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ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 stycznia 2009 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie wydatków publicznych związanych z pracami niektórych organów  
opiniodawczych i doradczych Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Na	podstawie	art.	103	ust.	4	ustawy	z	dnia	30	czerw- 
ca	2005	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.	U.	Nr	249,	
poz.	2104,	z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	następu-
je:

§	 1.	W	 zarządzeniu	 nr	 11	 Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	12	czerwca	2008	r.	w	spra-
wie	wydatków	 publicznych	 związanych	 z	 pracami	
niektórych	 organów	 opiniodawczych	 i	 doradczych	
Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	
Nr	10,	poz.	62)	w	§	1	po	pkt	4	dodaje	się	pkt	4a	 
w	brzmieniu:

1)	 Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 2005	 r.	 
Nr	 169,	 poz.	 1420,	 z	 2006	 r.	 Nr	 45,	 poz.	 319,	Nr	 104,	 poz.	 708,	 
Nr	170,	poz.	1217	i	1218,	Nr	187,	poz.	1381	i	Nr	249,	poz.	1832,	 
z	2007	r.	Nr	82,	poz.	560,	Nr	88,	poz.	587,	Nr	115,	poz.	791,	Nr	140,	
poz.	984,	z	2008	r.	Nr	180,	poz.	1112,	Nr	209,	poz.	1317,	Nr	216,	poz.	
1370	i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	19,	poz.	100.

„4a) Komisji	do	spraw	opiniowania	stanu	zagrożenia	
wodnego	i	zawałowego	oraz	podjęcia	niezbęd-
nych	działań	profilaktycznych	dla	zapewnienia	
bezpiecznego	funkcjonowania	Kopalni	Soli	„Wie-
liczka”	S.A.	w	Wieliczce;”.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:	
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 stycznia 2009 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego 
„Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”

Na	podstawie	art.	107	ust.	8	pkt	5	lit.	b	ustawy	 
z	dnia	4	lutego	1994	r.	—	Prawo	geologiczne	i	gór-
nicze	(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	
zm .1))	zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	W	zarządzeniu	nr	8	Prezesa	Wyższego	Urzę-

du	Górniczego	z	dnia	22	sierpnia	2005	r.	w	sprawie	
Kolegium	 Redakcyjnego	 miesięcznika	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	„Bezpieczeństwo	Pracy	i	Ochro-
na	Środowiska	w	Górnictwie”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	8,	 
poz.	29)	w	§	2	uchyla	się	pkt	5.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:	
Piotr Litwa

1)	 Zmiany	 tekstu	 jednolitego	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	 
w	Dz.	U.	 z	2006	 r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	 
poz.	1399	 i	Nr	249,	poz.	1834,	z	2007	r.	Nr	21,	poz.	125	 i	Nr	82,	 
poz.	556,	z	2008	r.	Nr	138,	poz.	865,	Nr	154,	poz.	958,	Nr	199,	poz.	
1227	i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97.
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ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2009 r .

w sprawie Rady Programowej miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy  
i Ochrona Środowiska w Górnictwie”

Na	podstawie	art.	25	ust.	7	ustawy	z	dnia	26	stycz-
nia	1984	r.	—	Prawo	prasowe	(Dz.	U.	Nr	5,	poz.	24,	
z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	Tworzy	się	Radę	Programową	miesięcznika	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	„Bezpieczeństwo	Pracy	
i	Ochrona	Środowiska	w	Górnictwie”,	zwaną	dalej	
„Radą	Programową”.

§	2.	1.	W	skład	Rady	Programowej	wchodzą:

1)	prof.	dr	hab.	inż.	Józef	Dubiński,
	 Naczelny	Dyrektor
	 Głównego	Instytutu	Górnictwa	w	Katowicach;

2)	prof.	dr	hab.	inż.	Lech	Gładysiewicz,
	 Dziekan	Wydziału	Geoinżynierii,
	 Górnictwa	i	Geologii
	 Politechniki	Wrocławskiej	we	Wrocławiu;

3)	prof.	dr	hab.	inż.	Andrzej	Gonet,
	 Dziekan	Wydziału	Wiertnictwa,	Nafty	i	Gazu
	 Akademii	Górniczo-Hutniczej
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie;

4)	prof.	dr	hab.	Adam	Idziak,
	 Dziekan	Wydziału	Nauk	o	Ziemi
	 Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach;

5)	prof.	dr	hab.	inż.	Wiesław	Kozioł,
	 Kierownik	Katedry	Górnictwa	Odkrywkowego
	 Wydziału	Górnictwa	i	Geoinżynierii
	 Akademii	Górniczo-Hutniczej
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie;

6)	prof.	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Majcherczyk,
	 Kierownik	Katedry	Geomechaniki,
	 Budownictwa	i	Geotechniki
	 Wydziału	Górnictwa	i	Geoinżynierii
	 Akademii	Górniczo-Hutniczej
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie;

7)	prof.	dr	hab.	Ryszard	Mikosz,
	 Katedra	Prawa	Górniczego
	 i	Ochrony	Środowiska
	 Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach;

8)	prof.	dr	hab.	inż.	Czesława	Rosik-Dulewska,
	 Dyrektor	Instytutu
	 Podstaw	Inżynierii	Środowiska
	 Polskiej	Akademii	Nauk	w	Zabrzu;

9)	dr	hab.	inż.	Józef	Sułkowski,
	 prof.	Politechniki	Śląskiej	w	Gliwicach,
	 Dyrektor	Instytutu	Eksploatacji	Złóż
	 Wydziału	Górnictwa	i	Geologii
	 Politechniki	Śląskiej	w	Gliwicach.

2.	Członkowie	Rady	Programowej	wybierają	ze	
swojego	grona	Przewodniczącego.

§	3.	Do	zadań	Rady	Programowej	należy:

1)	konsultowanie	i	opiniowanie	założeń	programo-
wych	miesięcznika	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
„Bezpieczeństwo	 Pracy	 i	 Ochrona	 Środowiska	 
w	Górnictwie”,	zwanego	dalej	„miesięcznikiem”;

2)	inspirowanie	tematyki	wiodącej	miesięcznika;

3)	pozyskiwanie	dla	miesięcznika	autorów	o	wyso-
kim	autorytecie	naukowym	i	zawodowym;

4)	pomoc	w	nawiązywaniu	krajowych	i	zagranicz-
nych	kontaktów	z	wydawcami	oraz	redakcjami	
innych	czasopism	o	podobnym	profilu;

5)	udzielanie	Kolegium	Redakcyjnemu	miesięcznika	
fachowych	porad,	wynikających	z	wiedzy	i	do-
świadczenia	członków	Rady	Programowej;

6)	dokonywanie	okresowej	analizy	i	oceny	zawarto-
ści	merytorycznej	miesięcznika;

7)	wspieranie	w	staraniach	o	zapewnienie	trwałych	
podstaw	i	rozwoju	miesięcznika.

§	4.	W	sprawach,	o	których	mowa	w	§	3,	Rada	
Programowa	podejmuje	uchwały.

§	5.	1.	Sprawy	należące	do	zadań	Rady	Programo-
wej	są	rozpatrywane	na	posiedzeniach,	odbywanych	
nie	rzadziej	niż	raz	w	roku.

2.	Posiedzenia	Rady	Programowej	zwołuje	Prze-
wodniczący	Rady	Programowej,	 co	 najmniej	 7	 dni	
przed	terminem	posiedzenia.

3.	W	posiedzeniach	Rady	Programowej	uczest-
niczy	Redaktor	Naczelny	miesięcznika	lub	wskazany	

1)	 Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 1988	 r.	 
Nr	41,	poz.	324,	z	1989	r.	Nr	34,	poz.	187,	z	1990	r.	Nr	29,	poz.	173,	
z	1991	r.	Nr	100,	poz.	442,	z	1996	r.	Nr	114,	poz.	542,	z	1997	r.	 
Nr	88,	poz.	554	i	Nr	121,	poz.	770,	z	1999	r.	Nr	90,	poz.	999,	z	2001	r.	
Nr	112,	poz.	1198,	z	2002	r.	Nr	153,	poz.	1271,	z	2004	r.	Nr	111,	 
poz.	1181,	z	2005	r.	Nr	39,	poz.	377	oraz	z	2007	r.	Nr	89,	poz.	590.
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przez	 niego	 Zastępca	 Redaktora	 Naczelnego	 albo	
Redaktor	Działowy	miesięcznika.

4.	Za	udział	w	posiedzeniach	Rady	Programowej	
członkowie	tej	Rady	otrzymują	wynagrodzenie	w	wy-
sokości	400	zł.

§	 6.	 Kolegium	Redakcyjne	miesięcznika	 przed-
kłada	Radzie	Programowej,	w	okresach	półrocznych,	
informacje	o	swoich	pracach,	obejmujące	w	szcze-
gólności:

1)	zestawienie	 tytułów	 publikacji	 z	 podaniem	 ich	
autorów;

2)	zamierzenia	programowe;

3)	dane	statystyczne	o	nakładzie	i	ilości	rozprowa-
dzonych	egzemplarzy	miesięcznika.

