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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalenia siedziby i w∏aÊciwoÊci Urz´du Górniczego
do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energomechanicznych.

Na podstawie art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Urzàd Górniczy do Badaƒ Kontrolnych Urzà-
dzeƒ Energomechanicznych, zwany dalej „Urz´dem”,
utworzony rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie utworzenia Urz´du
Górniczego do Badaƒ Kontrolnych Urzàdzeƒ Energo-
mechanicznych (Dz. U. Nr 92, poz. 436 i z 1997 r.
Nr 100, poz. 625), jest specjalistycznym urz´dem gór-
niczym o w∏aÊciwoÊci miejscowej obejmujàcej obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibà Urz´du jest miasto Katowice.

§ 2. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie zadaƒ dyrek-
tora Urz´du, który jako organ nadzoru górniczego
pierwszej instancji jest w∏aÊciwy w sprawach nadzoru
i kontroli nad wykonywaniem, utrzymywaniem i pro-
wadzeniem ruchu nast´pujàcych urzàdzeƒ energome-
chanicznych w podziemnych zak∏adach górniczych:

1) górniczych wyciàgów szybowych w szybach i szy-
bikach,

2) wewn´trznych instalacji i sieci elektroenergetycz-
nych wysokiego i Êredniego napi´cia, zasilajàcych
podstawowe obiekty i urzàdzenia na powierzchni,

3) centrali i dyspozytorni wraz z systemami ∏àcznoÊci,
bezpieczeƒstwa i alarmowania oraz magistralnych
sieci telekomunikacyjnych,

4) urzàdzeƒ i uk∏adów g∏ównego odwadniania wraz
z rozdzielniami zasilajàcymi,

5) stacji wentylatorów g∏ównych,

6) stacji odmetanowania wraz z siecià rurociàgów
w szybach,

7) g∏ównych stacji spr´˝arek powietrza zainstalowa-
nych na powierzchni wraz z siecià rurociàgów
w szybach,

8) g∏ównych sk∏adów paliw, olejów i Êrodków smar-
nych oraz sta∏ych komór nape∏niania paliwem
Êrodków transportowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonywane
sà w szczególnoÊci poprzez:

1) przeprowadzanie w podziemnych zak∏adach górni-
czych, na zasadach okreÊlonych w art. 115 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze, zwanej dalej „ustawà”, badaƒ kon-
trolnych urzàdzeƒ wymienionych w ust. 1 pkt 1—8,
w zakresie zgodnoÊci z wymaganiami ustalonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
ustawy oraz z Polskimi Normami,

2) zobowiàzywanie przedsi´biorcy, w drodze decyzji
wydawanej na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy, do
sprawdzenia prawid∏owoÊci stosowanych lub
przewidzianych przez przedsi´biorc´ do stosowa-
nia rozwiàzaƒ technicznych,

3) wydawanie, na podstawie art. 109 ust. 2 pkt 1 usta-
wy, zezwoleƒ na oddanie do ruchu w podziemnych
zak∏adach górniczych urzàdzeƒ wymienionych
w ust. 1 pkt 1—8, w zakresie i trybie okreÊlonym
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w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
ustawy.

§ 3. 1. Urzàd zapewnia wykonywanie przez dyrek-
tora Urz´du, jako organu pierwszej instancji, zadaƒ
z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego w odniesieniu do nast´pujà-
cych obiektów budowlanych podziemnych zak∏adów
górniczych:

1) budynków maszyn wyciàgowych,

2) szybowych wie˝ wyciàgowych,

3) obiektów stacji wentylatorów g∏ównych,

4) budynków g∏ównych stacji spr´˝arek powietrza
wraz z rurociàgami,

5) budynków stacji odmetanowania wraz z rurociàga-
mi,

6) wolno stojàcych budynków centrali telefonicznych
i dyspozytorni wraz z magistralnymi sieciami tele-
komunikacyjnymi,

7) budynków stacji elektroenergetycznych oraz g∏ów-
nych urzàdzeƒ i sieci rozdzielczych wysokiego
i Êredniego napi´cia,

8) urzàdzeƒ i instalacji g∏ównego odwadniania.

2. Przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w ust. 1, poza Êrodkami dzia∏ania okreÊlonymi w prze-
pisach prawa budowlanego, stosuje si´ odpowiednio
przepisy § 2 ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 lipca 2002 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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2. Posiedzenia organów Narodowego Funduszu od-
bywajà si´ w jego siedzibie.

3. Posiedzenia odbywajà si´ zgodnie z porzàdkiem
obrad.

4. Z posiedzeƒ organów Narodowego Funduszu
sporzàdza si´ protokó∏, który jest przyjmowany w dro-
dze uchwa∏y na nast´pnym posiedzeniu; protoko∏y
przechowuje si´ w biurze Narodowego Funduszu.

§ 6. Obs∏ug´ organów Narodowego Funduszu za-
pewnia biuro Narodowego Funduszu.

Rozdzia∏ 2

Rada Nadzorcza

§ 7. 1. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu,
zwana dalej „Radà”, liczy 15 cz∏onków.

2. Rada realizuje zadania, o których mowa w art. 414
ust. 1 i 2 ustawy.

§ 8. 1. Posiedzenia Rady odbywajà si´ co najmniej
raz w miesiàcu.

2. Posiedzenia Rady zwo∏uje Przewodniczàcy Rady
z w∏asnej inicjatywy, na wniosek 1/3 sk∏adu Rady albo
na wniosek Zarzàdu. W razie nieobecnoÊci Przewodni-
czàcego posiedzenie Rady mo˝e zwo∏aç wiceprzewod-
niczàcy.

