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ZARZĄDZENIE Nr 31 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 lipca 2010 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	górnicze	 
(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	228,	poz.	1947,	z	późn.	zm.1)) 
zarządza	się,	co	następuje:

§	1.	W	zarządzeniu	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”	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	8,	poz.	29	oraz	
z	2009	r.	Nr	2,	poz.	10	i	Nr	7,	poz.	41)	wprowadza	się	
następujące	zmiany:

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.

1)	po	§	7	dodaje	się	§	7a	w	brzmieniu:

„§	7a.	Umowy,	których	przedmiotem	są	czynno-
ści	dotyczące	Miesięcznika,	są	sporządza-
ne	na	podstawie	wzorów	przygotowanych	
przez	 Departament	 Prawny	Wyższego	
Urzędu	Górniczego.”;

2)	uchyla	się	§	8.

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

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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ZARZĄDZENIE Nr 32 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lipca 2010 r .

zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji do spraw Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem  
w Podziemnych Zakładach Górniczych

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	4	Prezesa	Wyższego	Urzę-
du	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	oraz	z	2010	r.	Nr	1,	poz.	3)	 
w	§	4	w	ust.	1	uchyla	się	pkt	5a.

§	 2.	 Zarządzenie	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	 
14	sierpnia	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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DECYZJA Nr 23 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 lipca 2010 r .

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji  
kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych

Na	 podstawie	 art.	 68	 ust.	 4	 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	§	23	rozporządzenia	Ministra	Gospodarki	z	dnia	
11	czerwca	2002	r.	w	sprawie	kwalifikacji	wyma-
ganych	od	osób	kierownictwa	i	dozoru	ruchu	zakła-
dów	górniczych,	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.	W	decyzji	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,	z	2009	r.	 
Nr	13,	poz.	85	oraz	z	2010	r.	Nr	3,	poz.	282))	w	§	1	
pkt	3	i	4	otrzymują	brzmienie:

„3)	sekretarz:

—	 mgr	Magdalena	Śmieszek
	 Wyższy	Urząd	Górniczy;

4)	Członkowie:

—	 mgr	inż.	Mariusz	Bilikowski
	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.,

—	 mgr	inż.	Witold	Bugajski
	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.,

—	 mgr	inż.	Piotr	Chmiel
	 Jastrzębska	Spółka	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	Piotr	Gisman
	 Katowice,

—	 dr	Przemysław	Grzesiok
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Wojciech	Jeziorowski
	 Okręgowy	Urząd	Górniczy	w	Krakowie,

—	 dr	hab.	inż.	Józef	Kabiesz
	 Główny	Instytut	Górnictwa	w	Katowicach,

—	 mgr	inż.	Jerzy	Kolasa
	 Okręgowy	Urząd	Górniczy	w	Katowicach,

—	 mgr	inż.	Stanisław	Konsek
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	inż.	Zbigniew	Kościelniak
	 Kopalnia	Węgla	Kamiennego
	 „Kazimierz-Juliusz”	sp.	z	o.o.,

—	 dr	inż.	Eugeniusz	Krause
	 Główny	Instytut	Górnictwa	w	Katowicach
	 Kopalnia	Doświadczalna	„Barbara”
	 w	Mikołowie,

—	 dr	inż.	Adam	Krzyżowski
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	inż.	Zdzisław	Kulczycki
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Roman	Macuga
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Marek	Majcher
	 Gliwicki	Zakład	Usług	Górniczych
	 sp.	z	o.o.,

—	 mgr	inż.	Andrzej	Malesza
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	inż.	Janusz	Malinga
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Eugeniusz	Małobęcki
	 Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.,

—	 mgr	inż.	Jan	Matuszewski
	 Południowy	Koncern	Węglowy	S.A.,

—	 dr	inż.	Adam	Mirek
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Andrzej	Niechwiej
	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.,

—	 mgr	inż.	Piotr	Niełacny
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	Andrzej	Pakura
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

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.

2)	Skład	Komisji	został	uzupełniony	decyzją	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	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	2,	poz.	19).
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—	 mgr	Joanna	Samojedna-Drysch
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Zbigniew	Schinohl
	 Okręgowy	Urząd	Górniczy	w	Rybniku,

—	 mgr	inż.	Jan	Stokłosa
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	inż.	Jan	Syty
	 Centralna	Stacja	Ratownictwa
	 Górniczego	S.A.,

—	 mgr	Marek	Szmidt
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 dr	inż.	Andrzej	Tor
	 Jastrzębska	Spółka	Węglowa	S.A.,

—	 mgr	inż.	Andrzej	Trepka
	 Zakłady	Górniczo-Hutnicze
	 „Bolesław”	S.A.,

—	 mgr	inż.	Marek	Uszko
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	 dr	Małgorzata	Waksmańska
	 Wyższy	Urząd	Górniczy,

—	 mgr	inż.	Piotr	Wojtacha
	 Okręgowy	Urząd	Górniczy	w	Gliwicach,

—	 dr	inż.	Wojciech	Zasadni
	 Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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DECYZJA Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 16 lipca 2010 r .

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Na	podstawie	§	3	zarządzenia	nr	1	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	7	stycznia	2008	r.	 
w	sprawie	Komisji	Bezpieczeństwa	Pracy	w	Górnic-
twie	(Dz.	Urz.	WUG	z	2010	r.	Nr	7,	poz.	48)	posta-
nawia	się,	co	następuje:

§	1.	W	decyzji	nr	9	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	12	stycznia	2010	 r.	w	sprawie	
ustalenia	 składu	 Komisji	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 
w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	1,	poz.	17,	Nr	3,	poz.	26	 
i	Nr	7,	poz.	42)	w	§	1	pkt	4	otrzymuje	brzmienie:

„4)	Członkowie:

—	Bronisław	Barchański
	 Akademia	Górniczo-Hutnicza
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie,

—	Witold	Bugajski
	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.,

—	Piotr	Czaja
	 Akademia	Górniczo-Hutnicza
	 im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie,

—	Wacław	Czerkawski
	 Związek	Zawodowy	Górników	w	Polsce,

—	Jerzy	Demski
	 Związek	Zawodowy	Pracowników	Dołowych,

— Marian	Dolipski
	 Politechnika	Śląska,

—	Piotr	Gliniak
	 Polskie	Górnictwo	Naftowe
	 i	Gazownictwo	S.A.,

—	Lech	Gładysiewicz
	 Politechnika	Wrocławska,

—	Kazimierz	Grajcarek
	 NSZZ	„Solidarność”
	 Sekretariat	Górnictwa	i	Energetyki,

—	Monika	Hardygóra
	 KGHM	CUPRUM	sp.	z	o.o.
	 —	Centrum	Badawczo-Rozwojowe,

—	Aleksander	Kabziński
	 Polski	Związek	Pracodawców
	 Producentów	Kruszyw,

—	Andrzej	Katulski
	 KGHM	Polska	Miedź	S.A.,

—	Eugeniusz	Kentnowski
	 Centralna	Stacja	Ratownictwa	Górniczego	S.A.,

—	Stanisław	Krzemień
	 Politechnika	Śląska,
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DECYZJA Nr 7 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 lipca 2010 r .