§	 7.	Członkowie	Rady	 Programowej	 otrzymują	
nieodpłatnie	po	jednym	egzemplarzu	miesięcznika.

§	8.	Obsługę	Rady	Programowej	sprawuje	Kole-
gium	Redakcyjne	miesięcznika.

§	9.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:	
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2009 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na	podstawie	art.	36	ust.	6	 i	8	ustawy	z	dnia	
8	sierpnia	1996	r.	o	Radzie	Ministrów	(Dz.	U.	z	2003	r.	 
Nr	24,	poz.	199,	z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	na-
stępuje:

§	1.	W	zarządzeniu	nr	12	Prezesa	Wyższego	Urzę-
du	Górniczego	z	dnia	24	września	2007	r.	w	sprawie	
regulaminu	organizacyjnego	Wyższego	Urzędu	Gór-
niczego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	12,	poz.	46)	wprowadza	
się	następujące	zmiany:

1)	w	§	6	w	ust.	1	pkt	2	otrzymuje	brzmienie:

„2)	radcy	Prezesa	i	doradcy	Prezesa;”;

2)	w	§	8	w	ust.	2	w	pkt	7	kropkę	 zastępuje	 się	
średnikiem	i	dodaje	się	pkt	8	w	brzmieniu:

„8)	radcami	Prezesa	i	doradcami	Prezesa.”;

3)	w	§	10	w	ust.	1:

a)	uchyla	się	pkt	1,

b)	pkt	2	otrzymuje	brzmienie:

„2)	ustawy	z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	służbie	
cywilnej	(Dz.	U.	Nr	227,	poz.	1505);”;

4)	§	14	otrzymuje	brzmienie:

„§	14.	Dyrektorzy	 i	 naczelnicy	 komórek	WUG	

podlegają	Prezesowi,	a	w	zakresie	spraw,	
o	których	mowa	w	art.	25	ust.	4	ustawy	
z	dnia	21	listopada	2008	r.	o	służbie	cy-
wilnej	—	Dyrektorowi	Generalnemu.”;

5)	w	§	15	w	ust.	1:

a)	w	pkt	3	lit.	b	otrzymuje	brzmienie:

„b)	ustawy	z	dnia	18	marca	2008	r.	o	zasa-
dach	uznawania	kwalifikacji	zawodowych	
nabytych	w	państwach	członkowskich	Unii	
Europejskiej	(Dz.	U.	Nr	63,	poz.	394),”,

b)	uchyla	się	pkt	13;

6)	w	§	17	pkt	9	otrzymuje	brzmienie:

„9)	opiniowania	projektów	aktów	normatywnych,	
Polskich	Norm	oraz	norm	europejskich	zwią-
zanych	z	działalnością	urzędów	górniczych;”;

7)	w	§	18	ust.	1	otrzymuje	brzmienie:

„1.	Do	zadań	Departamentu	Prawnego	należą:

1)	 inicjowanie	 oraz	 opracowywanie	 projek-
tów	aktów	normatywnych	oraz	projektów	
innych	 rozwiązań	 prawnych	w	 obszarze	
działań	 urzędów	 górniczych,	w	 oparciu	 
o	rozpoznanie	stanu	i	rozwoju	prawa	oraz	
praktyki	jego	stosowania;

2)	 realizowanie	zadań	związanych	z	uzgadnia-
niem	i	opiniowaniem,	z	inicjatywy	Prezesa,	
przez	inne	podmioty	i	instytucje	projektów	

1) Zmiany	 tekstu	 jednolitego	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	 
w	Dz.	U.	 z	2003	 r.	Nr	80,	 poz.	717,	 z	2004	 r.	Nr	238,	 poz.	2390	 
i	Nr	273,	poz.	2703,	z	2005	r.	Nr	169,	poz.	1414	i	Nr	249,	poz.	2104,	
z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319,	Nr	170,	poz.	1217	i	Nr	220,	poz.	1600	oraz	
z	2008	r.	Nr	227,	poz.	1505.
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aktów	 normatywnych	w	 obszarze	 dzia-
łań	 urzędów	 górniczych,	 opracowanych	 
w	WUG	na	podstawie	upoważnienia	Mini-
stra	Środowiska;

3)	opracowywanie	uwag	i	opinii	do	projektów	
aktów	normatywnych	i	innych	dokumen-
tów	rządowych	oraz	koordynowanie	prac	
komórek	WUG	w	 tym	 zakresie,	 w	 ra-
mach	międzyresortowego	 postępowania	
uzgadniającego	i	opiniodawczego,	a	także	
współpraca	w	tym	zakresie	z	Departamen-
tem	Prawnym	Ministerstwa	Środowiska,	
komórkami	prawnymi	innych	ministerstw	
i	 urzędów	 centralnych	 oraz	 Rządowym	
Centrum	Legislacji;

4)	koordynowanie,	 z	 uwzględnieniem	§	 16	
ust.	 2	 i	 3,	 działalności	 komórek	WUG	 
w	zakresie	opracowywania	projektów	kra-
jowych	aktów	normatywnych	oraz	innych	
aktów	prawnych;

5)	koordynowanie	 udziału	 komórek	WUG	 
w	opracowywaniu	i	opiniowaniu	projektów	
wspólnotowych	aktów	prawnych	i	innych	
dokumentów	wspólnotowych	w	 ramach	
procesu	decyzyjnego	Unii	Europejskiej;

6)	współpraca	 z	ministerstwami	 i	 urzędami	
centralnymi	w	 zakresie	 realizacji	 legisla-
cyjnych	 i	 prawnych	 zadań	 związanych	 
z	członkostwem	Rzeczypospolitej	Polskiej	
w	Unii	Europejskiej,	w	tym	opracowywa-
nie	 sprawozdań	 dla	 Komisji	 Europejskiej	
dotyczących	transpozycji	wspólnotowych	
aktów	 prawnych,	 tabel	 zgodności	 dla	
poszczególnych	 dyrektyw	 oraz	 innych	
dokumentów	związanych	z	obowiązkiem	
implementacji	 prawa	 wspólnotowego	
przez	państwa	członkowskie;

7)	udział	w	procedurze	notyfikacji	projektów	
aktów	prawnych	zawierających	przepisy	
techniczne;

8)	koordynowanie	wystąpień	kierowanych	do	
WUG	w	związku	z	realizowaną	działalno-
ścią	lobbingową;

9)	opiniowanie	pod	względem	legislacyjnym	
i	 prawnym	 projektów	 aktów	 prawnych	
Prezesa	oraz	Dyrektora	Generalnego;

10)	prowadzenie	 rejestru	 aktów	 prawnych	
Prezesa	oraz	Dyrektora	Generalnego;

11)	redagowanie	 Dziennika	 Urzędowego	
WUG;

12)	udzielanie	komórkom	WUG	pomocy	praw-
nej	 przy	 rozpatrywaniu	 spraw	 z	 zakresu	
ich	 kompetencji,	w	 tym	opracowywanie	
projektów	rozstrzygnięć	administracyjnych	

w	sprawach	szczególnie	skomplikowanych	
pod	względem	prawnym;

13)	nadzór	nad	funkcjonowaniem	obsługi	praw-
nej	w	 okręgowych	 urzędach	 górniczych	 
i	 specjalistycznych	urzędach	górniczych,	
w	tym	poprzez	przeprowadzanie	kontroli	
działalności	tych	urzędów;

14)	nadzór	nad	prowadzeniem	postępowania	
mandatowego	w	 okręgowych	 urzędach	
górniczych	 i	 specjalistycznych	 urzędach	
górniczych,	w	tym	poprzez	przeprowadza-
nie	kontroli	działalności	tych	urzędów;

15)	prowadzenie	 postępowań	 administracyj-
nych	w	sprawach	dotyczących:

a)	odmowy	 dopuszczenia	 do	 egzaminu	
przeprowadzanego	w	celu	stwierdzenia	
kwalifikacji	przez	Prezesa,

b)	uznawania	kwalifikacji	do	wykonywania	
górniczych	zawodów	regulowanych;

16)	prowadzenie	w	postępowaniu	odwoław-
czym	spraw	dotyczących:

a)	odmowy	 dopuszczenia	 do	 egzaminu	
przeprowadzanego	w	celu	stwierdzenia	
kwalifikacji	osób	kierownictwa	i	dozoru	
ruchu	zakładu	górniczego,

b)	zakazu	wykonywania	określonych	czyn-
ności	w	ruchu	zakładu	górniczego;

17)	opiniowanie	 projektów	 umów	 cywilno-
prawnych;

