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Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Katowicach 

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 kwietnia 2022 r., sygn. BPK.7052.4.2022.MP, 
dot. podjęcia z urzędu prowadzenia sprawy „śmiertelnego wypadku zbiorowego w KWK 
„Pniówek" w Pawłowicach, do którego doszło na skutek wybucłiu metanu w dniu 20 kwietnia 
2022 r. oraz kolejny cli wybuchów w dniach następnych", uprzejmie informuję o podjętych oraz 
zaplanowanych czyrmościach w tej sprawie: 

1. W dniu 22 kwietnia 2022 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Zarządzeniem nr 11 
(w załączeniu) powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu 
oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek" w Pawłowicach. Do składu Komisji powołani 
zostali przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, jednostek zawodowo 
trudniących się ratownictwem górniczym, Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicach, organizacji związkowych, przedsiębiorcy JSW S.A. oraz organów 
nadzoru górniczego. Zadania Komisji zostały sprecyzowane we wspomnianym 
Zarządzeniu. 
W dniu 6 maja 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, w trakcie którego 
m.in.: 
- omówiono aktualną sytuację w zakresie prowadzonych robót w rejonie zaistniałego 

zdarzenia, 
- ustalono tematy opracowań (ekspertyz) niezbędnych do wykonania dla potrzeb prac 

Komisji oraz wskazano zespoły robocze odpowiedzialne za ich opracowanie. 
Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano w dniu 21 czerwca 2022 r. 

2. W dniu 2 maja 2022 r. o godz. 7'*̂  kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję 
ratowniczą w JSW S.A. KWK „Pniówek". Rejon ściany N-6 w pokładzie 404/4+405/1 
został wyłączony z sieci wentylacyjnej poprzez zabudowę trzech tam izolacyjnych 
o konstrukcji przeciwwybuchowej. W zaizolowanej przestrzeni pozostało siedmiu 
zaginionych górników. Dalsze działania w odniesieniu do rejonu zdarzenia 
przedstawiają się następująco: 
- prowadzenie pasywnego gaszenia pożaru w zaizolowanej przestrzeni wraz 

z bieżącym monitoringiem składu atmosfery za tamami, 
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- określenie czasu i warunków bezpiecznego otwarcia i penetracji rejonu ściany N-6 
(zagadnienia te będą tematem jednej z ekspertyz, o których mowa powyżej), 

- oględziny rejonu ściany N-6 przez pracowTiików organów nadzoru górniczego oraz, 
w zależności od potrzeb, członków Komisji, przy czym czynności te uzależnione 
będą od kształtowania się warunków metanowo-pożarowych w tym rejonie. 

Mając na względzie zaistniałą sytuację w rejonie ściany N-6, a także dotychczasowe 
doświadczenia przy tego typu zdarzeniach, w obecnej chwili nie można określić nawet 
w przybliżeniu terminu bezpiecznego otwarcia, przewietrzenia i penetracji rejonu 
ściany. Nie można wykluczyć, że działania te będą możliwe za kilka, a nawet 
kilkanaście miesięcy. 

Niezależnie od powyższego. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku 
podjął działania związane z ustaleniem stanu faktycznego i przyczyn zaistniałego zdarzenia. 
Czynności te prowadzone są przy współudziale przedstawicieli Prokuratury Okręgowej 
w Gliwicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

W przypadku potrzeby doprecyzowania powyższych informacji, pozostaję 
do dyspozycji. 
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DZIENNIK URZĘDOWY 
Wyższego Urzędu Górniczego 

Signed by / 
Podpisano przez: 

Katowice, dnia 29 kwietnia 2022 r. | ^ S^"'""™" 
~~ Date / Data: 2022-

~n 04-2918:18 

Poz. 30 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i oltołiczności wybucłiu metanu oraz wypadlcu zbiorowego, 
zaistniałycłi w dniu 20 liwietnia 2022 r. w Jastrzębsidej Spółce Węgłowej S.A. K W K „Pniówełł" w Pawłowicach 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarzą
dzenia nr 11 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania 
przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 25), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej 
zarządzeniem nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 
20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 29). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 16 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji 
do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach (Dz. Urz. WUG poz. 29), który stanowi: 

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.". 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: 
Adam Mirek 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 29 kwietnia 2022 r (poz 30) 

ZARZĄDZENIE Nr U 

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 22 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, 
zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węgłowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach 

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 2021 r poz. 1420 i 2269) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 
w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach, zwaną dalej „Komisją". 