w sprawie odwołania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

—	Piotr	Luberta
	 Związek	Zawodowy
	 Ratowników	Górniczych	w	Polsce,

—	Sławomir	Łukasiewicz
	 Związek	Zawodowy	Pracowników
	 Zakładów	Przeróbki	Mechanicznej
	 Węgla	w	Polsce	„Przeróbka”,

—	Grzegorz	Łyjak
	 Główny	Inspektorat	Pracy,

—	Aleksandra	Magaczewska
	 Ministerstwo	Gospodarki,

—	Jan	Matuszewski
	 Południowy	Koncern	Węglowy	S.A.,

—	Marceli	Murawski
	 Wolny	Związek	Zawodowy
	 „Sierpień	80”,

—	Michał	Mużelak
	 Porozumienie	Związków	Zawodowych
	 „Kadra”,

—	Janusz	Olszowski
	 Górnicza	Izba	Przemysłowo-Handlowa,

—	Witold	Parysiewicz
	 Zarząd	Główny	Stowarzyszenia	Inżynierów
	 i	Techników	Górnictwa,

—	Daniel	Podgórski
	 Centralny	Instytut	Ochrony	Pracy
	 —	Państwowy	Instytut	Badawczy,

—	Zbigniew	Stopa
	 Lubelski	Węgiel	„Bogdanka”	S.A.,

—	Andrzej	Tor
	 Jastrzębska	Spółka	Węglowa	S.A.,

—	Marek	Uszko
	 Kompania	Węglowa	S.A.,

—	Wojciech	Zasadni
	 Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.,

—	Stanisław	Żuk
	 Porozumienie	Producentów
	 Węgla	Brunatnego
	 Kopalnia	Węgla	Brunatnego
	 „Turów”	S.A.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

Na	podstawie	art.	124	ust.	1	i	4	ustawy	z	dnia	 
21	listopada	2008	r.	o	służbie	cywilnej	(Dz.	U.	Nr	227,	 
poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	 
poz.	1706)	oraz	§	7	ust.	2	pkt	1	rozporządzenia	Preze-
sa	Rady	Ministrów	z	dnia	9	kwietnia	2009	r.	w	spra- 
wie	 postępowania	wyjaśniającego	 i	 postępowania	
dyscyplinarnego	w	służbie	cywilnej	 (Dz.	U.	Nr	60,	
poz.	493)	postanawia	się,	co	następuje:

§	1.	Odwołuje	się	Anetę	Rogowską	z	funkcji	Za-
stępcy	Rzecznika	Dyscyplinarnego	Wyższego	Urzędu	
Górniczego.

§	2.	Traci	moc	decyzja	nr	6	Dyrektora	Generalne-
go	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	22	kwietnia	
2010	 r.	w	sprawie	powołania	Zastępcy	Rzecznika	
Dyscyplinarnego	Wyższego	 Urzędu	 Górniczego	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	7,	poz.	47).

§	3.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Jacek Bielawa
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DECYZJA Nr 8 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 20 lipca 2010 r .

w sprawie zmiany Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

80

DECYZJA Nr 9 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lipca 2010 r .

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia Zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej 
w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na	podstawie	art.	124	ust.	1	ustawy	z	dnia	21	listo- 
pada	 2008	 r.	 o	 służbie	 cywilnej	 (Dz.	 U.	 Nr	 227,	 
poz.	1505	oraz	z	2009	r.	Nr	157,	poz.	1241	i	Nr	219,	
poz.	1706)	oraz	§	7	ust.	2	pkt	2	rozporządzenia	Preze-
sa	Rady	Ministrów	z	dnia	9	kwietnia	2009	r.	w	spra- 
wie	 postępowania	wyjaśniającego	 i	 postępowania	
dyscyplinarnego	w	służbie	cywilnej	 (Dz.	U.	Nr	60,	
poz.	493)	postanawia	się,	co	następuje:

§	 1.	 Odwołuje	 się	Marię	 Kucharską	 z	 funkcji	
Rzecznika	Dyscyplinarnego	Wyższego	Urzędu	Gór-
niczego.

§	2.	Powołuje	się	Anetę	Rogowską	na	Rzecznika	
Dyscyplinarnego	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

§	3.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Jacek Bielawa

Na	podstawie	§	5	ust.	2,	§	8	ust.	1	i	§	21	ust.	1	 
zarządzenia	 nr	 81	 Prezesa	 Rady	Ministrów	 z	 dnia	
1	 sierpnia	2007	 r.	w	 sprawie	 zasad	 dokonywania	
opisów	i	wartościowania	stanowisk	pracy	w	służbie	
cywilnej	(M.	P.	Nr	48,	poz.	566	oraz	z	2008	r.	Nr	15,	 
poz.	163)	postanawia	się,	co	następuje:

§	1.	W	decyzji	nr	4	Dyrektora	Generalnego	Wyższe-
go	Urzędu	Górniczego	z	dnia	17	października	2007	r.	 
w	 sprawie	 utworzenia	 Zespołu	 wartościującego	
stanowiska	 pracy	w	 służbie	 cywilnej	w	Wyższym	
Urzędzie	Górniczym	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	17,	poz.	71,	 
z	2009	r.	Nr	4,	poz.	35	oraz	z	2010	r.	Nr	7,	poz.	45)1)  
w	§	2	pkt	3	otrzymuje	brzmienie:

„3)	Członkowie:

—	Ewa	Bałchanowska,

—	Anna	Grabowska,

—	Andrzej	Kalus,

—	Andrzej	Kleszcz,

—	Barbara	Kosmowska,

—	Janusz	Malinga,

—	Mirosław	Musiał,

—	Agnieszka	Nolda,

—	Janusz	Orlof,

—	Maria	Siekierska.”.

§	2.	Decyzja	wchodzi	w	życie	z	dniem	podpisania.

Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Jacek Bielawa

1)	Pierwsza	zmiana	składu	została	dokonana	decyzją	nr	1	Dyrektora	Generalnego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	17	marca	2008	r.	w	sprawie	zmiany	
składu	Zespołu	wartościującego	stanowiska	pracy	w	służbie	cywilnej	w	Wyższym	Urzędzie	Górniczym	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	8,	poz.	53).
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OBWIESZCZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lipca 2010 r .