18)	przygotowywanie	 odpowiedzi	 na	 skargi	
i	pozwy	wnoszone	do	sądów	powszech-
nych	i	administracyjnych;

19)	występowanie	w	charakterze	pełnomoc-
nika	Prezesa	w	postępowaniu	sądowym,	
sądowo-administracyjnym,	administracyj-
nym	oraz	przed	innymi	organami;

20)	monitorowanie	 prawa	międzynarodowe-
go,	prawa	wspólnotowego,	orzecznictwa	
Europejskiego	Trybunału	Sprawiedliwości	
(ETS)	oraz	innych	dokumentów	prawnych	
związanych	z	przemysłem	wydobywczym	 
i	działalnością	urzędów	górniczych,	a	także	
sporządzanie	 okresowych	 analiz	w	 tym	
zakresie;

21)	udział	w	systemie	wymiany	dokumentów	
ETS	i	Trybunału	EFTA;

22)	współpraca	 z	 krajowymi	 koordynatorami	
do	spraw	uznawania	kwalifikacji	zawodo-
wych;

23)	weryfikacja	tłumaczeń	tekstów	związanych	
z	prawną	problematyką	Unii	Europejskiej;
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24)	koordynowanie	 opiniowania	 projektów	
Polskich	Norm	i	projektów	norm	europej-
skich	związanych	z	działalnością	urzędów	
górniczych;

25)	prowadzenie	i	aktualizowanie	zbioru	norm	
z	zakresu	górnictwa	związanych	z	działal-
nością	urzędów	górniczych,	w	tym	powo-
ływanych	w	rozporządzeniach	wydanych	
na	podstawie	ustawy	z	dnia	4	lutego	1994	r.	
—	Prawo	geologiczne	i	górnicze;

26)	współpraca	z	Polskim	Komitetem	Norma-
lizacyjnym	 oraz	 Komitetami	 Techniczny-
mi;

27)	prowadzenie	Sekretariatu	Komitetu	Tech-
nicznego	nr	164	do	spraw	Bezpieczeństwa	
w	Górnictwie.”;

8)	w	§	19:

a)	w	ust.	2	w	pkt	1	lit.	c	otrzymuje	brzmienie:

„c)	Komisji	 do	 spraw	 Zagrożeń	Wodnych	 
i	Gospodarki	Odpadami;”,

b)	ust.	3	otrzymuje	brzmienie:

„3.	W	ramach	organizacyjnych	Departamentu	
Górnictwa	działają:

1)	Zespół	do	spraw	Zagrożenia	Sejsmiczne-
go	i	Tąpaniami;

2)	Zespół	 do	 spraw	 Zawałów,	Obudowy	 
i	Kierowania	Stropem;

3)	Zespół	do	spraw	Przewietrzania,	Klima-
tyzacji,	Pożarów	i	Ratownictwa;

4)	Zespół	do	spraw	Zagrożenia	Metanowe-
go,	Wodnego	 oraz	Wyrzutami	 Gazów	 
i	Skał;

5)	Zespół	 do	 spraw	 Likwidacji	 Zakładów	
Górniczych,	Robót	Strzałowych	i	Zagro-
żeń	Wybuchem	Pyłu	Węglowego;

6)	Zespół	do	spraw	Górnictwa	Odkrywko-
wego;

7)	Zespół	do	spraw	Górnictwa	Otworowego	
i	Wiertnictwa.”;

9)	w	§	21	w	ust.	2	w	pkt	4	lit.	a	otrzymuje	brzmie-
nie:

„a)	Komisji	do	spraw	Zagrożeń	Wodnych	 i	Go-
spodarki	Odpadami,”;

10)	w	§	22:

a)	w	ust.	2	pkt	10	otrzymuje	brzmienie:

„10)	wykonywanie	zadań	z	zakresu	psychologii	
pracy,	w	tym	analizy	przyczyn	wypadków	
w	aspekcie	psychologicznym;”,

b)	w	ust.	3	w	pkt	3	kropkę	zastępuje	się	średni-
kiem	i	dodaje	się	pkt	4	w	brzmieniu:

„4)	Zespół	do	spraw	Statystyki.”;

11)	w	§	23:

a)	pkt	8	otrzymuje	brzmienie:

„8)	prowadzenie	 obsługi	merytorycznej	 i	 or-
ganizacyjnej	 podróży	 służbowych	 poza	
granicami	kraju	pracowników	urzędów	gór-
niczych,	w	sposób	określony	w	zarządzeniu	
nr	6	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	 
z	dnia	4	lutego	2008	r.	w	sprawie	podróży	
służbowych	poza	granicami	kraju	pracow-
ników	urzędów	górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	
Nr	3,	poz.	29);”,

b)	uchyla	się	pkt	14;

12)	w	§	24:

a)	w	ust.	1:

—	pkt	15	otrzymuje	brzmienie:

„15)	koordynowanie	 systemu	 ocen	 człon-
ków	korpusu	służby	cywilnej	zatrudnio-
nych	w	urzędach	górniczych	oraz	osób	
zajmujących	w	tych	urzędach	wysokie	
stanowiska	 państwowe	wymienione	 
w	ustawie	z	dnia	21	listopada	2008	r.	
o	służbie	cywilnej;”,

—	użyte	w	pkt	17	i	w	pkt	18	w	lit.	e	w	różnych	
przypadkach	wyrazy	„Szef	Kancelarii	Preze-
sa	Rady	Ministrów”	zastępuje	się	użytymi	
w	odpowiednim	przypadku	wyrazami	„Szef	
Służby	Cywilnej”,

b)	ust.	2	otrzymuje	brzmienie:

„2.	Biuro	Kadr,	Szkolenia	i	Spraw	Obronnych	
prowadzi	 sprawy	 dotyczące	 funkcjono-
wania	 Zakładu	 Obsługi	 Gospodarczej,	
określone	w	 regulaminie	 organizacyjnym	
działającego	przy	Wyższym	Urzędzie	Gór-
niczym	 Zakładu	 Obsługi	 Gospodarczej,	
stanowiącym	 załącznik	 do	 zarządzenia	 
nr	 1	 Dyrektora	 Generalnego	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	lutego	2008	r.	 
w	 sprawie	 regulaminu	 organizacyjnego	
działającego	przy	Wyższym	Urzędzie	Górni-
czym	Zakładu	Obsługi	Gospodarczej	(Dz.	Urz.	
WUG	Nr	4,	poz.	30).”;

13)	§	25	otrzymuje	brzmienie:

„§	25.	1.	Do	 zadań	 Biura	 Administracyjno-Bu-
dżetowego	 należy	 całokształt	 spraw	
budżetowych,	finansowo-księgowych,	
administracyjnych,	gospodarczych,	so-
cjalnych,	transportowych	oraz	informa-
tycznych,	związanych	z	działalnością	
urzędów	górniczych,	w	szczególności:
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1)	prowadzenie	 bieżącej	 ewidencji	
księgowej	 dochodów	 i	wydatków	
budżetu	WUG	 na	 kontach	 synte-
tycznych	 i	 analitycznych,	 w	 od-
niesieniu	 do	wszystkich	 operacji	
gospodarczych	 poszczególnych	
jednostek,	zgodnie	z	decyzją	nr	41	
Prezesa	Wyższego	 Urzędu	 Gór-
niczego	 z	 dnia	 15	 lipca	 2008	 r.	 
w	sprawie	prowadzenia	gospodarki	
finansowej	 oraz	 rachunkowości	 
w	Wyższym	Urzędzie	 Górniczym	
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	11,	poz.	73	i	Nr	16,	
poz.	99	oraz	z	2009	r.	Nr	1,	poz.	3	
i	Nr	2,	poz.	21);

2)	opracowywanie	 miesięcznych,	
kwartalnych	i	rocznych	sprawozdań	
finansowych,	zgodnych	z	ewidencją	
księgową,	 dla	Ministra	 Finansów,	
Głównego	Urzędu	Statystycznego	
oraz	Szefa	Kancelarii	Prezesa	Rady	
Ministrów;

3)	prowadzenie	ewidencji	składników	
majątkowych	będących	w	posiada-
niu	urzędów	górniczych;

4)	przeprowadzanie	 inwentaryzacji	
składników	majątkowych,	zgodnie	
z	 Instrukcją	 Inwentaryzacyjną,	
stanowiącą	 załącznik	 do	 decyzji	
nr	 17	 Prezesa	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego	z	dnia	29	maja	2003	r.	 
w	sprawie	wprowadzenia	w	urzę-
dach	 górniczych	 Instrukcji	 Inwen-
taryzacyjnej	 (Dz.	Urz.	WUG	Nr	3,	
poz.	14);

5)	opracowywanie	projektu	dochodów	
i	wydatków	budżetu	WUG	na	każdy	
rok	budżetowy;