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji: 

1) Przewodniczący: 

Krzysztof Król 

Wyższy Urząd Górniczy; 

2) Zastępca Przewodniczącego: 

Dariusz Katan 

Wyższy Urząd Górniczy; 

3) Członkowie: 

a) Piotr Buchwald 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., 

b) Ryszard Chadera 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 

c) Artur Ciołek-Żelechowski 
Wyższy Urząd Górniczy, 

d) Wacław Dziurz>'ński 
Instytut Mechaniki Górotworu 
Polska Akademia Nauk, 

e) Sławomir Kędzior 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

f ) Krzysztof Kłosek 
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w K W K „Pniówek", 

g) Sławomir Kozłowski 
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność" 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 

h) Jerzy Krótki 
Wyższy Urząd Górniczy, 

i) Dariusz Lis 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 

j ) Bogdan Malich 
Kopalnia Doświadczalna „Barbara" 
Główny Instytut Górnictwa, 
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k) Mateusz Nabiałczyk 
Związek Zawodowy Górników w Polsce, 

1) Edward Paidziorko 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 

m) Tomasz Rodasik 
Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA", 

n) Stefan Spyra 
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, 

o) Radosław Stacłi 
KGHM Polska Miedź S.A. 
Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, 

p) Nikodem Szlązak 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. 

q) Stanisław Trenczek 
Główny Instytut Górnictwa, 

r ) " Stanisław Wasilewski 
Instytut Mechaniki Górotworu 
Polska Akademia Nauk, 

s) Paweł Wyciślok 
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce; 

4) Sekretarz: 

Tomasz Sołtysiak 
Wyższy Urząd Górniczy. 

§ 3. Do zadań Komisji należą: 

1) analiza wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej S.A. K W K „Pniówek" w Pawłowicach, zwanych dalej „zdarzeniem", w szczególności w aspekcie przyczyny, 
przebiegu oraz rejonu objętego skutkami zdarzenia; 

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) sporządzenie sprawozdania, zawierającego w szczególności: 

a) ogólne dane o zaistniałym zdarzeniu oraz o osobach poszkodowanych, 

b) ogólną charakterystykę zakładu górniczego, w którym zaistniało zdarzenie, 

c) dane o prowadzonych robotach w rejonie zaistniałego zdarzenia, z określeniem warunków tecłiniczno-ruchowych 
oraz występujących zagrożeń naturalnych, 

d) informacje o stosowanej profilaktyce zagrożeń występujących w rejonie zaistniałego zdarzenia, 

e) dane o przebiegu robót górniczych prowadzonych w miejscu zdarzenia przed jego zaistnieniem, 

f) przebieg i ocenę akcji ratowniczej, 

g) ustalenie przyczyn i okoliczności zaistniałego zdarzenia, 

h) wnioski Komisji, w tym propozycje zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2022 r zmieniającego zarządzenie 
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S A KWK. „Pniówek" w Pawłowicach (Dz Urz. WUG poz 29), które weszło w zycie z dniem 29 kwietnia 2022 r 
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§ 4. Komisja jest uprawniona do wykorzystywania materiałów zebranych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górnicze
go w Rybniku w trakcie czynności prowadzonych na podstawie i w trybie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Pra
wo geologiczne i górnicze; materiały te Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku jest obowiązany przedstawiać 
Komisji na bieżąco. 

§ 5. Przewodniczący: 

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji; 

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Komisji. 

§ 6. 1. W posiedzeniach Komisji uczestniczą osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone przez Przewod
niczącego. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane podpisywać listę 
obecności przygotowaną na każde posiedzenie Komisji. 

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować o odbyciu posiedzenia Komisji w formie zdalnej, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz 
dokumentów. 

§ 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. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób wcho
dzących w skład Komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

3. Rozstrzygnięcia są odnotowywane w protokole z przebiegu posiedzenia Komisji. 

§ 9. 1. Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Komisji niezwłocznie po jego zakończeniu i przesyła go 
drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komi
sji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. 

2. Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. 

§ 10. Uprawnienia Przewodniczącego, określone w zarządzeniu, w przypadku braku możliwości wykonywania tych 
uprawnień przez Przewodniczącego, przysługują Zastępcy Przewodniczącego. 

§ U . Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący. 