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie 
dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach  

publicznych

1.	Na	podstawie	art.	16	ust.	1	i	3	ustawy	z	dnia	
20	lipca	2000	r.	o	ogłaszaniu	aktów	normatywnych	 
i	niektórych	innych	aktów	prawnych	(Dz.	U.	z	2010	r.	 
Nr	17,	poz.	95)	ogłasza	się	w	załączniku	do	niniej-
szego	 obwieszczenia	 jednolity	 tekst	 zarządzenia	 
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),	 z	 uwzględnieniem	 zmian	
wprowadzonych:

1)	zarządzeniem	nr	 12	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	20	czerwca	2008	r.	zmienia-
jącym	zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	
urzędy	 górnicze	wydatków	 publicznych	 nieob-
jętych	 przepisami	 o	 zamówieniach	 publicznych	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),

2)	zarządzeniem	nr	 21	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	21	lipca	2009	r.	zmieniającym	
zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	urzę-
dy	górnicze	wydatków	publicznych	nieobjętych	
przepisami	o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	
WUG	Nr	8,	poz.	54),

3)	zarządzeniem	nr	 26	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	21	czerwca	2010	r.	zmienia-
jącym	zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	
urzędy	 górnicze	wydatków	 publicznych	 nieob-
jętych	 przepisami	 o	 zamówieniach	 publicznych	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),

oraz	zmian	wynikających	z	przepisów	ogłoszonych	
przed dniem 16 lipca 2010 r .

2.	Podany	w	załączniku	do	niniejszego	obwiesz-
czenia	jednolity	tekst	zarządzenia	nie	obejmuje:

1)	§	2	zarządzenia	nr	12	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	20	czerwca	2008	r.	zmieniają-
cego	zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	
urzędy	 górnicze	wydatków	 publicznych	 nieob-
jętych	 przepisami	 o	 zamówieniach	 publicznych	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),	który	stanowi:

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

2)	§	2	zarządzenia	nr	21	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	21	lipca	2009	r.	zmieniającego	
zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	urzę-
dy	górnicze	wydatków	publicznych	nieobjętych	
przepisami	o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	
WUG	Nr	8,	poz.	54),	który	stanowi:

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

3)	§	2	zarządzenia	nr	26	Prezesa	Wyższego	Urzędu	
Górniczego	z	dnia	21	czerwca	2010	r.	zmieniają-
cego	zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	przez	
urzędy	 górnicze	wydatków	 publicznych	 nieob-
jętych	 przepisami	 o	 zamówieniach	 publicznych	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),	który	stanowi:

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

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa
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Załącznik	 do	 obwieszczenia	 Prezesa	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego	z	dnia	21	lipca	2010	r.	(poz.	81)

ZARZĄDZENIE 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

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.	 1.	 Zarządzenie	 określa	 tryb	 dokonywania	
przez	urzędy	górnicze	wydatków	publicznych.

2 .2)	Przepisów	zarządzenia	nie	stosuje	się	do:

1)	zamawiania	 przygotowania	 koreferatów,	 eksper-
tyz	 oraz	 innych	 dokumentów	 specjalistycznych,	
związanych	 z	 pracami	 organów	opiniodawczych	 
i	doradczych	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego;

2)	uzyskiwania	ofert,	zaciągania	zobowiązań	i	reali-
zacji	umów	dotyczących	usług	szkoleniowych;

3)	dokonywania	wydatków	publicznych	przez	oso-
by,	którym	Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego	
udzielił	 pełnomocnictwa	 do	 samodzielnego	 za-
ciągania	zobowiązań	finansowych	do	określonej	
kwoty	w	danym	roku	kalendarzowym.

§	2.	Ilekroć	w	zarządzeniu	jest	mowa	o:

1)	„jednostce”	—	należy	przez	to	rozumieć	komórkę,	
okręgowy	 urząd	 górniczy	 oraz	 specjalistyczny	
urząd	górniczy;

2)3)	„komórce”	—	należy	przez	to	rozumieć	komórki	
wymienione	w	§	2	ust.	1	i	2	statutu	Wyższego	
Urzędu	Górniczego,	stanowiącego	załącznik	do	
zarządzenia	Ministra	Środowiska	z	dnia	6	wrze- 
śnia	 2007	 r.	w	 sprawie	 nadania	 statutu	Wyż-
szemu	 Urzędowi	 Górniczemu	 (M.	 P.	 Nr	 62,	 
poz.	710),	a	także	stanowiska	wymienione	w	§	6	
ust.	2	regulaminu	organizacyjnego	Wyższego	Urzę-
du	Górniczego,	stanowiącego	załącznik	do	zarzą-
dzenia	nr	20	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	 
z	dnia	21	czerwca	2010	r.	w	sprawie	regulami- 

nu	 organizacyjnego	Wyższego	 Urzędu	 Górni- 
czego	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	57);

3)	„najkorzystniejszej	 ofercie”	—	 należy	 przez	 to	
rozumieć	 ofertę,	 która	 przedstawia	 najkorzyst-
niejszy	bilans	ceny	i	innych	kryteriów	odnoszą-
cych	 się	 do	 przedmiotu	wydatku	 publicznego,	 
w	szczególności	kosztów	eksploatacji,	parame-
trów	 technicznych,	 funkcjonalności	 i	 terminu	
wykonania,	albo	ofertę	z	najniższą	ceną,	w	za-
leżności	 od	 kryteriów	wyboru	 określonych	we	
wniosku	o	dokonanie	wydatku	publicznego;

4)	„szacunkowej	wartości	przedmiotu	wydatku	pu-
blicznego”	—	należy	przez	to	rozumieć	całkowite	
szacunkowe	wynagrodzenie	 wykonawcy	 bez	
podatku	od	towarów	i	usług,	ustalone	z	należytą	
starannością	przez	jednostkę	dokonującą	wydatku	
publicznego;

5)	„ustawie”	—	należy	przez	 to	 rozumieć	ustawę	 
z	dnia	29	stycznia	2004	r.	—	Prawo	zamówień	pu-
blicznych	(Dz.	U.	z	2010	r.	Nr	113,	poz.	759);

6)	„wnioskodawcy”	—	 należy	 przez	 to	 rozumieć	
dyrektorów	(naczelników)	komórek,	okręgowych	
urzędów	górniczych	i	specjalistycznych	urzędów	
górniczych;

6a)4)	„wydatku	powtarzalnym”	—	należy	przez	to	
rozumieć	wydatek	publiczny,	którego	przedmio-
tem	jest	grupa	jednorodnych	dostaw	lub	usług,	
realizowanych	w	określonym	terminie;

7)	„wydatku	publicznym”	—	należy	przez	to	rozu-
mieć	jednorazowe	lub	okresowo	powtarzające	się	
w	danym	roku	kalendarzowym	świadczenie	z	ty-
tułu	umowy	odpłatnej,	dotyczącej	dostaw,	usług	
lub	 robót	 budowlanych,	 zawieranej	 pomiędzy	
jednostką	a	wykonawcą,	do	którego	ze	względu	
na	 jego	 przedmiot	 lub	wartość	 nie	 stosuje	 się	
przepisów	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,	 
z	2009	r.	Nr	18,	poz.	97	oraz	z	2010	r.	Nr	47,	poz.	278	i	Nr	76,	poz.	489.