6)	przygotowywanie	materiałów	 na	
posiedzenia	 komisji	 sejmowych	 
i	 senackich	w	 części	 dotyczącej	
zakresu	działania	biura;

7)	monitorowanie	 wykonywania	
dochodów	 i	 wydatków	 budżetu	
WUG;

8)	dokonywanie	kontroli	formalno-ra-
chunkowej	 dokumentów	 finanso-
wych;

9)	dokonywanie	gotówkowych	i	bez-
gotówkowych	 dyspozycji	 pienięż-
nych;

10)	windykacja	należności	płatniczych;

11)	prowadzenie	kasy,	zgodnie	z	instru-
kcją	kasową,	stanowiącą	załącznik	

do	zarządzenia	nr	20	Prezesa	Wyż-
szego	 Urzędu	 Górniczego	 z	 dnia	 
11	grudnia	2007	r.	w	sprawie	istru-
kcji	kasowej	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	21,	 
poz.	 78	 oraz	 z	 2008	 r.	 Nr	 14,	 
poz.	89);

12)	dokonywanie	 kontroli	 formalno-
rachunkowej	 podróży	 służbowych	
pracowników;

13)	prowadzenie	 kart	 wynagrodzeń,	
kart	zasiłkowych,	naliczanie	wyna-
grodzeń	pracowników	i	sporządza-
nie	list	płac	z	tytułu	wynagrodzeń	
i	 zasiłków	 oraz	 przygotowywanie	
wynagrodzeń	bezosobowych;

14)	prowadzenie	 imiennej	 ewidencji	
wypłat	wynagrodzeń	z	tytułu	umów	
zlecenia	i	umów	o	dzieło	dla	celów	
podatkowych	 i	 ubezpieczeń	 spo-
łecznych;

15)	odprowadzanie	należności	publicz-
noprawnych	 do	 Zakładu	 Ubez-
pieczeń	 Społecznych,	 urzędów	
skarbowych	 oraz	 Państwowego	
Funduszu	Rehabilitacji	Osób	Niepeł-
nosprawnych;

16)	sporządzanie	 deklaracji	 rozlicze-
niowych	 do	 Zakładu	Ubezpieczeń	
Społecznych,	urzędów	skarbowych	
oraz	Państwowego	Funduszu	Reha-
bilitacji	Osób	Niepełnosprawnych;

17)	przygotowywanie	 i	 wypełnianie	
zaświadczeń	 dla	 celów	 emerytal-
nych;

18)	administrowanie	budynkami	i	loka-
lami	będącymi	w	zarządzie	WUG;

19)	przekazywanie	 organowi	 podat-
kowemu	właściwemu	w	 sprawie	
opłaty	 skarbowej	 zbiorczej	 infor-
macji	o	przypadkach	nieuiszczenia	
należnej	opłaty	skarbowej,	o	której	
mowa	w	 art.	 11	 ust.	 1	 ustawy	 
z	dnia	16	listopada	2006	r.	o	opła-
cie	 skarbowej	 (Dz.	 U.	 Nr	 225,	 
poz.	1635,	z	późn.	zm.2)),	w	spra-
wach	załatwianych	w	WUG;

20)	prowadzenie	 rejestru	 umów	 cy-
wilnoprawnych	zawieranych	przez	
WUG;

2) Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 2007	 r.	 
Nr	 64,	 poz.	 427,	 Nr	 124,	 poz.	 859,	 Nr	 127,	 poz.	 880	 i	 Nr	 128,	 
poz.	 883,	 z	 2008	 r.	 Nr	 44,	 poz.	 262,	 Nr	 63,	 poz.	 394,	 Nr	 182,	 
poz.	1121,	Nr	195,	poz.	1198,	Nr	216,	poz.	1367	i	Nr	220,	poz.	1414	
oraz	z	2009	r.	Nr	6,	poz.	33	i	Nr	22,	poz.	120.
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21)	prowadzenie	 działalności	 inwesty-
cyjnej	oraz	gospodarki	remontowo-
konserwacyjnej,	 zgodnie	 z	 usta- 
wą	 z	 dnia	29	 stycznia	2004	 r.	—	
Prawo	 zamówień	 publicznych	 
(Dz.	U.	z	2007	r.	Nr	223,	poz.	1655,	 
z	późn.	zm.3)),	zarządzeniem	nr	16	
Prezesa	Wyższego	 Urzędu	Górni-
czego	z	dnia	11	października	2007	r.	 
w	 sprawie	 udzielania	 zamówień	
publicznych	przez	urzędy	górnicze	
(Dz.	 Urz.	WUG	 Nr	 17,	 poz.	 66)	
oraz	 zarządzeniem	 nr	 17	 Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	
11	października	2007	r.	w	sprawie	
dokonywania	przez	urzędy	górnicze	
wydatków	publicznych	nieobjętych	
przepisami	o	zamówieniach	publicz-
nych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	17,	poz.	67	
oraz	z	2008	r.	Nr	10,	poz.	63);

22)	zaopatrzenie	materiałowe	urzędów	
górniczych,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	
29	stycznia	2004	r.	—	Prawo	za-
mówień	publicznych,	zarządzeniem	 
nr	 16	 Prezesa	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego	z	dnia	11	października	
2007	 r.	w	 sprawie	 udzielania	 za-
mówień	publicznych	przez	 urzędy	
górnicze	oraz	 zarządzeniem	nr	17	
Prezesa	Wyższego	 Urzędu	Górni-
czego	z	dnia	11	października	2007	r.	 
w	sprawie	dokonywania	przez	urzę-
dy	górnicze	wydatków	publicznych	
nieobjętych	przepisami	o	zamówie-
niach	publicznych;

23)	zaopatrzenie	 urzędów	 górniczych	 
w	 środki	 ochrony	 indywidualnej	
oraz	odzież	i	obuwie	robocze,	a	tak-
że	prowadzenie	dokumentacji	z	tym	
związanej,	 zgodnie	 z	 przepisami	
określającymi	zasady	gospodarowa-
nia	środkami	ochrony	indywidualnej	
oraz	odzieżą	i	obuwiem	roboczym;

24)	obsługa	 kancelaryjno-biurowa	Ad-
ministratora	Bezpieczeństwa	Infor-
macji;

25)	prowadzenie	 spraw	 związanych	 
z	umowami	z	tytułu	usług	z	zakresu	
medycyny	pracy;

26)	prowadzenie	 działalności	 socjalnej	
dla	pracowników	oraz	byłych	pra-
cowników	 urzędów	 górniczych,	 
a	także	gospodarowanie	środkami	
Zakładowego	Funduszu	Świadczeń	

Socjalnych,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	
4	marca	1994	r.	o	zakładowym	fun-
duszu	świadczeń	socjalnych	(Dz.	U.	
z	1996	r.	Nr	70,	poz.	335,	z	późn.	
zm .4))	oraz	zarządzeniem	nr	1	Pre-
zesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	 
z	dnia	11	stycznia	2006	r.	w	spra-
wie	Zakładowego	Funduszu	Świad-
czeń	Socjalnych	pracowników	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego,	okręgo-
wych	urzędów	górniczych,	Urzędu	
Górniczego	do	Badań	Kontrolnych	
Urządzeń	 Energomechanicznych	
oraz	 działającego	 przy	Wyższym	
Urzędzie	 Górniczym	 Zakładu	 Ob-
sługi	Gospodarczej	(Dz.	Urz.	WUG	 
Nr	5,	poz.	36,	z	późn.	zm.5));

27)	prowadzenie	 Kancelarii	 Głównej	
WUG;

28)	prowadzenie	archiwum	zakładowe-
go	WUG;

29)	prowadzenie	 gospodarki	 środkami	
transportu,	 zaopatrzenie	w	 części	
samochodowe,	wykonywanie	 re-
montów	bieżących	oraz	przeglądów	
samochodów	 znajdujących	 się	 
w	ewidencji	WUG;

30)	wydawanie	 i	 rozpowszechnianie	
publikacji	WUG,	z	wyjątkiem	mie-
sięcznika;

31)	nadzorowanie	i	koordynowanie	pra-
cy	okręgowych	urzędów	górniczych	
i	specjalistycznych	urzędów	górni-
czych	w	zakresie	spraw	finansowo-
księgowych	i	gospodarki	środkami	
transportu;

32)	przeprowadzanie	 kontroli	 okrę-
gowych	 urzędów	 górniczych	 
i	specjalistycznych	urzędów	górni-
czych	w	zakresie	spraw	finansowo-
księgowych,	 gospodarki	 środkami	
transportu	 i	archiwizowania	doku-
mentów;

33)	prowadzenie	 ewidencji	 umundu-
rowania	 otrzymywanego	 przez	
pracowników	urzędów	górniczych,	
zgodnie	z	ustawą	z	dnia	14	lutego	

3)	 Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 2008	 r.	 
Nr	171,	poz.	1058,	Nr	220,	poz.	1420	i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	
Nr	19,	poz.	101.