3. Pisemne zawiadomienia o terminie i miejscu po-
siedzenia Rady, wraz z porzàdkiem obrad, projektami
uchwa∏ i innymi materia∏ami, sà dor´czane cz∏onkom
Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Cz∏onkowie Rady wykonujà swoje funkcje osobi-
Êcie.

5. Je˝eli cz∏onek Rady nie mo˝e wziàç udzia∏u w po-
siedzeniu Rady, jest obowiàzany usprawiedliwiç swojà
nieobecnoÊç u Przewodniczàcego Rady nie póêniej ni˝
na nast´pnym posiedzeniu.

§ 9. 1. W posiedzeniach Rady mogà uczestniczyç
cz∏onkowie Zarzàdu, a tak˝e inne osoby zaproszone
przez Przewodniczàcego Rady.

2. Na pisemny wniosek Przewodniczàcego Rady
w posiedzeniu Rady jest obowiàzany uczestniczyç Za-
rzàd albo prezes Zarzàdu, albo wyznaczony przez nie-
go zast´pca prezesa Zarzàdu.

§ 10. 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prze-
wodniczàcy, a w razie jego nieobecnoÊci wiceprzewod-
niczàcy.

2. Rada na wniosek Przewodniczàcego przyjmuje
porzàdek posiedzenia.

3. Rozpatrzenie na posiedzeniu Rady sprawy nie-
obj´tej porzàdkiem posiedzenia mo˝e nastàpiç za zgo-
dà co najmniej 2/3 cz∏onków Rady bioràcych udzia∏
w posiedzeniu Rady.

§ 11. 1. Uchwa∏y Rady, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, sà
podejmowane bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów
w g∏osowaniu jawnym, przy udziale co najmniej 1/2
sk∏adu Rady.

2. Uchwa∏y Rady, zawierajàce wnioski do ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska w sprawie powo∏a-

nia i odwo∏ania cz∏onków Zarzàdu, podejmowane sà
w g∏osowaniu tajnym.

3. Na wniosek co najmniej 3 cz∏onków Rady, Prze-
wodniczàcy Rady mo˝e zarzàdziç g∏osowanie tajne lub
imienne.

4. Cz∏onek Rady niezgadzajàcy si´ z podj´tà uchwa-
∏à mo˝e zg∏osiç do protoko∏u zdanie odr´bne; zdanie
odr´bne wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 12. Uchwa∏´ Rady po jej powzi´ciu, wraz z doku-
mentami stanowiàcymi podstaw´ podj´cia uchwa∏y,
Przewodniczàcy Rady przedk∏ada ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska w ciàgu 7 dni od dnia jej
podj´cia w celu oceny jej zgodnoÊci z prawem.

§ 13. Rada mo˝e, na pisemny wniosek Przewodni-
czàcego Rady, uchwaliç regulamin ustalajàcy szczegó-
∏owy tryb dzia∏ania, prowadzenia obrad i podejmowa-
nia uchwa∏.

Rozdzia∏ 3

Zarzàd

§ 14. 1. Zarzàd Narodowego Funduszu, zwany da-
lej „Zarzàdem”, liczy 5 osób.

2. Zarzàd wykonuje zadania okreÊlone w art. 415
ust. 5 i 6 ustawy i prowadzi bie˝àcà dzia∏alnoÊç Naro-
dowego Funduszu.

3. Zarzàd jest obowiàzany do sk∏adania Radzie w ter-
minie do dnia 31 marca ka˝dego roku kalendarzowego
sprawozdania z dzia∏alnoÊci Narodowego Funduszu.

§ 15. 1. Prezes Zarzàdu reprezentuje Narodowy
Fundusz na zewnàtrz oraz kieruje pracà biura Narodo-
wego Funduszu.

2. Do dokonywania czynnoÊci prawnych w zakresie
praw i obowiàzków majàtkowych Narodowego Fundu-
szu, oprócz prezesa Zarzàdu, sà upowa˝nione dwie
osoby, dzia∏ajàce ∏àcznie, spoÊród:

1) zast´pców prezesa Zarzàdu,

2) pe∏nomocników powo∏anych przez prezesa Zarzà-
du, dzia∏ajàcych w granicach ich umocowania.

§ 16. 1. Posiedzenia Zarzàdu zwo∏ywane sà w zale˝-
noÊci od potrzeb, nie rzadziej ni˝ 2 razy w miesiàcu.

2. Posiedzeniom Zarzàdu przewodniczy prezes Za-
rzàdu lub jeden z jego zast´pców.

3. W posiedzeniach Zarzàdu mogà braç udzia∏ Prze-
wodniczàcy Rady lub wyznaczeni przez niego cz∏onko-
wie Rady oraz osoby zaproszone przez Zarzàd.

§ 17. 1. Uchwa∏y Zarzàdu sà podejmowane 
wi´kszoÊcià g∏osów w g∏osowaniu jawnym; w ra-
zie równej liczby g∏osów decyduje g∏os prezesa Za-
rzàdu.

2. Cz∏onek Zarzàdu niezgadzajàcy si´ z podj´tà
uchwa∏à mo˝e zg∏osiç do protoko∏u zdanie odr´bne.

3. Cz∏onek Zarzàdu nie mo˝e braç udzia∏u w g∏oso-
waniu w sprawach go dotyczàcych.

§ 18. Zarzàd uchwala regulamin organizacyjny biu-
ra Narodowego Funduszu.