2)		W	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	1	zarządzenia	nr	12	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	20	czerwca	2008	r.	zmieniającego	zarządzenie	 
w	sprawie	dokonywania	przez	urzędy	górnicze	wydatków	publicznych	nieobjętych	przepisami	o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),	 
które	weszło	w	życie	z	dniem	20	czerwca	2008	r.

3)		W	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	1	zarządzenia	nr	26	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	21	czerwca	2010	r.	zmieniającego	zarządzenie	 
w	sprawie	dokonywania	przez	urzędy	górnicze	wydatków	publicznych	nieobjętych	przepisami	o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	10,	poz.	63),	 
które	weszło	w	życie	z	dniem	1	lipca	2010	r.

4)		Dodany	przez	§	1	pkt	2	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.



Dziennik	Urzędowy	Nr	13
Wyższego	Urzędu	Górniczego 277 Poz.	81

8)	„wykonawcy”	—	należy	przez	to	rozumieć	osobę	
fizyczną,	osobę	prawną	albo	jednostkę	organiza-
cyjną	nieposiadającą	osobowości	prawnej,	która	
ubiega	 się	 o	 dokonanie	 przez	 jednostkę	 na	 jej	
rzecz	wydatku	 publicznego,	 złożyła	 ofertę	 lub	
zawarła	umowę	dotyczącą	przedmiotu	wydatku	
publicznego;

9)	„zakupach	 o	 charakterze	 specjalistycznym”	—	
należy	przez	to	rozumieć	zakupy	nienależące	do	
zakupów	powszechnie	 stosowanych,	wymaga-
jące	 specjalistycznej	wiedzy	 z	 danej	 dziedziny,	 
w	szczególności	wiedzy	technicznej.

§	3.	1.	Jednostka	planująca	dokonanie	wydatku	
publicznego	występuje	 do	 Biura	 Administracyjno-
Budżetowego	Wyższego	Urzędu	Górniczego,	 zwa-
nego	dalej	„GAB”,	z	wnioskiem	o	wyrażenie	zgody	
na	dokonanie	wydatku	publicznego,	 zwanym	dalej	
„wnioskiem”.

2.	Wniosek	określa	w	szczególności:

1)	przedmiot	wydatku	publicznego;

2)	termin	realizacji	przedmiotu	wydatku	publiczne-
go;

3)	szacunkową	wartość	 przedmiotu	wydatku	 pu-
blicznego;

4)	kryteria	wyboru	oferty;

5)	osoby	 odpowiedzialne	 za	 realizację	 przedmiotu	
wydatku	publicznego.

3.	Wzór	wniosku	stanowi	załącznik	nr	1	do	za-
rządzenia.

4.	(uchylony).5)

5.	W	przypadku	wątpliwości	dotyczących	przed-
miotu	lub	wartości	wydatku	publicznego	pracownik	
GAB	odpowiedzialny	za	prowadzenie	spraw	dotyczą-
cych	wydatków	publicznych,	zwany	dalej	„pracowni-
kiem	GAB”,	rozstrzyga	o	stosowaniu	albo	niestoso-
waniu	przepisów	ustawy	w	odniesieniu	do	wydatku	
publicznego.	Rozstrzygnięcie,	wraz	z	uzasadnieniem,	
jest	dokumentowane	w	formie	protokołu.

6.	W	przypadku	rozstrzygnięcia:

1)	o	stosowaniu	przepisów	ustawy	w	odniesieniu	
do	wydatku	 publicznego,	wnioskodawca	 skła-
da	—	w	 trybie	 określonym	 przez	 zarządzenie	 
nr	16	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	 
11	 października	 2007	 r.	w	 sprawie	 udzielania	
zamówień	 publicznych	 przez	 urzędy	 górnicze	 
(Dz.	Urz.	WUG	Nr	17,	poz.	66	oraz	z	2010	r.	Nr	10,	 
poz.	62)	—	wniosek	o	wszczęcie	postępowania	
o	udzielenie	zamówienia	publicznego;

2)	o	niestosowaniu	przepisów	ustawy	w	odniesieniu	
do	wydatku	publicznego,	wydatek	publiczny	jest	
dokonywany	w	trybie	określonym	przez	dalsze	
przepisy	niniejszego	zarządzenia:

a)	przez	pracownika	GAB	—	jeżeli	z	wnioskiem	
wystąpiła	komórka,

b)	przez	 okręgowy	 urząd	 górniczy	 lub	 specjali-
styczny	urząd	górniczy,	który	wystąpił	z	wnio-
skiem.

7.	Wnioskodawca	jest	obowiązany	uzyskać	za-
twierdzenie	wniosku	 przez	Głównego	 Księgowego	
Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	zakresie	zabezpie-
czenia	środków	finansowych	na	dokonanie	wydatku	
publicznego.

8.	 Zgodę	 na	 dokonanie	wydatku	 publicznego	
wyraża	Dyrektor	Generalny	Wyższego	Urzędu	Gór-
niczego.

9.	W	przypadku	otrzymania	zgody	na	dokonanie	
wydatku	 publicznego,	wniosek	 jest	 przekazywany	
do	GAB,	który:

1)	rejestruje	wniosek	w	 ewidencji	wydatków	 pu-
blicznych;

2)	nadaje	wnioskowi	numer.

§	4.	1.	GAB	może	dokonać	wydatku	publicznego	
na	rzecz	kilku	jednostek:

1)	w	oparciu	o	plany	zamówień	publicznych	na	dany	
rok,	sporządzane	przez	jednostki	w	trybie	określo-
nym	przez	zarządzenie	nr	16	Prezesa	Wyższego	
Urzędu	Górniczego	z	dnia	11	października	2007	r.	 
w	sprawie	udzielania	zamówień	publicznych	przez	
urzędy	górnicze,

2)	w	 oparciu	 o	wnioski	 składane	 przez	 jednostki,	
dotyczące	wydatków	 publicznych	 nieujętych	
uprzednio	w	planach	zamówień	publicznych	na	
dany	rok

—	jeżeli	w	odniesieniu	do	wydatku	publicznego	nie	
będą	stosowane	przepisy	ustawy.

