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ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

69 —	 nr	28	z	dnia	22	czerwca	2010	r.	zmieniające	zarządzenie	w	sprawie	korzystania	z	samo-
chodów	osobowych	w	urzędach	górniczych  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

70 —	 nr	29	z	dnia	22	czerwca	2010	r.	zmieniające	zarządzenie	w	sprawie	trybu	wykonywania	
czynności	inspekcyjno-technicznych	przez	pracowników	Wyższego	Urzędu	Górniczego 

71 —	 nr	30	z	dnia	22	czerwca	2010	r.	w	sprawie	likwidacji	gospodarstwa	pomocniczego	—	
Zakładu	Obsługi	Gospodarczej	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	siedzibą	w	Katowicach  .

254

255

69

ZARZĄDZENIE Nr 28 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 czerwca 2010 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

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	 oraz	 
z	2009	r.	Nr	2,	poz.	14	i	Nr	9,	poz.	60)	wprowadza	
się	następujące	zmiany:

1)	w	§	10	ust.	4	otrzymuje	brzmienie:

„4.	Wzór	 umowy	użyczenia	 służbowego	 samo-
chodu	osobowego	opracowuje	Departament	
Prawny	 Wyższego	 Urzędu	 Górniczego,	 
w	porozumieniu	 z	 Biurem	Administracyjno-
Budżetowym;	wzór	umowy	rozpowszechnia	
Biuro	Administracyjno-Budżetowe.”;

2)	w	§	15	pkt	2	otrzymuje	brzmienie:

„2)	na	 drugiej	 i	 trzeciej	 zmianie	w	 dni	 robocze	
—	za	zgodą	Wiceprezesa	Wyższego	Urzędu	

Górniczego	pełniącego	dyżur	pogotowia	tech-
nicznego.”;

3)	w	§	35	w	ust.	3	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:

„1)	Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego	—	Wice-
prezesom	Wyższego	Urzędu	Górniczego	oraz	
Dyrektorowi	Generalnemu	Wyższego	Urzędu	
Górniczego;”;

4)	po	§	37	dodaje	się	§	37a	w	brzmieniu:

„§	37a.	1.	W	przypadku	wydania	polecenia	doty-
czącego	wyjazdu	do	miejsca	zdarzenia	
przez	 pracownika	 inspekcyjno-tech-
nicznego	Wyższego	Urzędu	Górnicze-
go	na	podstawie	§	32	ust.	1	pkt	4	 
zarządzenia	nr	9	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	15	kwietnia	
2009	r.	w	sprawie	trybu	wykonywa-
nia	 czynności	 inspekcyjno-technicz-
nych	przez	pracowników	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	 (Dz.	 Urz.	WUG	 
Nr	5,	poz.	37	oraz	z	2010	r.	Nr	2,	 
poz.	19	i	Nr	11,	poz.	70):

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,	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	oraz	z	2010	r.	Nr	47,	poz.	278	i	Nr	76,	poz.	489.



Dziennik	Urzędowy	Nr	11
Wyższego	Urzędu	Gór	ni	cze	go 254 Poz.	69	i	70

1)	dyżurny	dyrektor	Wyższego	Urzę-
du	 Górniczego	 zatwierdza	 ustnie	
wniosek,	 o	 którym	mowa	w	 §	 1	
ust.	3;	pisemne	zatwierdzenie	tego	
wniosku	przez	dyżurnego	dyrektora	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	 na-
stępuje	niezwłocznie	po	wykonaniu	
polecenia	dotyczącego	wyjazdu	do	
miejsca	zdarzenia	przez	pracownika	
inspekcyjno-technicznego	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego;

2)	kartę	 drogową	wydaje	 się	 i	 wy-
pełnia	niezwłocznie	po	wykonaniu	
polecenia	dotyczącego	wyjazdu	do	
miejsca	zdarzenia	przez	pracownika	

inspekcyjno-technicznego	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego.

	 2.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	 
pracownik	 inspekcyjno-techniczny	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	składa	
rozliczenie	delegacji	wraz	wnioskiem,	
o	którym	mowa	w	§	1	ust.	3,	oraz	
kartą	drogową	określającą	ilość	prze-
jechanych	kilometrów.”.

