzenia;
5) przedstawienie wniosków wynikających z analizy i oceny, o których mowa w pkt 1—4, oraz propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
§ 4. Przewodniczący:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Komisji.
§ 5. 1. W posiedzeniach Komisji uczestniczą osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane podpisywać listę
obecności przygotowaną na każde posiedzenie Komisji.
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§ 6. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Komisji niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do
akceptacji Przewodniczącemu.
§ 7. 1. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane do zachowania
tajemnicy i nieujawniania informacji o wiadomościach powziętych w czasie prac Komisji.
2. Przewodniczący jest uprawniony nie dopuścić do udziału w pracach Komisji osoby, która naruszyła obowiązek,
o którym mowa w ust. 1, a także wystąpić do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o odwołanie tej osoby ze
składu Komisji.
§ 8. Komisja jest uprawniona do wykorzystywania materiałów zebranych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
w trakcie czynności prowadzonych na podstawie i w trybie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i górnicze; materiały te Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach jest obowiązany przedstawiać Komisji na
bieżąco.
§ 9. 1. Komisja sporządza sprawozdanie, zawierające w szczególności:
1) ogólne dane o zaistniałym zdarzeniu oraz o osobach poszkodowanych;
2) ogólną charakterystykę zakładu górniczego, w którym zaistniało zdarzenie;
3) dane o prowadzonych robotach w rejonie zaistniałego zdarzenia, z określeniem warunków techniczno-ruchowych oraz
występujących zagrożeń naturalnych;
4) informację o stosowanej profilaktyce w rejonie zaistniałego zdarzenia;
5) dane o przebiegu robót górniczych prowadzonych w miejscu zaistnienia zdarzenia przed jego zaistnieniem;
6) przebieg i ocenę akcji ratowniczej;
7) ustalenie przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia;
8) wnioski Komisji, w tym propozycje zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
2. Ustalenia Komisji, dotyczące treści sprawozdania, zapadają większością głosów osób wchodzących w skład Komisji
obecnych na posiedzeniu; w przypadku równej ilości głosów o przyjęciu ustalenia decyduje głos Przewodniczącego.
3. Osoba wchodząca w skład Komisji podlega wyłączeniu od głosowania nad ustaleniami dotyczącymi treści sprawozdania, jeżeli pozostaje z przedsiębiorcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, mającym związek z opiniowaną
sprawą, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
4. Sprawozdanie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji, z tym że osoba wchodząca w skład Komisji
niezgadzająca się z treścią sprawozdania albo poszczególnych ustaleń może złożyć na piśmie zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 7 października 2014 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Mirosław Koziura