2.	W	przypadku,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	GAB	
składa	wniosek	do	Dyrektora	Generalnego	Wyższego	
Urzędu	Górniczego.

§	5.	1.	Dokonanie	wydatku	publicznego	o	warto-
ści	mniejszej	niż	3000	euro	poprzedza	się	pisemnym	
lub	 telefonicznym	 zapytaniem	 ofertowym	 skiero-
wanym	 do	 co	 najmniej	 dwóch	 oferentów,	 oprócz	
przypadków,	w	których	dostawy,	usługi	lub	roboty	
budowlane	mogą	być	świadczone	tylko	przez	jednego	
wykonawcę.

5)		Przez	§	1	pkt	3	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
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2.	Obowiązane	do	uzyskania	ofert	są:

1)	w	 przypadku	Wyższego	 Urzędu	 Górniczego	
—	 pracownik	 GAB,	 a	w	 przypadku	 zakupów	 
o	charakterze	specjalistycznym	—	komórka,	która	
wystąpiła	z	wnioskiem;

2)	w	 przypadku	 okręgowych	 urzędów	 górniczych	
lub	specjalistycznego	urzędu	górniczego	—	wy-
znaczony	pracownik	tego	urzędu.

3.	Oferty	mogą	być	dostarczone	pocztą,	drogą	
elektroniczną	lub	faksem.	Dopuszcza	się	telefoniczne	
uzyskiwanie	ofert,	przy	czym	z	rozmowy	telefonicznej	
zakończonej	uzyskaniem	oferty	sporządza	się	notatkę	
zawierającą	podstawowe	informacje	dotyczące	po-
tencjalnego	wykonawcy	 (nazwa	 i	 adres	podmiotu,	
numer	telefonu).

4.	 Spośród	 zgromadzonych	 ofert	wybiera	 się	
najkorzystniejszą	ofertę.

5 .6)	Przepisów	ust.	1—4	nie	stosuje	się	do	do-
konywania	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	konserwacyj-
nych

—	zachowując	jednak	realizację	zasady	celowości	
i	gospodarności.

§ 6 . 1 .7)	Dokonanie	wydatku	publicznego	o	warto-
ści	równej	albo	większej	niż	3	000	euro	poprzedza	się	
pisemnym	zapytaniem	ofertowym	skierowanym	do	
co	najmniej	dwóch	oferentów,	oprócz	przypadków,	 
w	których	dostawy,	usługi	lub	roboty	budowlane	mogą	
być	świadczone	tylko	przez	jednego	wykonawcę.

2.	Zapytanie	ofertowe	określa	w	szczególności:

1)	przedmiot	wydatku	publicznego;

2)	wymagania	stawiane	wykonawcom,	w	tym	doku-
menty	i	oświadczenia,	jakie	powinni	złożyć	wraz	
z	ofertą;

3)	szczegółowe	wymagania,	jakie	powinna	spełniać	
oferta;

4)	miejsce	i	termin	składania	ofert;

5)	sposób	uzyskania	dodatkowej	informacji	oraz	do-
kumentacji	określającej	szczegółowe	wymagania	
dotyczące	przedmiotu	wydatku	publicznego;

6)	kryteria	wyboru	oferty.

3.	Termin	składania	ofert	określa	się,	uwzględnia-
jąc	możliwość	przygotowania	i	złożenia	oferty	przez	
wykonawców.

4.	Obowiązane	do	uzyskania	ofert	są:

1)	w	 przypadku	Wyższego	 Urzędu	 Górniczego	
—	 pracownik	 GAB,	 a	w	 przypadku	 zakupów	 
o	charakterze	specjalistycznym	—	komórka,	która	
wystąpiła	z	wnioskiem;

2)	w	 przypadku	 okręgowych	 urzędów	 górniczych	
lub	specjalistycznego	urzędu	górniczego	—	wy-
znaczony	pracownik	tego	urzędu.

5.	Oferty	mogą	być	dostarczone	pocztą,	drogą	
elektroniczną	lub	faksem.

6.	W	przypadku	gdy	przedmiot	wydatku	publicz-
nego	jest	szczególnie	skomplikowany,	wnioskodawca	
może	powołać	 zespół	 do	przygotowania	 zapytania	
ofertowego,	dokonania	oceny	ofert	i	dokonania	wy-
boru	najkorzystniejszej	oferty.

7.	W	skład	zespołu	powinni	wchodzić	specjaliści	
z	dziedziny	stanowiącej	przedmiot	wydatku	publicz-
nego,	 zdolni	 ocenić	 oferty	w	 oparciu	 o	 posiadane	
doświadczenie	i	wykształcenie,	będący	pracownikami	
jednostki,	która	wystąpiła	z	wnioskiem.

8.	 Spośród	 zgromadzonych	 ofert	wybiera	 się	
najkorzystniejszą	ofertę.

§ 6a .8)	1.	Jeżeli	pomiędzy	szacunkową	wartością	
przedmiotu	wydatku	publicznego	określoną	we	wnio-
sku	a	najniższą	wartością	netto	przedmiotu	wydatku	
publicznego	zaproponowaną	w	zgromadzonych	ofer-
tach,	wyższą	od	szacunkowej	wartości	przedmiotu	
wydatku	publicznego,	istnieje	różnica	wynosząca	do	
20	%	szacunkowej	wartości	przedmiotu	wydatku	pu-
blicznego	określonej	we	wniosku,	nieprzekraczająca	
2	000	zł	—	wydatek	publiczny	jest	dokonywany	na	
podstawie	wniosku,	który	stanowił	podstawę	skie-
rowania	zapytań	ofertowych,	o	ile	najniższa	wartość	
przedmiotu	wydatku	 publicznego	 zaproponowana	
w	 zgromadzonych	 ofertach	 nie	 przekracza	 kwoty,	
powyżej	której	stosuje	się	przepisy	ustawy.

6)		Dodany	przez	§	1	zarządzenia	nr	21	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	21	lipca	2009	r.	zmieniającego	zarządzenie	w	sprawie	dokonywania	
przez	urzędy	górnicze	wydatków	publicznych	nieobjętych	przepisami	o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	WUG	Nr	8,	poz.	54),	które	weszło	w	życie	
z dniem 21 lipca 2009 r .

