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ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

49 —	 nr	16	z	dnia	19	czerwca	2009	r.	w	sprawie	stanowisk	w	urzędach	górniczych	oraz	dzia-
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do	spraw	opiniowania	stanu	zagrożenia	wodnego	i	zawałowego	oraz	podjęcia	niezbęd-
nych	działań	profilaktycznych	dla	zapewnienia	bezpiecznego	funkcjonowania	Kopalni	Soli	
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53	 —	 nr	20	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	
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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	

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

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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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	in-
formacji	niejawnych	oznaczonych	klauzulą	„tajne”:

1)	Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

2)	Wiceprezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

3)	Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górnicze-
go;

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	po-
wierzono	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	który-
mi	może	łączyć	się	dostęp	do	informacji	niejawnych	
oznaczonych	klauzulą	„poufne”:

1)	stanowiska	wymienione	w	§	1;

2)	sekretarz	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górnicze-
go;

3)	sekretarz	Wiceprezesa	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego;

4)	sekretarz	Dyrektora	Generalnego	Wyższego	Urzę-
du	Górniczego;

5)	naczelnik	Wydziału	 Administracyjno-Gospodar-
czego	 i	 Transportu	w	 Biurze	 Administracyjno-
Budżetowym	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

6)	stanowisko	w	Wydziale	Budżetowo-Księgowym	
w	Biurze	Administracyjno-Budżetowym	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego,	zajmowane	przez	osobę,	
której	powierzono	obowiązki	kasjera;

7)	stanowiska	w	Wydziale	Komputeryzacji	 i	 Infor-
matyzacji	Urzędów	Górniczych	w	Biurze	Admi- 
nistracyjno-Budżetowym	Wyższego	Urzędu	Gór-
niczego;

8)	stanowiska	w	 Biurze	 Kadr,	 Szkolenia	 i	 Spraw	
Obronnych	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

9)	stanowiska	w	okręgowych	urzędach	górniczych	
i	specjalistycznych	urzędach	górniczych,	zajmo-
wane	przez	osoby,	którym	powierzono	obowiązki	
administratora	systemu	informatycznego;

10)	stanowiska	w	okręgowych	urzędach	górniczych	
i	specjalistycznych	urzędach	górniczych,	zajmo-
wane	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	który-
mi	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	Wyż-
szego	 Urzędu	 Górniczego	 z	 dnia	 7	 lipca	 2008	 r.	
w	 sprawie	 stanowisk	w	urzędach	górniczych	oraz	
działającym	przy	Wyższym	Urzędzie	Górniczym	Za-
kładzie	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	pod-
pisania .

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

2)	 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.
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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	spra-
wie	powołania	Komisji	do	spraw	opiniowania	stanu	
zagrożenia	wodnego	 i	 zawałowego	 oraz	 podjęcia	
niezbędnych	działań	profilaktycznych	dla	zapewnienia	
bezpiecznego	funkcjonowania	Kopalni	Soli	„Wielicz-

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.

2)	 Zmiany	składu	zostały	dokonane:	zarządzeniem	nr	5	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	6	lutego	2009	r.	w	sprawie	uzupełnienia	składu	Ko-
misji	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).

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	zakoń-
czy	je	w	terminie	do	dnia	10	września	2009	r.,	
przedstawiając	pisemne	wnioski.”.