§ 12. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 
Departament Górnictwa 

GG.OO 1.6.2022 
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Katowice, dnia ^ maja 2022 

Pani 

dr hab. Aleksandra Wentkowska 

Pełnomocnik Terenowy 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
w Katowicach 

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 Icwietnia 2022 r., sygn. BPK.7052.3.2022.MP, 
dot. podjęcia z urzędu „prowadzenia sprawy śmiertelnego wypadku w KWK Zofiówka 
w Jastrzębiu-Zdroju, do którego doszło na skutek wstrząsu i wypływu metanu w dniu 
23 kwietnia 2022 r.", uprzejmie informuję o podjętycłi oraz zaplanowanycłi czynnościacłi 
w tej sprawie: 

1. W dniu 25 kwietnia 2022 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Zarządzeniem nr 12 
(w załączeniu) powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz 
wypadku zbiorowego, zaistniałycli w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka" Ructi „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju. 
Do składu Komisji powołani zostali przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczycłi, 
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Katowicacłi, organizacji związkowych, przedsiębiorcy JSW S.A. oraz organów 
nadzoru górniczego. Zadania Komisji zostały sprecyzowane we wspomnianym 
Zarządzeniu. 
Pierwsze posiedzenie Komisji planowane jest w dniu 12 maja 2022 r., a jego agenda 
przewiduje m.in.: 
- omówienie wyników oględzin rejonu zdarzenia, 
- ustalenie tematów opracowań (ekspertyz) niezbędnych do wykonania dla potrzeb 

prac Komisji oraz wskazanie zespołów roboczych odpowiedzialnych za ich 
opracowanie. 

2. W dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 15 °̂ kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję 
ratowniczą w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka". Akcję 
zakończono po odnalezieniu i wytransportowaniu na powierzchnię wszystkich 
dziesięciu poszkodowanych górników. 

3. W dniu 5 maja 2022 r. pracownicy organów nadzoru górniczego przy współudziale 
przedstawicieli przedsiębiorcy oraz zakładu górniczego. Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, ekspertów 
Komisji powołanej przez Prezesa WUG do zbadania przyczyn i okoliczności 
zaistniałego zdarzenia, a także central związkowych działających w zakładzie 

Departament Górnictwa, Wyższy Urząd Górniczy, 
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górniczym, przeprowadzili oględziny w rejonie zaistniałego tąpnięcia i wypadku 
zbiorowego. Oględziny miały na celu ocenę zasięgu i wielkości skutków 
w wyrobiskach, jakie wywołane zostały zaistniałym w dniu 23 kwietnia 2022 r. 
wstrząsem o energii 4x10^ J, który spowodował tąpnięcie w chodniku nadścianowym 
D-4a w pokładzie 412łg+łd i 412łg oraz wydzielenie się metanu do wyrobisk. Oceniano 
m.in. zniszczenia w wyrobisku, w tym deformacje i uszkodzenia obudowy 
chodnikowej, zawężenie gabarytów wyrobiska, zniszczenia i przemieszczenia maszyn 
i urządzeń stanowiących wyposażenie wyrobiska. Zlokalizowano miejsca znalezienia 
poszkodowanych - ofiar zdarzenia. 

Niezależnie od powyższego. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku 
podjął działania związane z ustaleniem stanu faktycznego i przyczyn zaistniałego zdarzenia. 
Czynności te prowadzone są przy współudziale przedstawicieli Prokuratury Okręgowej 
w Gliwicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

W przypadku potrzeby doprecyzowania powyższych informacji, pozostaję 
do dyspozycji. 
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Górnictwa 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Dep. GG - aa 
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OBWIESZCZENIE 

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, 

zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węgłowej S.A. 
K W K „Borynia-Zofiówka" Rucłi „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarzą
dzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do zbadania 
przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. WUG poz. 26), z uwzględnie
niem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmienia
jącym zarządzenie w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, 
zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" 
w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. WUG poz. 27). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 15 
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji 
do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzęb
skiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. WUG poz. 27), 
który stanowi: 

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.". 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: 
Adam Mirek 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 27 kwietnia 2022 r. (poz 28) 

ZARZĄDZENIE .Nr 12 

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, 
zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zołiówka" 

Rucłi „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju 

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 2021 r. poz. 1420 i 2269) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistnialycłi w dniu 
23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, 
zwaną dalej „Komisją". 