7)		W	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	4	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
8)		Dodany	przez	§	1	pkt	5	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
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2.	Jeżeli	pomiędzy	szacunkową	wartością	przed-
miotu	wydatku	publicznego	określoną	we	wniosku	
a	 najniższą	wartością	 netto	 przedmiotu	wydatku	
publicznego	zaproponowaną	w	zgromadzonych	ofer-
tach,	wyższą	od	szacunkowej	wartości	przedmiotu	
wydatku	publicznego,	istnieje	różnica	wynosząca	do	
20	%	 szacunkowej	wartości	 przedmiotu	wydatku	
publicznego	określonej	we	wniosku,	przekraczająca	
2	000	zł,	albo	powyżej	20	%	szacunkowej	warto-
ści	przedmiotu	wydatku	publicznego	określonej	we	
wniosku:

1)	jednorazowy	wydatek	publiczny	jest	dokonywany	
na	podstawie	nowego	wniosku,	uwzględniającego	
najniższą	wartość	przedmiotu	wydatku	publiczne-
go	zaproponowaną	w	zgromadzonych	ofertach,

2)	okresowo	powtarzający	się	w	danym	roku	wy-
datek	publiczny	jest	dokonywany	na	podstawie	
wniosku	uzupełniającego,	którego	wzór	stanowi	
załącznik	nr	1a	do	zarządzenia

—	o	ile	najniższa	wartość	przedmiotu	wydatku	pu-
blicznego	zaproponowana	w	zgromadzonych	ofer-
tach	nie	przekracza	kwoty,	powyżej	której	stosuje	
się	przepisy	ustawy.

3.	Wnioskodawca	jest	obowiązany	uzyskać	za-
twierdzenie	wniosku	uzupełniającego	przez	Głównego	
Księgowego	Wyższego	Urzędu	Górniczego	w	zakresie	
zabezpieczenia	środków	finansowych	na	dokonanie	
wydatku	publicznego.

4.	Zgodę	na	dokonanie	wydatku	publicznego	na	
podstawie	wniosku	uzupełniającego	wyraża	Dyrektor	
Generalny	Wyższego	Urzędu	Górniczego.

5.	W	przypadku	otrzymania	zgody	na	dokonanie	
wydatku	publicznego	na	podstawie	wniosku	uzupeł-
niającego,	wniosek	ten	jest	przekazywany	do	GAB,	
który:

1)	rejestruje	wniosek	 uzupełniający	w	 ewidencji	
wydatków	publicznych;

2)	nadaje	wnioskowi	uzupełniającemu	numer	wnio-
sku	uzupełnianego	z	dodanym	na	końcu	kolejnym	
numerem	porządkowym.

§	7.	1.	Umowa	dotycząca	przedmiotu	wydatku	
publicznego,	zwana	dalej	„umową”,	jest	zawierana	
w	formie	pisemnej,	jeżeli:

1)9)	wartość	 przedmiotu	 jednorazowego	wydatku	
publicznego	 przekroczy	 u	 danego	wykonawcy	
kwotę	5	000	złotych	netto;

1a)10)	łączna	wartość	przedmiotu	wydatku	powta-
rzalnego	przekroczy	u	danego	wykonawcy	kwotę	
5	 000	 złotych	 netto,	 z	wyjątkiem	wydatków	
powtarzalnych,	których	przedmiotem	są:

a)	artykuły	spożywcze,

b)	prezenty	okolicznościowe,

c)	kwiaty,

d)	artykuły	elektryczne,

e)	materiały	do	drobnych	napraw	konserwacyj-
nych,

f)	artykuły	gospodarstwa	domowego;

2)	przedmiot	wydatku	publicznego	jest	szczególnie	
skomplikowany,	niezależnie	od	wartości	wydatku	
publicznego.

2.	W	przypadku	umów	niewymienionych	w	ust.	1	 
potwierdzeniem	ich	zawarcia	są	faktury.

2a .11)	Projekt	umowy	opracowuje:

1)	Departament	 Prawny	Wyższego	 Urzędu	 Gór-
niczego,	w	 oparciu	 o	 sporządzone	 przez	GAB,	
przy	współpracy	z	wnioskodawcą,	i	przekazane	
temu	 departamentowi	 założenia	merytoryczne,	 
w	terminie	7	dni	od	otrzymania	tych	założeń	—	
w	 przypadku	 umów,	 które	 będą	 podpisywane	
przez	 osoby	 zatrudnione	w	Wyższym	Urzędzie	
Górniczym;

2)	pracownik	wyznaczony	przez	dyrektora	okręgo-
wego	 urzędu	 górniczego	 lub	 specjalistycznego	
urzędu	górniczego	—	w	przypadku	umów,	które	
będą	podpisywane	jedynie	przez	tego	dyrektora	
w	ramach	posiadanego	pełnomocnictwa.

3.	W	pisemnej	umowie	umieszcza	się	postano-
wienia	zabezpieczające	interesy	jednostki,	w	szcze-
gólności	postanowienia:

1)	dotyczące	kary	umownej	 lub	 innego	odszkodo-
wania	umownego,	przysługującego	w	przypadku	
niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	zobo-
wiązania	umownego	przez	oferenta;

2)	precyzyjnie	określające	uprawnienia	i	obowiązki	
z	tytułu	gwarancji	i	rękojmi;

3)	precyzyjnie	określające	przesłanki	odbioru	(odbio-
rów	częściowych	i	odbioru	końcowego)	przedmio-
tu	umowy	oraz	zapewniające	ścisłe	powiązanie	
tych	przesłanek	z	przesłankami	płatności.

3a .12)	Umowa	przed	podpisaniem	jest	parafowana	
przez:

 9)	W	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	6	lit.	a	tiret	pierwsze	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
 10)	 Dodany	przez	§	1	pkt	6	lit.	a	tiret	drugie	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
 11)	 Dodany	przez	§	1	pkt	2	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	3.
 12)	 Dodany	przez	§	1	pkt	6	lit.	b	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2.
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1)	wnioskodawcę;

2)	(uchylony);13)

3)	Głównego	Księgowego	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego,	po	dokonaniu	sprawdzenia	postanowień	
umowy	w	zakresie	dostępności	środków	finan-
sowych.

4.	Pisemna	umowa	jest	podpisywana:

1)	jeżeli	jest	zawierana	na	rzecz	okręgowego	urzędu	
górniczego	lub	specjalistycznego	urzędu	górnicze-
go	—	przez	dyrektora	urzędu	w	ramach	posiada-
nego	pełnomocnictwa;

2)	w	przypadkach	niewymienionych	w	pkt	1	—	przez	
Dyrektora	Generalnego	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego.