4)	 Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	
z	1996	 r.	Nr	118,	poz.	561,	Nr	139,	poz.	647	 i	Nr	147,	poz.	686,	 
z	1997	r.	Nr	82,	poz.	518	i	Nr	121,	poz.	770,	z	1998	r.	Nr	75,	poz.	486	
i	Nr	113,	poz.	717,	z	2002	r.	Nr	135,	poz.	1146,	z	2003	r.	Nr	213,	poz.	
2081,	z	2005	r.	Nr	249,	poz.	2104,	z	2007	r.	Nr	69,	poz.	467	i	Nr	89,	
poz.	589	oraz	z	2008	r.	Nr	86,	poz.	522	i	Nr	237,	poz.	1654	i	1656.

5)	 Zmiany	wymienionego	zarządzenia	zostały	ogłoszone	w	Dz.	Urz.	WUG	
z	2007	r.	Nr	3,	poz.	8,	Nr	4,	poz.	12	i	Nr	10,	poz.	35	oraz	z	2008	r.	 
Nr	15,	poz.	95.



Dziennik	Urzędowy	Nr	2
Wyższego	Urzędu	Górniczego 23 Poz.	12

2003	 r.	 o	 stopniach	 górniczych,	
honorowych	 szpadach	 górniczych	
i	 mundurach	 górniczych	 (Dz.	 U.	 
Nr	52,	poz.	449);

34)	prowadzenie	 spraw	 związanych	 
z	komputeryzacją	 i	 informatyzacją	
urzędów	górniczych,	w	tym:

a)	administrowanie	systemami	kom-
puterowymi	WUG,

b)	koordynowanie	kierunków	kom-
puteryzacji	 urzędów	górniczych	
z	 założeniami	 strategii	 informa-
tyzacji	administracji	publicznej,

c)	planowanie,	realizacja	oraz	nad-
zór	nad	komputeryzacją	urzędów	
górniczych	w	 ramach	 przyzna-
nych	środków	budżetowych,

d)	planowanie	oraz	nadzór	nad	wy-
tworzeniem	i	wdrożeniem	specja-
listycznego	oprogramowania	do	
użytku	wewnętrznego	 urzędów	
górniczych,

e)	nadzór	techniczny	nad	serwisem	
intranetowym	oraz	internetowym	
WUG.

	 2.	Zadania	 i	 kompetencje	Biura	Admini-
stracyjno-Budżetowego	w	zakresie	po-
dróży	służbowych	poza	granicami	kraju	
pracowników	 urzędów	 górniczych	
określają	 przepisy	 zarządzenia	 nr	 6	
Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
z	dnia	4	lutego	2008	r.	w	sprawie	po-
dróży	służbowych	poza	granicami	kraju	
pracowników	urzędów	górniczych.

	 3.	Biuro	 Administracyjno-Budżetowe	
prowadzi	sprawy	dotyczące	funkcjono-
wania	Zakładu	Obsługi	Gospodarczej,	
określone	 w	 regulaminie	 organiza-
cyjnym	 działającego	 przy	Wyższym	
Urzędzie	Górniczym	 Zakładu	Obsługi	
Gospodarczej,	stanowiącym	załącznik	
do	zarządzenia	nr	1	Dyrektora	Gene-
ralnego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
z	dnia	7	lutego	2008	r.	w	sprawie	re-
gulaminu	organizacyjnego	działającego	
przy	Wyższym	 Urzędzie	 Górniczym	
Zakładu	Obsługi	Gospodarczej.

	 4.	W	 ramach	 organizacyjnych	 Biura	
Administracyjno-Budżetowego	 działa	
Główny	Księgowy	WUG,	 do	 którego	
obowiązków	należą:

1)	prowadzenie	rachunkowości;

2)	wykonywanie	dyspozycji	środkami	
pieniężnymi;

3)	dokonywanie	 wstępnej	 kontroli	
zgodności	operacji	gospodarczych	
i	finansowych	(parafowanie	doku-
mentów	księgowych);

4)	dokonywanie	 wstępnej	 kontroli	
kompletności	 i	 rzetelności	 doku-
mentów	dotyczących	operacji	go-
spodarczych	i	finansowych.

	 5.	Zadania	Biura	Administracyjno-Budże-
towego	wykonują	wchodzące	w	jego	
skład:

1)	Wydział	 Budżetowo-Księgowy	—	
symbol	 BK,	 w	 którego	 ramach	
organizacyjnych	działają:

a)	Zespół	 do	 spraw	 księgowości	 
i	realizacji	budżetu,

b)	Zespół	do	spraw	płac;

2)	Wydział	 Administracyjno-Gospo-
darczy	i	Transportu	—	symbol	AG,	
w	którego	ramach	organizacyjnych	
działają:

a)	Zespół	do	spraw	administracyjno-
gospodarczych	i	transportu,

b)	Zespół	do	spraw	zamówień	pu-
blicznych,

c)	Zespół	 do	 spraw	 kancelaryj-
nych;

3)	Wydział	Komputeryzacji	i	Informaty-
zacji	Urzędów	Górniczych	—	sym-
bol	KI.”;

14)	w	§	26	ust.	1	otrzymuje	brzmienie:

„1.	Samodzielny	Wydział	 do	 spraw	 Kontroli	
planuje,	 organizuje,	 koordynuje	 oraz	
przeprowadza	 kompleksowe,	 problemowe,	
sprawdzające	i	doraźne	kontrole	działalności	
okręgowych	 urzędów	 górniczych	 i	 spe-
cjalistycznych	 urzędów	 górniczych	 oraz	
komórek	WUG,	 działając	w	 oparciu	 o	 pro-
cedury	 przeprowadzania	 kontroli	 w	 jedno-
stkach	organizacyjnych	podległych	lub	nadzo-
rowanych	 przez	Ministra	 Środowiska	 oraz	
komórkach	 organizacyjnych	Ministerstwa	
Środowiska.”;

15)	w	§	28	ust.	4	otrzymuje	brzmienie:

„4.	Archiwum	udostępnia	informację	o	środowisku	
na	terenach	po	działalności	górniczej,	działając	
w	 trybie	 określonym	w	 przepisach	 ustawy	 
z	dnia	3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	
informacji	 o	 środowisku	 i	 jego	 ochronie,	
udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowi- 
ska	oraz	o	ocenach	oddziaływania	na	środowi-
sko	 (Dz.	 U.	 Nr	 199,	 poz.	 1227	 i	 Nr	 227,	 
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poz.	1505),	a	także	stosując	wzory	formularzy	
określone	 w	 przepisach	 wymienionych	 
w	ust.	3	pkt	2.”.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania,	z	wyjątkiem	§	1	pkt	3,	4	i	12	lit.	a,	które	
wchodzą	w	życie	z	dniem	24	marca	2009	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:	
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	6	lutego	2009	r.

w sprawie uzupełnienia składu Komisji do spraw opiniowania stanu zagrożenia wodnego i zawałowego 
oraz podjęcia niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania  

Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. w Wieliczce

1)	 Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	 
z	2006	r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	poz.	1399	 
i	Nr	249,	poz.	1834,	 z	2007	 r.	Nr	21,	poz.	125	 i	Nr	82,	poz.	556,	 
z	2008	 r.	Nr	138,	 poz.	865,	Nr	154,	 poz.	958,	Nr	199,	 poz.	1227	 
i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97.

Na	podstawie	art.	107	ust.	8	pkt	3	ustawy	z	dnia	
4	 lutego	1994	 r.	—	Prawo	geologiczne	 i	 górnicze	
(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	zm.1)) 
zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	W	skład	Komisji	do	spraw	opiniowania	sta-
nu	zagrożenia	wodnego	i	zawałowego	oraz	podjęcia	
niezbędnych	działań	profilaktycznych	dla	zapewnienia	
bezpiecznego	funkcjonowania	Kopalni	Soli	„Wielicz-
ka”	S.A.	w	Wieliczce,	powołanej	zarządzeniem	nr	22	
Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	23	grud-
nia	2008	r.	w	sprawie	powołania	Komisji	do	spraw	
opiniowania	stanu	zagrożenia	wodnego	i	zawałowego	
oraz	podjęcia	niezbędnych	działań	profilaktycznych	
dla	zapewnienia	bezpiecznego	funkcjonowania	Kopal-
ni	Soli	„Wieliczka”	S.A.	w	Wieliczce	(Dz.	Urz.	WUG	

z	2009	r.	Nr	1,	poz.	1),	powołuje	się,	w	charakterze	
Członków:

1)	dr.	inż.	Mariusza	Czopa
	 Akademia	Górniczo-Hutnicza
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie;

2)	prof.	dr.	hab.	inż.	Marka	Rogoża
	 Główny	Instytut	Górnictwa	w	Katowicach;

3)	prof.	dr.	hab.	inż.	Stanisława	Witczaka
	 Akademia	Górniczo-Hutnicza
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie;

4)	inż.	Dariusza	Wojciechowskiego
	 Kopalnia	Soli	„Wieliczka”	S.A.	w	Wieliczce.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	20	lutego	2009	r.

