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ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym
Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9 oraz art. 108
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
1)

geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz art. 26 ust. 1 ustawy

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.

Dziennik Urzędowy Nr 8
Wyższego Urzędu Górniczego

z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz stanowisk w urzędach
górniczych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”:
1) Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
2) Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego;
3) Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;
4) dyrektor departamentu lub biura w Wyższym
Urzędzie Górniczym;
5) dyrektor okręgowego urzędu górniczego;
6) dyrektor specjalistycznego urzędu górniczego;
7) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony
Informacji Niejawnych — pełnomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych;
8) Stanowisko do Spraw Obronnych;
9) Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej;
10) stanowiska zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki inspektora bezpieczeństwa
teleinformatycznego lub administratora systemu
informatycznego w kancelarii tajnej.
§ 2. Określa się wykaz stanowisk w urzędach
górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie
Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne”:
1) stanowiska wymienione w § 1;
2) sekretarz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
3) sekretarz Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego;
4) sekretarz Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego;
5) naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze AdministracyjnoBudżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;

2)
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6) stanowisko w Wydziale Budżetowo-Księgowym
w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego, zajmowane przez osobę,
której powierzono obowiązki kasjera;
7) stanowiska w Wydziale Komputeryzacji i Informatyzacji Urzędów Górniczych w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego;
8) stanowiska w Biurze Kadr, Szkolenia i Spraw
Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego;
9) stanowiska w okręgowych urzędach górniczych
i specjalistycznych urzędach górniczych, zajmowane przez osoby, którym powierzono obowiązki
administratora systemu informatycznego;
10) stanowiska w okręgowych urzędach górniczych
i specjalistycznych urzędach górniczych, zajmowane przez osoby wyznaczone do realizacji zadań
obronnych;
11) stanowiska służby dyspozytorskiej pogotowia
technicznego Wyższego Urzędu Górniczego;
12) audytor wewnętrzny;
13) elektryk-konserwator urządzeń telefonicznych.
§ 3. Określa się wykaz stanowisk w urzędach
górniczych oraz działającym przy Wyższym Urzędzie
Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”:
1) stanowiska wymienione w § 1;
2) stanowiska wymienione w § 2.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 lipca 2008 r.
w sprawie stanowisk w urzędach górniczych oraz
działającym przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładzie Obsługi Gospodarczej, z którymi może łączyć
się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. WUG
Nr 10, poz. 65).
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592
i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

Dziennik Urzędowy Nr 8
Wyższego Urzędu Górniczego
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ZARZĄDZENIE Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 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
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 zarządzeniu nr 22 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania stanu
zagrożenia wodnego i zawałowego oraz podjęcia
niezbędnych działań profilaktycznych dla zapewnienia
bezpiecznego funkcjonowania Kopalni Soli „Wielicz-

1)

2)

ka” S.A. w Wieliczce (Dz. Urz. WUG z 2009 r. Nr 1,
poz. 1 i Nr 4, poz. 24)2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 10 września 2009 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

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.
Zmiany składu zostały dokonane: zarządzeniem 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 (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13) oraz zarządzeniem nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 13 maja 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 (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 42).
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ZARZĄDZENIE Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz
Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
Na podstawie art. 108 ust. 6 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 zarządzeniu nr 18 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2007 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych
urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do
Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
(Dz. Urz. WUG Nr 18, poz. 72 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 39) w załączniku do zarządzenia wprowadza się
następujące zmiany:
1)

1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości
rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego — Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U.
Nr 102, poz. 857);”;
2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Osobą kierownictwa UGBKUE będącą pracownikiem inspekcyjno-technicznym jest również
naczelnik Wydziału Górniczego.”;

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.