5.	 Kopia	 pisemnej	 umowy	 jest	 przekazywana	
komórce,	na	rzecz	której	została	zawarta	umowa.

6.	 Jednostka,	 na	 rzecz	 której	 została	 zawarta	
umowa,	ponosi	odpowiedzialność	za	realizację	umo-
wy	zgodnie	z	jej	postanowieniami,	a	w	szczególności	
za	dotrzymanie	terminów	dostaw,	usług	i	wykonania	
robót	 budowlanych,	 a	 także	 za	 odbiór	 przedmiotu	
umowy.

§	8.	1.	Płatność	następuje	przelewem	lub	w	for-
mie	gotówkowej	na	podstawie	faktury	opisanej	przez	
jednostkę,	na	rzecz	której	została	zawarta	umowa.

2.	Opis	faktury,	o	którym	mowa	w	ust.	1,	za-
wiera:

1)	oznaczenie	jednostki	realizującej	wydatek	publicz-
ny;

2)	określenie	celu	wydatku	publicznego;

3)	określenie	terminu	realizacji	przedmiotu	wydatku	
publicznego;

4)	numer	wniosku;

5)	numer	umowy.

3.	 Fakturę	 sprawdza	 pod	względem	 rachunko-
wym	i	formalnym:

1)	w	 przypadku	Wyższego	Urzędu	Górniczego	—	
pracownik	GAB;

2)	w	przypadku	okręgowego	urzędu	górniczego	lub	
specjalistycznego	urzędu	górniczego	—	wyzna-
czony	pracownik	tego	urzędu.

§	9.	1.	Przebieg	postępowania	w	sprawie	realiza-
cji	wydatku	publicznego	jest	dokumentowany	w	for-
mie	notatki	służbowej,	której	wzór	stanowi	załącznik	
nr	2	do	zarządzenia.

2.	Notatka	służbowa,	o	której	mowa	w	ust.	1, 
zawiera:

1)	określenie	przedmiotu	wydatku	publicznego;

2)	określenie	rzeczywistej	wartości	wydatku	publicz-
nego;

3)	numer	i	datę	faktury;

4)	opis	złożonych	ofert;

5)	uzasadnienie	wyboru	oferty	w	zależności	od	kry-
teriów	wyboru	określonych	we	wniosku;

6)	potwierdzenie	zgodności	otrzymanego	przedmiotu	
wydatku	publicznego	z	umową;

7)	czytelne	podpisy	osób	uczestniczących	w	postę-
powaniu.

3.	Notatka	służbowa,	o	której	mowa	w	ust.	1,	
jest	sporządzana:

1)	w	 przypadku	Wyższego	Urzędu	Górniczego	—	
przez	pracownika	GAB,	a	w	przypadku	zakupów	 
o	charakterze	specjalistycznym	—	przez	pracow-
nika	komórki,	która	wystąpiła	z	wnioskiem;

2)	w	przypadku	okręgowego	urzędu	górniczego	lub	
specjalistycznego	 urzędu	 górniczego	—	 przez	
wyznaczonego	pracownika	tego	urzędu.

4.	Notatka	służbowa,	o	której	mowa	w	ust.	1,	
jest	podpisywana	przez	wnioskodawcę.

§	10.	1.	Dokumentacja	 postępowania	w	 spra-
wie	realizacji	wydatku	publicznego	jest	prowadzona	 
i	przechowywana:

1)	jeżeli	umowa	została	zawarta	na	 rzecz	okręgo-
wego	 urzędu	 górniczego	 lub	 specjalistycznego	
urzędu	górniczego	—	przez	ten	urząd;

2)	w	przypadkach	niewymienionych	w	pkt	1	—	przez	
GAB.

2.	Dokumentacja,	o	której	mowa	w	ust.	1,	za-
wiera	w	szczególności:

1)	wniosek;

2)	notatkę	służbową,	o	której	mowa	w	§	9	ust.	1;

3)	pisemną	umowę	albo	fakturę	stanowiącą	potwier-
dzenie	zawarcia	umowy.

3.	Dokumentację,	o	której	mowa	w	ust.	1,	prze-
chowuje	się	w	sposób	gwarantujący	jej	nienaruszal-
ność	przez	okres	2	lat;	okres	przechowywania	jest	
liczony	 od	 dnia	 1	 stycznia	 roku	 następującego	 po	
roku,	w	którym	zawarto	umowę.

§	11.	Traci	moc	zarządzenie	nr	23	Prezesa	Wyż-
szego	Urzędu	Górniczego	z	dnia	30	grudnia	2005	r.	 

13)	 Przez	§	1	pkt	3	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	3.

Poz.	81
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w	 sprawie	 dokonywania	w	 urzędach	 górniczych	
wydatków	 publicznych	 nieobjętych	 przepisami	 
o	zamówieniach	publicznych	(Dz.	Urz.	WUG	z	2006	r.	 
Nr	4,	poz.	27	i	Nr	15,	poz.	81).

§	 12.	 Zarządzenie	wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	
podpisania.

Poz.	81
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Załączniki do zarządzenia nr 17 Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2007 r. 

Załącznik nr 114) 

………………….........……….. ………………………….……………. 
jednostka miejscowość, data 

W N I O S E K 

o wyrażenie zgody na dokonanie wydatku publicznego 

1. Przedmiot wydatku publicznego: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 
(dostawa, usługa, robota budowlana1) nieobjęta przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) 

......…………………………………………………… 

2. Termin realizacji przedmiotu 
wydatku publicznego: 

data/okres 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu wydatku publicznego: 

3.1. Netto: ………………………………………………………… zł 

3.2. Brutto: ………………………………………………………… zł 

………………………………………… 

3.3. Data ustalenia wartości 
przedmiotu wydatku publicznego: 

dzień-miesiąc-rok 

3.4. Podstawa ustalenia wartości przedmiotu wydatku publicznego: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

3.5. Osoba dokonująca ustalenia wartości przedmiotu wydatku publicznego: 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 1) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 2) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 3) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 
1) niepotrzebne skreślić

14) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 
oraz załącznik nr 1 do zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 

14)	 Ze	zmianą	wprowadzoną	przez	§	1	pkt	7	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2;	w	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	4	oraz	załącznik	nr	1	do	
zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	3.