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

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

51

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	Wyższe-
go	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)	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	górnicze-
go	—	Urzędu	Górniczego	do	Badań	Kontrol-
nych	Urządzeń	Energomechanicznych	(Dz.	U.	 
Nr	102,	poz.	857);”;

2)	w	§	3	dodaje	się	ust.	4	w	brzmieniu:

„4.	Osobą	kierownictwa	UGBKUE	będącą	pracow-
nikiem	inspekcyjno-technicznym	jest	również	
naczelnik	Wydziału	Górniczego.”;

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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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	 tery-
torialnego;”;

5)	w	§	7	po	pkt	3	dodaje	się	pkt	3a	w	brzmieniu:

„3a)	przekazywanie	dyrektorowi	UGBKUE	infor-
macji	o:

a)	decyzjach	wydanych	na	podstawie	art.	113	 
ust.	1	pkt	1	 lub	2	ustawy	 z	dnia	4	 lu-
tego	 1994	 r.	 —	 Prawo	 geologiczne	 
i	górnicze,

b)	stwierdzonych	nieprawidłowościach

—	pozostających	w	 związku	 z	 obiektami,	
maszynami,	urządzeniami,	instalacjami,	sie-
ciami	oraz	obiektami	budowlanymi	zakładu	
górniczego,	będącymi	we	właściwości	rze-
czowej	dyrektora	UGBKUE;”;

6)	w	§	8:

a)	po	pkt	8	dodaje	się	pkt	8a	w	brzmieniu:

„8a)	wyznaczanie	 osoby	 zajmującej	 się	 udo-
stępnianiem	informacji	o	środowisku	i	jego	
ochronie;”,

b)	pkt	10	otrzymuje	brzmienie:

„10)	uzgadnianie	działalności	OUG	z	działalno-
ścią	 innych	 jednostek,	w	 szczególności	
UGBKUE,	 w	 sprawach	wymagających	
wzajemnej	współpracy;”,

c)	po	pkt	13	dodaje	się	pkt	13a	w	brzmieniu:

„13a)	udzielanie	 pracownikom	 inspekcyjno-
technicznym	upoważnień	do	wydawania	
w	 imieniu	 dyrektora	 OUG	 decyzji	 na	
podstawie art . 62 ust . 3 oraz art . 66 

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	 urzę-
dem	 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	(zastęp-
ców)	dyrektora	UGBKUE	oraz	naczelnika	
Wydziału	Górniczego.

§	15b.	Do	 zadań	 Wydz ia łu 	 Górn iczego	 
w	UGBKUE,	zwanego	dalej	„Wydziałem”,	
należą	sprawy	z	zakresu	budownictwa	
górniczego,	 zagrożeń	 naturalnych	 oraz	
geologii	górniczej	i	miernictwa	górnicze-
go,	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	 dzia-
łaniami	 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

2)	 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.
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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	Urzę-
du	Górniczego	z	dnia	29	kwietnia	2009	r.	w	sprawie	
trybu	wykonywania	czynności	inspekcyjno-technicz-
nych	przez	pracowników	okręgowych	urzędów	górni-
czych	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-technicz-
ny	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	gór-
nicze,	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	przy-
czyn	wypadku	 zaistniałego	w	 zakładzie	
górniczym	 dyrektor	właściwego	 urzędu	
górniczego	przeprowadza	badania	powy-

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	wymie-
nionych	w	§	1	rozporządzenia	Ministra	Środo-
wiska z dnia 29 czerwca 2009 r . w sprawie 
właściwości	 rzeczowej	 specjalistycznego	
urzędu	 górniczego	—	 Urzędu	 Górniczego	
do	 Badań	 Kontrolnych	 Urządzeń	 Energo-
mechanicznych	(Dz.	U.	Nr	102,	poz.	857),	
obiektów,	maszyn,	urządzeń,	instalacji	oraz	
sieci,	 a	 także	wypadków	w	wymienionych	 
w	§	2	tego	rozporządzenia	obiektach	budowla- 
nych	zakładu	górniczego,	właściwym	w	spra-
wach,	o	których	mowa	w	ust.	1,	jest	dyrektor	 
UGBKUE.”;

4)	załącznik	nr	5	do	zarządzenia	otrzymuje	brzmienie	
określone	w	załączniku	do	niniejszego	zarządze-
nia .

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

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
w z . Mirosław Koziura

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.