Dziennik Urzędowy Nr 8
Wyższego Urzędu Górniczego

3) w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„OUG, w granicach ich właściwości rzeczowej
i miejscowej, wykonują zadania określone
w przepisach określających kompetencje organów
nadzoru górniczego, niezastrzeżone do właściwości
dyrektora UGBKUE albo Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego, w szczególności:”;
4) w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) terenowymi organami administracji rządowej,
w szczególności dyrektorem UGBKUE,
oraz organami jednostek samorządu terytorialnego;”;
5) w § 7 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) przekazywanie dyrektorowi UGBKUE informacji o:
a) decyzjach wydanych na podstawie art. 113
ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze,
b) stwierdzonych nieprawidłowościach
— pozostających w związku z obiektami,
maszynami, urządzeniami, instalacjami, sieciami oraz obiektami budowlanymi zakładu
górniczego, będącymi we właściwości rzeczowej dyrektora UGBKUE;”;
6) w § 8:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) wyznaczanie osoby zajmującej się udostępnianiem informacji o środowisku i jego
ochronie;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) uzgadnianie działalności OUG z działalnością innych jednostek, w szczególności
UGBKUE, w sprawach wymagających
wzajemnej współpracy;”,
c) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) udzielanie pracownikom inspekcyjnotechnicznym upoważnień do wydawania
w imieniu dyrektora OUG decyzji na
podstawie art. 62 ust. 3 oraz art. 66

2)

Poz. 51

128

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z późn. zm.2));”;
7) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. UGBKUE jest specjalistycznym urzędem górniczym, właściwym rzeczowo
w zakresie określonym w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca
2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej
specjalistycznego urzędu górniczego —
Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych.”;
8) po § 15 dodaje się § 15a—15d w brzmieniu:
„§ 15a. Działalnością UGBKUE kieruje dyrektor
UGBKUE przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora UGBKUE oraz naczelnika
Wydziału Górniczego.
§ 15b. D o z a d a ń W y d z i a ł u G ó r n i c z e g o
w UGBKUE, zwanego dalej „Wydziałem”,
należą sprawy z zakresu budownictwa
górniczego, zagrożeń naturalnych oraz
geologii górniczej i miernictwa górniczego, w granicach właściwości rzeczowej
UGBKUE.
§ 15c. UGBKUE jest obowiązany przekazywać
dyrektorowi właściwego miejscowo
OUG:
1) projekty planów kontroli;
2) informacje o decyzjach wydanych na
podstawie art. 113 ust. 1 pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze oraz
o stwierdzonych nieprawidłowościach.
§ 15d. Dyrektor UGBKUE jest obowiązany
uzgadniać działania UGBKUE z działaniami właściwego miejscowo OUG
w sprawach wymagających wzajemnej
współpracy.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2009 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. Mirosław Koziura

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665,
Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

Dziennik Urzędowy Nr 8
Wyższego Urzędu Górniczego
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ZARZĄDZENIE Nr 19 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 1 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych
przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych
Na podstawie art. 107 ust. 1 oraz art. 108
ust. 1 i 6 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 zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 6,
poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działając z upoważnienia dyrektora urzędu
górniczego, pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę może wydać
decyzję na podstawie art. 69 ust. 4 albo
art. 113 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, bądź art. 62 ust. 3 albo art. 66 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zm.2)).”;
2) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. W celu ustalenia stanu faktycznego i przyczyn wypadku zaistniałego w zakładzie
górniczym dyrektor właściwego urzędu
górniczego przeprowadza badania powy-

1)

2)

padkowe, niezwłocznie po otrzymaniu
zawiadomienia o wypadku.”;
3) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W odniesieniu do stanów faktycznych, które
są przyczyną bezpośredniego zagrożenia,
pozostających w związku z ruchem wymienionych w § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
właściwości rzeczowej specjalistycznego
urzędu górniczego — Urzędu Górniczego
do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. U. Nr 102, poz. 857),
obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oraz
sieci, a także wypadków w wymienionych
w § 2 tego rozporządzenia obiektach budowlanych zakładu górniczego, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dyrektor
UGBKUE.”;
4) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie
określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2009 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. Mirosław Koziura

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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665,
Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

Dziennik Urzędowy Nr 8
Wyższego Urzędu Górniczego

Poz. 52

130

Zađæcznik do zarzædzenia nr 19 Prezesa Wyľszego
Urzúdu Górniczego z dnia 1 lipca 2009 r. (poz. 52)
strona 1

................................................................

..........................................,

(oznaczenie urzúdu górniczego)

(miejscowoħè)

dnia ........ 20...... r.

PROTOKÓĐ Nr ........................................
KONTROLI ……………………………………..*)
Kontrolú przeprowadzono w:

.............................................................................................

Skontrolowano:

..............................................................................................

(nazwa przedsiúbiorcy oraz zakđadu górniczego)

(przedmiot kontroli, przebyta trasa**)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Kontrolú rozpoczúto w dniu:
Kontrolú zakoēczono w dniu:
Kontrolú przeprowadziđ (li):

.............................................................. 20..... r.
.............................................................. 20..... r.

o godz. .................
o godz. .................