§	 2.	 Zarządzenie	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 
1	lipca	2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 29 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 czerwca 2010 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych  
przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na	podstawie	art.	107	ust.	1,	ust.	8	pkt	2	i	ust.	9,	 
art.	108	ust.	1	oraz	art.	117a	ustawy	z	dnia	4	lute-
go	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	9	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	15	kwietnia	2009	r.	w	sprawie	try-
bu	wykonywania	czynności	inspekcyjno-technicznych	
przez	 pracowników	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	5,	poz.	37	oraz	z	2010	r.	Nr	2,	 
poz.	19)	w	§	28	wprowadza	się	następujące	zmia-
ny:

1)	ust.	1	otrzymuje	brzmienie:

„1.	Służba	dyspozytorska	jest	pełniona	w	WUG	
przez:

1)	dyspozytora	—	nieprzerwanie	całą	dobę,	
w	dni	robocze	i	w	dni	wolne	od	pracy;

2)	kierowcę	dyżurnego	—	nieprzerwanie	całą	
dobę	w	dni	robocze.”;

2)	uchyla	się	ust.	2.

§	 2.	 Zarządzenie	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 
1	lipca	2010	r.

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,	z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	oraz	z	2010	r.	Nr	47,	poz.	278	i	Nr	76,	poz.	489.
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ZARZĄDZENIE Nr 30 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 22 czerwca 2010 r .

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego — Zakładu Obsługi Gospodarczej Wyższego Urzędu 
Górniczego z siedzibą w Katowicach

Na	 podstawie	 art.	 87	 oraz	 art.	 89	 ust.	 1	 i	 4	
ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	r.	—	Przepisy	wpro-
wadzające	ustawę	o	finansach	publicznych	(Dz.	U.	 
Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	poz.	1706	oraz	z	2010	r.	 
Nr	96,	poz.	620	i	Nr	108,	poz.	685)	zarządza	się,	
co	następuje:

§	 1.	 1.	 Z	 dniem	 1	 lipca	 2010	 r.	 stawia	 się	 
w	stan	likwidacji	gospodarstwo	pomocnicze	—	Zakład	
Obsługi	Gospodarczej	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
z	siedzibą	w	Katowicach,	utworzone	decyzją	Prezesa	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	31	października	
2000	r.	w	sprawie	utworzenia	gospodarstwa	pomoc-
niczego	(Dz.	Urz.	WUG	z	2009	r.	Nr	16,	poz.	97),	
zwane	dalej	„zakładem”.

2.	Ustala	się	datę	zakończenia	likwidacji	zakładu	
na	dzień	31	grudnia	2010	r.	

3.	Zadania	realizowane	dotychczas	przez	zakład	
przejmie	Wyższy	Urząd	Górniczy,	zwany	dalej	„urzę-
dem”,	z	dniem	zakończenia	likwidacji.

4.	W	trakcie	likwidacji	zakład:

1)	używa	 pieczęci	 „Zakład	Obsługi	 Gospodarczej	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	siedzibą	w	Ka-
towicach	w	likwidacji”;

2)	realizuje	dotychczasowe	zadania;

3)	korzysta	z	rachunków	bankowych	zakładu.

§	2.	1.	Czynności	związane	z	likwidacją	zakładu	
wykonuje	Naczelnik	Wydziału	Administracyjno-Go-
spodarczego	i	Transportu	w	Biurze	Administracyjno-
Budżetowym	 urzędu,	 zwany	 dalej	 „likwidatorem”,	

współdziałając	z	Wydziałem	Budżetowo-Księgowym	
w	Biurze	Administracyjno-Budżetowym	urzędu	oraz	 
z	Biurem	Kadr,	Szkolenia	i	Spraw	Obronnych	urzędu.

2.	Likwidator	 jest	obowiązany	w	szczególności	
do:

1)	opracowania	 harmonogramu	 likwidacji	 zakładu	 
i	 przekazania	 tego	 harmonogramu	w	 terminie	 
14	dni	od	dnia	wejścia	w	życie	zarządzenia,	za	
pośrednictwem	Dyrektora	Generalnego	 urzędu,	
do	akceptacji	Prezesa	urzędu;

2)	przedstawienia	 propozycji	 uregulowania	 spraw	
pracowniczych	osób	zatrudnionych	w	zakładzie	
wynikających	ze	stosunku	pracy;

3)	sporządzenia	 końcowego	 protokołu	 likwidacji	 
i	 przedstawienia	 tego	 protokołu,	 za	 pośrednic-
twem	Dyrektora	Generalnego	urzędu,	Prezesowi	
urzędu.

3.	 Zmiany	 harmonogramu,	 o	 którym	 mowa	 
w	ust.	2	pkt	1,	dokonuje	się	w	trybie	określonym	 
w	tym	przepisie.	

4.	 Termin	 zakończenia	 działalności	 likwidatora	
wyznacza	się	na	dzień	31	grudnia	2010	r.	

§	 3.	 Zarządzenie	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 
1	lipca	2010	r.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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