2)	 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.
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Za cznik do zarz dzenia nr 19 Prezesa Wy szego 
Urz du Górniczego z dnia 1 lipca 2009 r. (poz. 52) 

strona 1

................................................................ .........................................., dnia ........ 20...... r. 
(oznaczenie urz du górniczego) (miejscowo )  

 

PROTOKÓ  Nr ........................................ 
KONTROLI ……………………………………..*) 

Kontrol  przeprowadzono w: ............................................................................................. 
 (nazwa przedsi biorcy oraz zak adu górniczego) 

 
Skontrolowano: .............................................................................................. 

 (przedmiot kontroli, przebyta trasa**) 

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

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

Kontrol  rozpocz to w dniu: .............................................................. 20..... r. o godz. .................
Kontrol  zako czono w dniu: .............................................................. 20..... r. o godz. .................

 
Kontrol  przeprowadzi  (li): ...............................................................................................................

 (imi  i nazwisko, stanowisko s u bowe, numer legitymacji s u bowej, numer upowa nienia) 

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

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

Ze strony przedsi biorcy w kontroli brali udzia : .............................................................................. 
 (imi  i nazwisko oraz stanowisko s u bowe) 

 
W czasie kontroli stwierdzono: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 
W zwi zku ze stwierdzonymi nieprawid owo ciami w czasie kontroli wydano nast puj ce zalecenia pokontrolne / 
nie zostanie wszcz te post powanie z urz du / wszcz to post powanie z urz du / zostanie wszcz te post po-
wanie z urz du / osoba przeprowadzaj ca kontrol  wyda a decyzj  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, b d  art. 62 ust. 3 albo
art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane***): 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Niniejszy protokó  stanowi zawiadomienie o wszcz ciu z urz du post powania administracyjnego w spra-
wie (wskazanie przedmiotu)***)…………………………………….……………………………………………………… 
Przedsi biorcy przys uguje prawo do zapoznania si  w terminie ... dni od dnia podpisania protoko u, oso-
bi cie lub przez upowa nion  osob , z zebranym w sprawie materia em dowodowym, a tak e do wypo-
wiedzenia si  co do zebranych dowodów i materia ów oraz zg oszonych da  przed wydaniem decy-
zji.***) 
Na podstawie art. 10 § 2 kodeksu post powania administracyjnego odst piono od zasady czynnego 
udzia u strony w post powaniu, okre lonej w art. 10 § 1 tego kodeksu, gdy  za atwienie niniejszej spra-
wy nie cierpi zw oki ze wzgl du na: niebezpiecze stwo dla ycia lub zdrowia ludzkiego / gro c  niepo-
wetowan  szkod  materialn ***). 
Odst pienie od tej zasady jest spowodowane (wykaza  okoliczno ci faktyczne i dowody)***) 

………………………………………………………………………………………………………………....………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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strona 2

Pouczony o prawie zg oszenia zastrze e , przedsi biorca (osoba przez niego upowa niona) oraz osoby bior ce 
udzia  w kontroli sk adaj ce wyja nienia o wiadczaj , e nie wnosz  zastrze e  do stwierdze  dokonanych
w czasie kontroli / zg aszaj  nast puj ce zastrze enia: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 

 ........................................................................ 
 (podpis kontroluj cego) 

  
 

........................................................................ ........................................................................ 
(podpis przedsi biorcy albo osoby przez niego upowa nionej do repre-

zentowania przedsi biorcy w trakcie kontroli) 
(podpis kieruj cego grup  kontroln ) 

  
*) Okre li  form  przeprowadzenia kontroli. 

**) Obowi zek okre lenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakadach górniczych wydobywaj cych kopaliny pospolite w warunkach 
okre lonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (§ 16 ust. 3 zarz dzenia nr 12 Prezesa Wy szego Urz du Górniczego z dnia 29 kwietnia 
2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynno ci inspekcyjno-technicznych przez pracowników okr gowych urz dów górniczych oraz Urz du Górniczego do Bada  Kontrolnych Urz -
dze  Energomechanicznych). 