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

1)	 Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	 
z	2006	r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	poz.	1399	 
i	Nr	249,	poz.	1834,	 z	2007	 r.	Nr	21,	poz.	125	 i	Nr	82,	poz.	556,	 
z	2008	 r.	Nr	138,	 poz.	865,	Nr	154,	 poz.	958,	Nr	199,	 poz.	1227	 
i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97.

Na	podstawie	art.	107	ust.	9	i	art.	108	ust.	6	
ustawy	z	dnia	4	lutego	1994	r.	—	Prawo	geologicz-
ne	i	górnicze	(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	 
z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	W	zarządzeniu	nr	21	Prezesa	Wyższego	Urzę-
du	Górniczego	z	dnia	13	listopada	2008	r.	w	sprawie	

korzystania	z	samochodów	osobowych	w	urzędach	
górniczych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	15,	poz.	96)	w	§	36	
ust.	2	otrzymuje	brzmienie:

„2.	Koszt	 użycia	 samochodu	 prywatnego	 do	
celów	 służbowych	 stanowi	 iloczyn	 kilometrów	
przejechanych	 tym	 samochodem	 w	 celach	
służbowych,	 określonych	w	 karcie	 drogowej,	
oraz:

1)	w	okresie	od	dnia	1	marca	2009	r.	do	dnia	 
31	sierpnia	2009	r.	—	66	%,
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DECYZJA Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 6 stycznia 2009 r .

w sprawie powołania Zespołu do spraw stosowania w praktyce urzędów górniczych przepisów ustawy  
o swobodzie działalności gospodarczej
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ZARZĄDZENIE Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	31	grudnia	2008	r.

w sprawie wprowadzenia w budynku Wyższego Urzędu Górniczego „Instrukcji bezpieczeństwa  
pożarowego”

1)	 Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 2006	 r.	 
Nr	249,	poz.	1832,	z	2007	r.	Nr	17,	poz.	96,	Nr	50,	poz.	331,	Nr	99,	
poz.	660,	Nr	123,	poz.	847	i	Nr	176,	poz.	1242	oraz	z	2008	r.	Nr	98,	
poz.	634.

Na	podstawie	art.	21	ust.	4	pkt	1	ustawy	z	dnia	
24	sierpnia	2006	r.	o	państwowym	zasobie	kadro-
wym	i	wysokich	stanowiskach	państwowych	(Dz.	U.	
Nr	170,	poz.	1217,	z	późn.	zm.1))	zarządza	się,	co	
następuje:

§	1.	Wprowadza	się	w	budynku	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	„Instrukcję	bezpieczeństwa	pożarowego”,	
opracowaną	na	podstawie	§	6	ust.	1	rozporządzenia	
Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	z	dnia	
21	kwietnia	2006	r.	w	sprawie	ochrony	przeciwpo-
żarowej	budynków,	 innych	obiektów	budowlanych	 
i	 terenów	 (Dz.	U.	Nr	80,	poz.	563),	 zatwierdzoną	
przez	Dyrektora	Generalnego	Wyższego	Urzędu	Gór-
niczego	w	dniu	31	grudnia	2008	r.

§	 2.	 „Instrukcja	 bezpieczeństwa	 pożarowego”	
jest	dostępna	do	wglądu	w	Biurze	Administracyjno-
Budżetowym.

§	3.	1.	Zobowiązuje	się	dyrektorów	oraz	naczel-
ników	 komórek	Wyższego	 Urzędu	 Górniczego	 do	
odebrania	 od	 pracowników	 imiennych	 oświadczeń	 
o	zapoznaniu	się	z	treścią	„Instrukcji	bezpieczeństwa	
pożarowego”.	 Oświadczenie,	 zaopatrzone	w	 datę	 
i	podpis	pracownika,	przekazuje	się	do	Biura	Admi-
nistracyjno-Budżetowego.

2.	Zobowiązuje	się	osoby	zajmujące	stanowiska,	
których	prace	nadzorują	bezpośrednio	osoby	kierow-
nictwa	Wyższego	Urzędu	Górniczego,	do	sporządze-
nia	imiennych	oświadczeń	o	zapoznaniu	się	z	treścią	
„Instrukcji	 bezpieczeństwa	 pożarowego”.	 Oświad-
czenie,	zaopatrzone	w	datę	i	podpis,	przekazuje	się	
do	Biura	Administracyjno-Budżetowego.

§	4.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania.2)

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:	
Grzegorz Paździorek

Na	 podstawie	 §	 4	 statutu	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 zarządze- 
nia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	września	2007	r.	 

w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyższemu	 Urzędowi	
Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 poz.	 710),	 postanawia	
się,	co	następuje:

2)	 Niniejsze	zarządzenie	było	poprzedzone	decyzją	nr	2	Dyrektora	General-
nego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	23	czerwca	2005	r.	w	sprawie	
wprowadzenia	w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym	„Instrukcji	bezpieczeń-
stwa	pożarowego”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	6,	poz.	24).

2)	od	dnia	1	września	2009	r.	—	80	%

—	wysokości	maksymalnej	 stawki,	 określonej	 
w	 §	 2	 rozporządzenia	Ministra	 Infrastruktury	 
z	dnia	25	marca	2002	r.	w	sprawie	warunków	
ustalania	 oraz	 sposobu	 dokonywania	 zwrotu	
kosztów	 używania	 do	 celów	 służbowych	 sa-
mochodów	 osobowych,	motocykli	 oraz	moto-
rowerów	 niebędących	własnością	 pracodawcy	 

(Dz.	 U.	 Nr	 27,	 poz.	 271,	 z	 2004	 r.	 Nr	 237,	 
poz.	2376	oraz	z	2007	r.	Nr	201,	poz.	1462).”.

§	 2.	 Zarządzenie	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 
1 marca 2009 r .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 stycznia 2009 r .

w sprawie ustalenia składu osobowego Kolegium Redakcyjnego miesięcznika Wyższego Urzędu  
Górniczego „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”

Na	podstawie	§	3	i	§	7	zarządzenia	nr	8	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	22	sierpnia	2005	r.	 
w	 sprawie	 Kolegium	 Redakcyjnego	miesięcznika	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	„Bezpieczeństwo	Pracy	 
i	Ochrona	Środowiska	w	Górnictwie”	(Dz.	Urz.	WUG	
Nr	8,	poz.	29	oraz	z	2009	r.	Nr	2,	poz.	10)	postana-
wia	się,	co	następuje:

§	1.	Ustala	się	następujący	skład	osobowy	Kole-
gium	Redakcyjnego	miesięcznika	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	„Bezpieczeństwo	Pracy	i	Ochrona	Środo-
wiska	w	Górnictwie”:

1)	Redaktor	Naczelny	 —	Mirosław	Koziura;

2)	Zastępca
	 Redaktora	Naczelnego	 —	Jan	Dulewski;

3)	Redaktorzy	Działowi	 —	Jacek	Bielawa,

	 	 —	Zbigniew	Bożek,

	 	 —	Piotr	Gisman,

	 	 —	Przemysław	Grzesiok,

	 	 —	Józef	Koczwara,

	 	 —	Cezary	Kula,

	 	 —	Zdzisław	Kulczycki,

	 	 —	Walter	Menzel,

	 	 —	Adam	Mirek,

	 	 —	Piotr	Wojtacha;

4)	Sekretarz	 —	Jacek	Bielawa;

§	1.	Powołuje	się	Zespół	do	spraw	stosowania	
w	praktyce	urzędów	górniczych	przepisów	ustawy	
o	swobodzie	działalności	gospodarczej,	zwany	dalej	
„Zespołem”,	w	następującym	składzie:

1)	Przewodniczący:

	 Roman	Macuga;

2)	Członkowie:

—	Jan	Dulewski,

—	Przemysław	Grzesiok,

—	Ireneusz	Grzybek,

—	Mateusz	Krauze,

—	Mirosław	Krzystolik,

—	Maria	Kucharska,

—	Krzysztof	Matuszewski,

—	Walter	Menzel,

—	Jan	Migda,

—	Marian	Pełczyński,

—	Andrzej	Stępień;

3)	Sekretarz:

	 Tadeusz	Wojnar.