...............................................................................................................
(imiú i nazwisko, stanowisko sđuľbowe, numer legitymacji sđuľbowej, numer upowaľnienia)

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ze strony przedsiúbiorcy w kontroli brali udziađ:

..............................................................................
(imiú i nazwisko oraz stanowisko sđuľbowe)

W czasie kontroli stwierdzono: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
W zwiæzku ze stwierdzonymi nieprawidđowoħciami w czasie kontroli wydano nastúpujæce zalecenia pokontrolne /
nie zostanie wszczúte postúpowanie z urzúdu / wszczúto postúpowanie z urzúdu / zostanie wszczúte postúpowanie z urzúdu / osoba przeprowadzajæca kontrolú wydađa decyzjú na podstawie art. 69 ust. 4 albo art. 113
ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, bædļ art. 62 ust. 3 albo
art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane***):

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Niniejszy protokóđ stanowi zawiadomienie o wszczúciu z urzúdu postúpowania administracyjnego w sprawie (wskazanie przedmiotu)***) …………………………………….………………………………………………………
Przedsiúbiorcy przysđuguje prawo do zapoznania siú w terminie ... dni od dnia podpisania protokođu, osobiħcie lub przez upowaľnionæ osobú, z zebranym w sprawie materiađem dowodowym, a takľe do wypowiedzenia siú co do zebranych dowodów i materiađów oraz zgđoszonych ľædaē przed wydaniem decyzji.*** )
Na podstawie art. 10 § 2 kodeksu postúpowania administracyjnego odstæpiono od zasady czynnego
udziađu strony w postúpowaniu, okreħlonej w art. 10 § 1 tego kodeksu, gdyľ zađatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwđoki ze wzglúdu na: niebezpieczeēstwo dla ľycia lub zdrowia ludzkiego / groľæcæ niepowetowanæ szkodú materialnæ*** ) .
Odstæpienie od tej zasady jest spowodowane (wykazaè okolicznoħci faktyczne i dowody)*** )
………………………………………………………………………………………………………………....…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Poz. 52 i 53
strona 2

Pouczony o prawie zgđoszenia zastrzeľeē, przedsiúbiorca (osoba przez niego upowaľniona) oraz osoby bioræce
udziađ w kontroli skđadajæce wyjaħnienia oħwiadczajæ, ľe nie wnoszæ zastrzeľeē do stwierdzeē dokonanych
w czasie kontroli / zgđaszajæ nastúpujæce zastrzeľenia:

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

........................................................................
(podpis kontrolujæcego)

........................................................................

........................................................................

(podpis przedsiúbiorcy albo osoby przez niego upowaľnionej do reprezentowania przedsiúbiorcy w trakcie kontroli)

(podpis kierujæcego grupæ kontrolnæ)

*) Okreħliè formú przeprowadzenia kontroli.
**) Obowiæzek okreħlenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakđadach górniczych wydobywajæcych kopaliny pospolite w warunkach
okreħlonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (§ 16 ust. 3 zarzædzenia nr 12 Prezesa Wyľszego Urzúdu Górniczego z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynnoħci inspekcyjno-technicznych przez pracowników okrúgowych urzúdów górniczych oraz Urzúdu Górniczego do Badaē Kontrolnych Urzædzeē Energomechanicznych).
)
*** Niepotrzebne skreħliè.

i)

ii)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostađy ogđoszone 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.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostađy ogđoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz.
587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.
ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

53

z dnia 21 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników
Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych urzędów górniczych, Urzędu Górniczego do Badań
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym
Zakładu Obsługi Gospodarczej

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 854, z późn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2
i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.2)) zarządza
się, co następuje:

1)

2)

§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Wyższego Urzędu Górniczego, okręgowych
urzędów górniczych, Urzędu Górniczego do Badań
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz
działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakła-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135,
poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 562.
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.
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du Obsługi Gospodarczej (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 36,
z późn. zm.3)) w załączniku do zarządzenia w § 6
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Środki Funduszu, zgromadzone na odrębnym
rachunku bankowym Funduszu, przeznacza się
w wysokości:”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzgodniono w dniu: 15 lipca 2009 r.
Przewodniczący Związku Zawodowego
„KADRA” Pracowników Urzędów Górniczych
z siedzibą w Katowicach: Andrzej Stępień
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Grzegorz Paździorek

3)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

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.