***) Niepotrzebne skre li . 

 

i) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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. 

ii) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone 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. 
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ZARZĄDZENIE Nr 20 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

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	za-
kładowym	 funduszu	 świadczeń	 socjalnych	 (Dz.	U.	 
z	1996	r.	Nr	70,	poz.	335,	z	późn.	zm.2))	zarządza	
się,	co	następuje:

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

1)		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.

2)		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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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	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	 17	 Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	11	października	2007	r.	 
w	sprawie	dokonywania	przez	urzędy	górnicze	wy-
datków	publicznych	nieobjętych	przepisami	o	zamó-
wieniach	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:

1)	100	zł,

2)	300	zł,	którego	przedmiotem	są:

a)	 artykuły	spożywcze,

b)	 prezenty	okolicznościowe,

c)	 kwiaty,

d)	 drobne	artykuły	elektryczne,

e)	 materiały	do	drobnych	napraw	konser-
wacyjnych

—	 zachowując	 jednak	 realizację	 zasady	
celowości	i	gospodarności.”.

§	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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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	sta-
łych	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	sta-
łych	dyżurów,	postanawia	się,	co	następuje:

§	1.	1.	Tworzy	się	w	Wyższym	Urzędzie	Górni-
czym	stały	dyżur,	o	którym	mowa	w	rozporządzeniu	
Rady	Ministrów	z	dnia	21	września	2004	r.	w	spra-

Poz.	53,	54	i	55

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:”.

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

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

3)		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.

§	2.	Zarządzenie	wchodzi	w	życie	z	dniem	pod-
pisania .
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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.
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wie	 gotowości	 obronnej	 państwa	 (Dz.	U.	Nr	219,	
poz.	2218),	w	formie	całodobowej	służby	dyżurnej,	
pełnionej	w	 ramach	 struktury	 służby	 dyspozytor-
skiej	 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	pracow-
ników	Wyższego	Urzędu	Górniczego	(Dz.	Urz.	WUG	
Nr	5,	poz.	37).

2.	Organizacja	stałego	dyżuru	w	Wyższym	Urzę-
dzie	Górniczym,	wyposażenie,	struktura	organizacyj-
na,	dokumentacja,	zasady	oraz	warunki	uruchamiania	
i	funkcjonowania	są	określone	w	„Instrukcji	Stałego	
Dyżuru	w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym”,	opraco-
wanej	na	podstawie	§	7	ust.	2	 zarządzenia	nr	57	
Ministra	Środowiska	z	dnia	27	października	2006	r.	 
w	sprawie	tworzenia	i	funkcjonowania	systemu	sta-
łych	dyżurów.

3.	„Instrukcja	Stałego	Dyżuru	w	Wyższym	Urzę-
dzie	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,

2)	Urzędzie	Górniczym	do	Badań	Kontrolnych	Urzą-
dzeń	Energomechanicznych

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

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	pod-
stawie	zarządzenia	nr	12	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	29	kwietnia	2009	r.	w	sprawie	
trybu	wykonywania	 czynności	 inspekcyjno-tech-
nicznych	przez	pracowników	okręgowych	urzędów	
górniczych	oraz	Urzędu	Górniczego	do	Badań	Kon-
trolnych	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	okręgo-
wych	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	sta-
łych	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)

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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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	Gór-
niczych,	ustalonego	decyzją	nr	8	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	w	spra-
wie	ustalenia	składu	Komisji	do	spraw	Tąpań,	Obudo-
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DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z	dnia	3	lipca	2009	r.

w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

1)	 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).

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	praw-
nego	 zatrudnionego	w	 Departamencie	 Prawnym	

Wyższego	Urzędu	Górniczego,	na	Rzecznika	Dyscy-
plinarnego	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.1)

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Grzegorz Paździorek
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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).