§ 2. Ustala się następujący skład Komisji: 

1) Przewodniczący: 

Zbigniew Rawicki 
Wyższy Urząd Górniczy; 

2) Zastępcy Przewodniczącego: 

a) Adam Błaszczyk 
Wyższy Urząd Górniczy, 

b) Andrzej Zorychta 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; 

3) Członkowie: 

a) Piotr Bańka 
Politechnika Śląska, 

b) Roman Brudziński 
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność" 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 

c) Piotr Buchwald 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., 

d) Dariusz Chlebowski 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

e) Sebastian Czogała 
Związek Zawodowy Górników w Polsce, 

f) Jerzy Dec 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

g) Grażyna Dzik 
Wyższy Urząd Górniczy, 

h) Waldemar Franczuk 
Wyższy Urząd Górniczy, 

i) Piotr Litwa 
Główny Instytut Górnictwa, 
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j ) Jacek Makowski 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 

k) Tadeusz Malkiewicz 
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, 

I ) Leszek Modzelewski 
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce, 

m) Grzegorz Mutke 
Główny Instytut Górnictwa, 

n) Edward Paździorko 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 

o) Stefan Spyra 
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, 

p) Nikodem Szlązak 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

q) Stanisław Trenczek 
Główny Instytut Górnictwa, 

r )" Jacek Warchał 
Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA"; 

4) Sekretarze: 

a) Aleksander Chowaniec 
Wyższy Urząd Górniczy, 

b) Jerzy Migdał 
Wyższ>' Urząd Górniczy. 

§ 3. Do zadań Komisji należą: 

1) określenie mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego, zaistniałego w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spół
ce Węglowej S.A. K W K „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju, oraz przesłanek zaistnienia tego 
wstrząsu, którego skutkiem było tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy; 

2) analiza zagrożenia metanowego, w kontekście tąpnięcia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniająca stosowane metody 
prognozowania oraz działalność profilaktyczną; 

3) przygotowanie opinii w zakresie wpływu prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie zaistniałego zdarzenia oraz 
możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie; 

4) ocena akcji ratowniczej; 

5) sporządzenie sprawozdania, zawierającego w szczególności: 

a) ogólne dane o zaistniałym zdarzeniu oraz o osobach poszkodowanych, 

b) ogólną charakterystykę zakładu górniczego, w którym zaistniało zdarzenie, 

c) dane o prowadzonych robotach w rejonie zaistniałego zdarzenia, z określeniem warunków techniczno-ruchowych 
oraz występujących zagrożeń naturalnych, 

d) informacje o stosowanej profilaktyce zagrożeń występujących w rejonie zaistniałego zdarzenia, 

e) dane o przebiegu robót górniczych prowadzonych w miejscu zdarzenia przed jego zaistnieniem, 

f) przebieg i ocenę akcji ratowniczej, 

g) ustalenie przyczyn i okoliczności zaistniałego tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, 

h) wnioski Komisji, w tym propozycje zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości. 

w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 kwietnia 2022 r zmieniającego zarządzenie w sprawie 
powołania Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r w Jastrzębskiej Spótce 
Węglowej S A KWK „Borynia-Zofiówka" Ruch „Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju (Dz Urz WUG poz 27), które weszło w życie z dniem 27 kwietnia 2022 r 
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§ 4. Komisja jest uprawniona do w>'korzystywania materiałów zebranych przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górnicze
go w Rybniku w trakcie czynności prowadzonych na podstawie i w trybie art. 174 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r - Pra
wo geologiczne i górnicze; materiały te Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku jest obowiązany przedstawiać 
Komisji na bieżąco. 

§ 5. Przewodniczący: 

1) ustala terminy oraz porządek posiedzeń Komisji; 

2) zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Komisji. 

§ 6. 1. W posiedzeniach Komisji uczestniczą osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone przez Przewod
niczącego. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziału w jej pracach są obowiązane podpisywać listę 
obecności, przygotowaną na każde posiedzenie Komisji. 

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zdecydować o odbyciu posiedzenia Komisji w formie zdalnej, 
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą elektronicznego przekazywania informacji oraz 
dokumentów. 

§ 7 .1 . Osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby zaproszone do udziahi 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. 1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób wcho
dzących w skład Komisji. 

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

3. Rozstrzygnięcia są odnotowywane w protokole z przebiegu posiedzenia Komisji. 

§ 9. I . Sekretarz sporządza protokół z przebiegu posiedzenia Komisji niezwłocznie po jego zakończeniu i przesyła go 
drogą elektroniczną wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komi
sji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego. 

2. Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. 

§ 10. Uprawnienia Przewodniczącego, określone w zarządzeniu, w przypadku braku możliwości wykonywania tych 
uprawnień przez Przewodniczącego, przysługują Zastępcy Przewodniczącego, wskazanemu przez Przewodniczącego. 

§ I I . Sprawy związane z pracami Komisji, nieobjęte przepisami zarządzenia, ustala Przewodniczący. 

§ 12. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Górnictwa w Wyższym Urzędzie Górniczym. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