§	2.	Zadaniem	Zespołu	jest:

1)	dokonanie	analizy	przepisów	ustawy	z	dnia	19	grud-
nia	2008	r.	o	zmianie	ustawy	o	swobodzie	dzia-
łalności	gospodarczej	oraz	o	zmianie	niektórych	

innych	ustaw	(Dz.	U.	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97),	 
w	zakresie	dotyczącym	upoważnień	do	przepro-
wadzania	 kontroli	 u	 przedsiębiorcy	 oraz	 ilości	
przeprowadzanych	równocześnie	kontroli	(inspek-
cji)	w	roku	kalendarzowym	u	jednego	przedsię-
biorcy	(w	zakładach	górniczych);

2)	przedstawienie	wniosków	wynikających	z	analizy,	
o	której	mowa	w	pkt	1.

§	3.	1.	Sprawy	wchodzące	w	zakres	działania	
Zespołu	są	rozpatrywane	na	posiedzeniach	Zespołu,	
odbywanych	w	zależności	od	potrzeb.

2.	Do	udziału	w	posiedzeniach	Zespołu,	z	głosem	
doradczym,	Przewodniczący	Zespołu	może	zapraszać	
osoby	spoza	składu	Zespołu.

§	4.	Obsługę	prac	Zespołu	sprawuje	Samodziel-
ny	Wydział	do	spraw	Kontroli	w	Wyższym	Urzędzie	
Górniczym.

§	5.	Zespół	rozpocznie	prace	niezwłocznie	i	za-
kończy	je	w	terminie	do	dnia	31	stycznia	2009	r.,	
przedstawiając	pisemne	wnioski.

§	6.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	6	stycznia	
2009 r .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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1)	 Skład	komisji	został	ponadto	zmieniony	decyzją	nr	50	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	6	listopada	2008	r.	w	sprawie	zmiany	składu	
Komisji	dla	zbadania	przyczyn	i	okoliczności	zapalenia	i	wybuchu	metanu	
oraz	wypadku	zbiorowego,	zaistniałych	w	dniu	4	czerwca	2008	r.	w	Ja-
strzębskiej	Spółce	Węglowej	S.A.,	Kopalni	Węgla	Kamiennego	„Borynia”	
w	Jastrzębiu	Zdroju	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	16,	poz.	98).

18

DECYZJA Nr 3 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 15 stycznia 2009 r .

w sprawie zmiany składu Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu  
oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., 

Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu Zdroju

Na	 podstawie	 §	 4	 statutu	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego,	 stanowiącego	 załącznik	 do	 zarządze-
nia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	września	2007	r.	 
w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyższemu	 Urzędowi	
Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 poz.	 710),	 postanawia	
się,	co	następuje:

§	 1.	Odwołuje	 się	 Ryszarda	Sypniewskiego	—	
dotychczasowego	Zakładowego	Społecznego	Inspek-
tora	Pracy	w	Kopalni	Węgla	Kamiennego	„Borynia”	
w	Jastrzębiu	Zdroju,	ze	składu	Komisji	dla	zbadania	
przyczyn	 i	okoliczności	zapalenia	 i	wybuchu	meta-
nu	oraz	wypadku	zbiorowego,	 zaistniałych	w	dniu	 
4	czerwca	2008	r.	w	Jastrzębskiej	Spółce	Węglo-
wej	 S.A.,	 Kopalni	Węgla	 Kamiennego	 „Borynia”	 
w	Jastrzębiu	Zdroju,	powołanej	decyzją	nr	36	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	5	czerwca	2008	r.	 
w	sprawie	powołania	Komisji	dla	zbadania	przyczyn	 
i	okoliczności	zapalenia	i	wybuchu	metanu	oraz	wy-
padku	 zbiorowego,	 zaistniałych	w	dniu	4	 czerwca	
2008	 r.	 w	 Jastrzębskiej	 Spółce	Węglowej	 S.A.,	

Kopalni	Węgla	Kamiennego	„Borynia”	w	Jastrzębiu	
Zdroju	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	67,	68	i	71	i	Nr	13,	
poz.	80	oraz	z	2009	r.	Nr	1,	poz.	5)1) .

§	2.	Powołuje	się	Krystiana	Grabowskiego	—	Za-
kładowego	Społecznego	Inspektora	Pracy	w	Kopalni	
Węgla	Kamiennego	„Borynia”	w	Jastrzębiu	Zdroju,	 
w	skład	Komisji,	o	której	mowa	w	§	1,	jako	Człon-
ka.

§	3.	Decyzja	wchodzi	w	 życie	 z	 dniem	podpi-
sania .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

5)	Obsługa	Sekretariatu	 —	Agnieszka
	 	 	 Bednarczyk.

§	 2.	 Redaktorem	Działowym,	 o	 którym	mowa	 
w	§	7	zarządzenia	nr	8	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	22	sierpnia	2005	r.	w	sprawie	Ko-
legium	Redakcyjnego	miesięcznika	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	„Bezpieczeństwo	Pracy	i	Ochrona	Środo-
wiska	w	Górnictwie”,	jest	Zdzisław	Kulczycki.

§	3.	Traci	moc	decyzja	nr	24	Prezesa	Wyższe-
go	 Urzędu	 Górniczego	 z	 dnia	 11	marca	 2008	 r.	
w	 sprawie	 ustalenia	 składu	 osobowego	 Kolegium	
Redakcyjnego	miesięcznika	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego	„Bezpieczeństwo	Pracy	i	Ochrona	Środowiska	 
w	Górnictwie”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	7,	poz.	43).

§	4.	Decyzja	wchodzi	w	 życie	 z	 dniem	podpi-
sania .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 4 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2009 r .

w sprawie uzupełnienia składu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu  
podziemnych zakładów górniczych

Na	podstawie	art.	68	ust.	4	ustawy	z	dnia	4	lu-
tego	1994	r.	—	Prawo	geologiczne	i	górnicze	(Dz.	U.	 
z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	zm.1))	oraz	§	23	 
rozporządzenia	Ministra	Gospodarki	z	dnia	11	czerw-
ca	2002	r.	w	sprawie	kwalifikacji	wymaganych	od	
osób	kierownictwa	i	dozoru	ruchu	zakładów	górni-
czych,	mierniczego	górniczego	i	geologa	górniczego	
oraz	wykazu	stanowisk	w	ruchu	zakładu	górniczego,	
które	wymagają	 szczególnych	 kwalifikacji	 (Dz.	 U.	
Nr	84,	poz.	755,	z	2004	r.	Nr	101,	poz.	1035	oraz	
z	2007	r.	Nr	204,	poz.	1474),	postanawia	się,	co	
następuje:

1)	 Zmiany	 tekstu	 jednolitego	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	 
w	Dz.	U.	z	2006	r.	Nr	133,	poz.	934,	Nr	170,	poz.	1217,	Nr	190,	poz.	
1399	i	Nr	249,	poz.	1834,	z	2007	r.	Nr	21,	poz.	125	i	Nr	82,	poz.	556,	 
z	2008	 r.	Nr	138,	 poz.	865,	Nr	154,	 poz.	958,	Nr	199,	 poz.	1227	 
i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97.

§	1.	Powołuje	się	w	skład	Komisji	egzaminacyj-
nej	 dla	 stwierdzenia	 kwalifikacji	 kierownika	 ruchu	
podziemnych	 zakładów	 górniczych,	 powołanej	 de-
cyzją	nr	52	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
z	dnia	10	 listopada	2008	 r.	w	sprawie	powołania	
Komisji	egzaminacyjnej	dla	stwierdzenia	kwalifikacji	
kierownika	ruchu	podziemnych	zakładów	górniczych	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	16,	poz.	100),	mgr.	inż.	Eugeniusza	
Małobęckiego	—	Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	 życie	 z	 dniem	podpi-
sania .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 5 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	2	lutego	2009	r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na	podstawie	§	3	ust.	1	i	2	zarządzenia	nr	1	Pre-
zesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	
2008	 r.	w	 sprawie	 Komisji	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 
w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	2,	poz.	12)	posta-
nawia	się,	co	następuje:

§	 1.	W	 skład	 Komisji	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 
w	Górnictwie,	ustalony	decyzją	nr	5	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	
w	sprawie	ustalenia	składu	Komisji	Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	2,	poz.	18),	
zmieniony	decyzją	nr	28	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	17	marca	2008	r.	w	sprawie	zmiany	
składu	Komisji	Bezpieczeństwa	Pracy	w	Górnictwie	
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	7,	poz.	47),	decyzją	nr	45	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	5	września	2008	r.	 
w	 sprawie	 zmiany	 składu	 Komisji	 Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	13,	poz.	82)	
oraz	decyzją	nr	49	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego	z	dnia	6	listopada	2008	r.	w	sprawie	Zastępcy	
Przewodniczącego	 Komisji	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 

w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	16,	poz.	97),	wchodzi	
dwóch	Zastępców	Przewodniczącego.

