DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 7 października 2016 r.
Poz. 61
ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień
związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB „Turów”

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1131) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół doradczo-opiniodawczy do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu
zakładu górniczego KWB „Turów”, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2. Ustala się następujący skład Zespołu:
1) Przewodniczący:
Janusz Orlof
Wyższy Urząd Górniczy;
2) Zastępca Przewodniczącego:
Robert Podolski
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;
3) Członkowie:
— Marcin Baradziej
Wyższy Urząd Górniczy,
— Paweł Filbier
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu,
— Andrzej Zdybał
Wyższy Urząd Górniczy,
— Wiesław Zoga
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu;
4) Sekretarz:
Jarosław Mgłosiek
Wyższy Urząd Górniczy.
§ 3. Do zadań Zespołu należą:
1) weryfikacja zasad prowadzenia robót górniczych na terenie zwałowiska wewnętrznego zakładu górniczego KWB „Turów”, należącego do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
gdzie w dniu 27 września 2016 r. doszło do niebezpiecznego zdarzenia polegającego na osunięciu się mas ziemnych;
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2) przygotowanie opinii w zakresie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót w rejonie miejsca zaistniałego zdarzenia,
o którym mowa w pkt 1.
§ 4. Przewodniczący:
1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Zespołu;
2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Zespołu.
§ 5. Obsługę prac Zespołu sprawuje Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie
Górniczym.
§ 6. 1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone do udziału w jego posiedzeniu są obowiązane podpisywać
listę obecności na posiedzeniu Zespołu.
§ 7. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Zespołu niezwłocznie po jego zakończeniu i przekazuje do
akceptacji Przewodniczącemu.
§ 8. 1. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz osoby zaproszone do udziału w jego posiedzeniu są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania informacji o wiadomościach powziętych w czasie prac Zespołu.
2. Przewodniczący jest uprawniony nie dopuścić do udziału w pracach Zespołu 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 Zespołu.
§ 9. 1. Zespół rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., przedstawiając Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego pisemną opinię w zakresie możliwości bezpiecznego prowadzenia robót w rejonie
miejsca zaistniałego zdarzenia, o którym mowa w § 3 pkt 1.
2. Ustalenia Zespołu, dotyczące treści opinii, zapadają większością głosów osób wchodzących w skład Zespołu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu ustalenia decyduje głos Przewodniczącego.
3. Opinię podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Zespołu.
4. Osoba wchodząca w skład Zespołu, niezgadzająca się z treścią opinii albo poszczególnych ustaleń, może złożyć na
piśmie zastrzeżenia, wskazując jednocześnie przyczyny ich złożenia.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Piotr Wojtacha