54
ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych
nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych
Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6
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:

2) 300 zł, którego przedmiotem są:
a) artykuły spożywcze,
b) prezenty okolicznościowe,
c) kwiaty,

§ 1. W zarządzeniu nr 17 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2007 r.
w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 67
oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 63) w § 5 dodaje się ust.
5 w brzmieniu:
„5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się do
dokonywania wydatku publicznego o wartości
równej albo mniejszej niż:

d) drobne artykuły elektryczne,
e) materiały do drobnych napraw konserwacyjnych
— zachowując jednak realizację zasady
celowości i gospodarności.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) 100 zł,
1)

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

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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DECYZJA Nr 17 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie utworzenia stałych dyżurów w urzędach górniczych
Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 zarządzenia nr 57
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 122),
zmienionego zarządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 7 marca 2008 r. zmieniającym zarządzenie

w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów, postanawia się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się w Wyższym Urzędzie Górniczym stały dyżur, o którym mowa w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w spra-
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wie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219,
poz. 2218), w formie całodobowej służby dyżurnej,
pełnionej w ramach struktury służby dyspozytorskiej pogotowia technicznego Wyższego Urzędu
Górniczego, działającej na podstawie zarządzenia
nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia
15 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania
czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 5, poz. 37).
2. Organizacja stałego dyżuru w Wyższym Urzędzie Górniczym, wyposażenie, struktura organizacyjna, dokumentacja, zasady oraz warunki uruchamiania
i funkcjonowania są określone w „Instrukcji Stałego
Dyżuru w Wyższym Urzędzie Górniczym”, opracowanej na podstawie § 7 ust. 2 zarządzenia nr 57
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów.
3. „Instrukcja Stałego Dyżuru w Wyższym Urzędzie Górniczym” jest przechowywana i udostępniana
do wglądu przez Dyrektora Generalnego Wyższego
Urzędu Górniczego albo upoważnioną przez niego
osobę.
§ 2. 1. Tworzy się stałe dyżury, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września
2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa, w:
1) okręgowych urzędach górniczych,

Poz. 55 i 56

stanowisko pracy, a po godzinach służbowych
w oparciu o domowy dyżur telefoniczny, co najmniej
2 wyznaczonych pracowników, w ramach struktury
pogotowia technicznego urzędu górniczego, na podstawie zarządzenia nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów
górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 40 i Nr 8, poz. 52).
2. Organizacja stałych dyżurów w okręgowych
urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do
Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych,
wyposażenie, struktura organizacyjna, dokumentacja,
zasady oraz warunki uruchamiania i funkcjonowania
są określone w „Instrukcji Stałego Dyżuru w okręgowych urzędach górniczych / Urzędzie Górniczym do
Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych”,
opracowanej na podstawie § 7 ust. 2 zarządzenia
nr 57 Ministra Środowiska z dnia 27 października 2006 r.
w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów.
3. „Instrukcja Stałego Dyżuru w okręgowych
urzędach górniczych / Urzędzie Górniczym do Badań
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych” jest
przechowywana i udostępniana do wglądu przez
dyrektora urzędu górniczego albo upoważnionego
przez niego zastępcę.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.1)

2) Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

— w formie punktu kontaktowego działającego
w godzinach służbowych w oparciu o wyznaczone
1)

Formy stałych dyżurów, o których mowa w niniejszej decyzji, zostały uzgodnione w dniu 1 czerwca 2009 r. z dyrektorem komórki organizacyjnej
Ministerstwa Środowiska właściwej w sprawach obronnych, stosownie do § 3 ust. 3 zarządzenia nr 57 Ministra Środowiska z dnia 27 października
2006 r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów.

56
DECYZJA Nr 18 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie odwołania ze składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych
Zakładach Górniczych
Na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia nr 4 Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach
Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 15) postanawia
się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się prof. dr. hab. inż. Stanisława
Piechotę ze składu Komisji do spraw Tąpań, Obudowy
i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych, ustalonego decyzją nr 8 Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Tąpań, Obudo-
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wy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach
Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 21)1).

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa

1)

Pierwsza zmiana składu została dokonana decyzją nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie odwołania ze składu
Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem w Podziemnych Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 27).

57
DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505) postanawia się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Marię Kucharską, radcę prawnego zatrudnionego w Departamencie Prawnym

1)

Wyższego Urzędu Górniczego, na Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.1)
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
Grzegorz Paździorek

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania
Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 53).
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