§	2.	Odwołuje	się	ze	składu	Komisji	Bezpieczeń-
stwa	Pracy	w	Górnictwie:

1)	mgr.	inż.	Stanisława	Parola;

2)	prof.	dr.	hab.	inż.	Krystiana	Probierza;

3)	mgr.	inż.	Leszka	Zająca.

§	3.	1.	Powołuje	się	w	skład	Komisji	Bezpieczeń-
stwa	Pracy	w	Górnictwie,	w	charakterze	Zastępcy	
Przewodniczącego,	mgr.	inż.	Wojciecha	Magierę	—	
Wyższy	Urząd	Górniczy.

2.	Powołuje	się	w	skład	Komisji	Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie,	w	charakterze	Członków:

1)	mgr	 inż.	 Teresę	Cabała	—	Główny	 Inspektorat	
Pracy	Państwowej	Inspekcji	Pracy;
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2)	prof.	dr.	hab.	 inż.	Mariana	Dolipskiego	—	Poli-
technika	Śląska;

3)	mgr.	inż.	Eugeniusza	Kentnowskiego	—	Centralna	
Stacja	Ratownictwa	Górniczego	S.A.;

4)	mgr	Aleksandrę	Magaczewską	—	Ministerstwo	
Gospodarki.

Poz.	20	i	21
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DECYZJA Nr 6 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	13	lutego	2009	r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości  
w Wyższym Urzędzie Górniczym

1)	 Zmiany	tekstu	jednolitego	wymienionej	ustawy	zostały	ogłoszone	w	Dz.	U.	 
z	2003	 r.	Nr	60,	 poz.	535,	Nr	124,	 poz.	1152,	Nr	139,	 poz.	1324	 
i	Nr	229,	poz.	2276,	z	2004	r.	Nr	96,	poz.	959,	Nr	145,	poz.	1535,	 
Nr	146,	poz.	1546	 i	Nr	213,	poz.	2155,	 z	2005	 r.	Nr	10,	poz.	66,	 
Nr	184,	poz.	1539	i	Nr	267,	poz.	2252,	z	2006	r.	Nr	157,	poz.	1119	 
i	Nr	208,	poz.	1540	oraz	z	2008	r.	Nr	63,	poz.	393,	Nr	144,	poz.	900,	
Nr	171,	poz.	1056,	Nr	214	poz.	1343	i	Nr	233,	poz.	1466.

2)	 Zmiany	wymienionej	 ustawy	 zostały	 ogłoszone	w	Dz.	 U.	 z	 2005	 r.	 
Nr	169,	poz.	1420,	z	2006	r.	Nr	45,	poz.	319,	Nr	104,	poz.	708,	Nr	170,	
poz.	1217	i	1218,	Nr	187,	poz.	1381	i	Nr	249,	poz.	1832,	z	2007	r.	 
Nr	82,	poz.	560,	Nr	88,	poz.	587,	Nr	115,	poz.	791	i	Nr	140,	poz.	984,	
z	2008	r.	Nr	180,	poz.	1112,	Nr	209,	poz.	1317,	Nr	216,	poz.	1370	 
i	Nr	227,	poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	19,	poz.	100.

Na	podstawie	art.	10	ust.	2	ustawy	z	dnia	29	wrze-
śnia	1994	r.	o	rachunkowości	(Dz.	U.	z	2002	r.	Nr	76,	
poz.	694,	z	późn.	zm.1))	oraz	art.	44	ustawy	z	dnia	
30	czerwca	2005	r.	o	finansach	publicznych	(Dz.	U.	
Nr	249,	poz.	2104,	z	późn.	zm.2))	postanawia	się,	
co	następuje:

§	1.	W	decyzji	nr	41	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	15	lipca	2008	r.	w	sprawie	pro-
wadzenia	gospodarki	finansowej	oraz	rachunkowości	 
w	Wyższym	Urzędzie	 Górniczym	 (Dz.	 Urz.	WUG	 
Nr	11,	poz.	73	i	Nr	16,	poz.	99	oraz	z	2009	r.	Nr	1,	
poz.	3)	w	załączniku	nr	2	do	decyzji	w	pkt	II	„Me-
tody	wyceny	 aktywów	 i	 pasywów	w	 odniesieniu	
do	poszczególnych	rodzajów	aktywów	i	pasywów”	
wprowadza	się	następujące	zmiany:

1)	pkt	1.6.1.5	otrzymuje	brzmienie:

„1.6.1.5.	Odpisów	 amortyzacyjnych	 dokonuje	
się	za	okresy	miesięczne.”;

2)	pkt	1.6.1.7	otrzymuje	brzmienie:

„1.6.1.7.	Umorzenie	 jest	 ujmowane	 na	 koncie	
071	 „Umorzenie	 środków	 trwałych	
oraz	wartości	niematerialnych	i	praw-
nych”.	Amortyzacja	obciąża	konto	401	
„Amortyzacja”	w	okresach	miesięcz-
nych.”;

3)	pkt	2.7	i	2.8	otrzymują	brzmienie:

„2.7.	Odpisów	amortyzacyjnych	dokonuje	się	za	
okresy	miesięczne.

2.8.	Wartości	niematerialne	i	prawne	o	wartości	
początkowej	wyższej	od	wartości	ustalo-
nej	w	przepisach	o	podatku	dochodowym	
od	 osób	 prawnych	 podlegają	 umorzeniu	
na	podstawie	aktualnych	stawek	amorty-
zacyjnych.	 Umorzenie	 jest	 ujmowane	 na	
koncie	071	„Umorzenie	środków	trwałych	
oraz	wartości	niematerialnych	i	prawnych”.	
Amortyzacja	obciąża	konto	401	„Amorty-
zacja”	w	okresach	miesięcznych.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania,	
z	mocą	od	dnia	1	stycznia	2009	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

§	4.	Decyzja	wchodzi	w	 życie	 z	 dniem	podpi-
sania .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 30 stycznia 2009 r .

w sprawie ogłoszenia składu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa  
oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego

Ogłasza	się	w	załączniku	do	niniejszego	komuni-
katu	skład	Komisji	egzaminacyjnej	dla	stwierdzenia	
kwalifikacji	 osób	 kierownictwa	 oraz	 specjalistów	
wykonujących	 czynności	w	 zakresie	 ratownictwa	
górniczego,	powołanej	decyzją	nr	53	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	12	listopada	2008	r.	 
w	 sprawie	 powołania	 Komisji	 egzaminacyjnej	 dla	
stwierdzenia	 kwalifikacji	 osób	 kierownictwa	 oraz	
specjalistów	wykonujących	czynności	w	zakresie	ra-
townictwa	górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	16,	poz.	101	 
oraz	z	2009	r.	Nr	1,	poz.	4),	uwzględniający	wybór	
dokonany	w	dniu	17	grudnia	2008	 r.	przez	człon-

ków	tej	komisji	w	trybie	określonym	w	§	7	ust.	3	
rozporządzenia	Ministra	Gospodarki	z	dnia	15	grud-
nia	2005	r.	w	sprawie	kwalifikacji	wymaganych	od	
osób	kierownictwa	oraz	specjalistów	wykonujących	
czynności	w	zakresie	 ratownictwa	górniczego,	 za-
trudnionych	w	podmiotach	zawodowo	trudniących	
się	wykonywaniem	 czynności	w	 zakresie	 ratow-
nictwa	górniczego	(Dz.	U.	Nr	261,	poz.	2186	oraz	 
z	2007	r.	Nr	204,	poz.	1475).

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

Załącznik	do	komunikatu	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	30	stycznia	2009	r.	(poz.	22)

Skład Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa 
oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego

1)	Przewodniczący:	mgr	inż.	Wojciech	Magiera;

2)	Zastępcy	Przewodniczącego:

—	mgr	inż.	Marek	Uszko,

—	mgr	inż.	Stanisław	Parol;

3)	Sekretarz:	mgr	inż.	Andrzej	Kleszcz;

4)	Członkowie:

—	mgr	inż.	Maksymilian	Burda,

—	mgr	inż.	Andrzej	Chłopek,

—	mgr	inż.	Zdzisław	Dybaś,

—	mgr	inż.	Wojciech	Dygdała,

—	mgr	Piotr	Gisman,

—	mgr	inż.	Kazimierz	Grzechnik,

—	dr	Przemysław	Grzesiok,

—	mgr	inż.	Jerzy	Kolasa,

—	mgr	inż.	Mirosław	Koziura,

—	mgr	Maria	Kucharska,

—	mgr	inż.	Jarosław	Lepiarz,

—	mgr	inż.	Marek	Marzec,

—	dr	inż.	Adam	Mirek,

—	mgr	inż.	Zbigniew	Schinohl,

—	mgr	inż.	Jan	Syty,

—	mgr	inż.	Stanisław	Tobiczyk,

—	dr	inż.	Andrzej	Tor.
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