Poz.	81
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4. Kryteria wyboru oferty: 

1) …………………………....................................………………………………………………………………… 

2) …………………………....................................………………………………………………………………… 

3) …………………………....................................………………………………………………………………… 

5. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu wydatku publicznego: 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 1) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 2) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 3) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

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

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

Zatwierdzam w zakresie zabezpieczenia środków finansowych 

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

miejscowość i data podpis Głównego Księgowego 
Wyższego Urzędu Górniczego 

Wyrażam zgodę na dokonanie wydatku publicznego 

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

miejscowość i data podpis Dyrektora Generalnego 
Wyższego Urzędu Górniczego 

Poz.	81
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Załącznik nr 1a15) 

………………….........……….. ………………………….……………. 

jednostka miejscowość, data 

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY 

do wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie wydatku publicznego 

Nr ……………………….. z dnia ……………………………… 

1. Przedmiot wydatku publicznego: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

(dostawa, usługa, robota budowlana1) nieobjęta przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) 

………………………………………………………… 
2. Termin realizacji przedmiotu 

wydatku publicznego: 
data/okres 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu wydatku publicznego2): 

3.1. Netto: ………………………………………………………… zł 

3.2. Brutto: ………………………………………………………… zł 

........................................................... 
3.3. Data ustalenia wartości 

przedmiotu wydatku publicznego: 
dzień-miesiąc-rok 

3.4. Podstawa ustalenia wartości przedmiotu wydatku publicznego: 

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

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

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

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

1) niepotrzebne skreślić 
2) różnica pomiędzy szacunkową wartością przedmiotu wydatku publicznego określoną we wniosku uzupełnianym a ustaloną 

wartością przedmiotu wydatku publicznego 

15) Dodany przez § 1 pkt 8 oraz załącznik do zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 
4 oraz załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 

15)	 Dodany	przez	§	1	pkt	8	oraz	załącznik	do	zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	2;	w	brzmieniu	ustalonym	przez	§	1	pkt	4	oraz	załącznik	nr	2	do	
zarządzenia,	o	którym	mowa	w	odnośniku	3.

Poz.	81
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Załącznik nr 1a15) 

………………….........……….. ………………………….……………. 

jednostka miejscowość, data 

WNIOSEK UZUPEŁNIAJĄCY 

do wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie wydatku publicznego 

Nr ……………………….. z dnia ……………………………… 

1. Przedmiot wydatku publicznego: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

(dostawa, usługa, robota budowlana1) nieobjęta przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) 

………………………………………………………… 
2. Termin realizacji przedmiotu 

wydatku publicznego: 
data/okres 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu wydatku publicznego2): 

3.1. Netto: ………………………………………………………… zł 

3.2. Brutto: ………………………………………………………… zł 

........................................................... 
3.3. Data ustalenia wartości 

przedmiotu wydatku publicznego: 
dzień-miesiąc-rok 

3.4. Podstawa ustalenia wartości przedmiotu wydatku publicznego: 

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

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

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

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

1) niepotrzebne skreślić 
2) różnica pomiędzy szacunkową wartością przedmiotu wydatku publicznego określoną we wniosku uzupełnianym a ustaloną 

wartością przedmiotu wydatku publicznego 

15) Dodany przez § 1 pkt 8 oraz załącznik do zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 
4 oraz załącznik nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 

1)	 niepotrzebne	skreślić
2)	 różnica	pomiędzy	szacunkową	wartością	przedmiotu	wydatku	publicznego	określoną	we	wniosku	uzupełnianym	a	ustaloną	wartością	przedmiotu	wy-
datku	publicznego
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Zatwierdzam w zakresie zabezpieczenia środków finansowych 

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

miejscowość i data podpis Głównego Księgowego 
Wyższego Urzędu Górniczego 

Wyrażam zgodę na dokonanie wydatku publicznego 

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

miejscowość i data podpis Dyrektora Generalnego 
Wyższego Urzędu Górniczego 

Poz.	81
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Załącznik nr 2 

………………….........……….. ………………………….……………. 
jednostka miejscowość, data 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

z przebiegu postępowania w sprawie realizacji wydatku publicznego 

1. Przedmiot wydatku publicznego: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 
(dostawa, usługa, robota budowlana1) nieobjęta przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)) 

2. Wartość (netto) przedmiotu 
wydatku publicznego wynosi: …………………………………………….………… zł 

3. Numer i data faktury 
…………………………………………………………. 

4. Opis złożonych ofert: 

L.p. Nazwa i adres 
wykonawcy 

Sposób 
uzyskania oferty 

Pozostałe 
postanowienia oferty Cena netto Cena brutto 

1.      

2.      

3.      

4.      

5. Uzasadnienie wyboru oferty w zależności od kryteriów wyboru określonych we wniosku o wyrażenie zgody na 
dokonanie wydatku publicznego:  

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

6. Uwagi: 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

…………………………....................................………………………………………………………………… 

1) Niepotrzebne skreślić. 1)		Niepotrzebne	skreślić.

Poz.	81
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7. Potwierdzenie zgodności otrzymanego przedmiotu wydatku publicznego z umową dotyczącą przedmiotu 
wydatku publicznego 

………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………….. …………………………………… 

miejscowość i data podpis dokonującego odbioru przedmiotu wydatku publicznego 

8. Pozostali uczestnicy postępowania: 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 1) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 2) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

……………………………..........................… ……………………………..........................… 3) 

imię i nazwisko/jednostka data i podpis 

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

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 

Poz.	81
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KOMUNIKAT PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 lipca 2010 r .

w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego

1.	 Przewodniczący	 Komisji	 Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie,	 decyzją	 nr	 1	 z	 dnia	21	maja	
2010	 r.,	 wydaną	 na	 podstawie	 §	 8	 zarządzenia	 
nr	 1	 Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górniczego	 z	 dnia	 
7	stycznia	2008	r.	w	sprawie	Komisji	Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie	(Dz.	Urz.	WUG	z	2010	r.	Nr	7,	 
poz.	48),	która	weszła	w	życie	z	dniem	21	maja	2010	r.,	 
powołał	Grupę	Roboczą	do	spraw	Górnictwa	Węgla	
Kamiennego,	zwaną	dalej	„Grupą	Roboczą”.

2.	W	decyzji,	o	której	mowa	w	pkt	1,	ustalono	
następujący	skład	Grupy	Roboczej:

1)	Przewodniczący:

Wojciech	Magiera
Wyższy	Urząd	Górniczy;

2)	Członkowie:

—	Wacław	Czerkawski
	 Związek	Zawodowy	Górników	w	Polsce,

—	Jerzy	Demski
	 Związek	Zawodowy	Pracowników	Dołowych,

—	Wojciech	Dygdała
	 Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.,

—	Kazimierz	Grajcarek
	 NSZZ	„Solidarność”
	 Sekretariat	Górnictwa	i	Energetyki,

—	Piotr	Luberta
	 Związek	Zawodowy
	 Ratowników	Górniczych	w	Polsce,

—	Sławomir	Łukasiewicz
	 Związek	Zawodowy	Pracowników
	 Zakładów	Przeróbki	Mechanicznej
	 Węgla	w	Polsce	„Przeróbka”,

—	Jan	Matuszewski
	 Południowy	Koncern	Węglowy	S.A.,

—	Marceli	Murawski
	 Wolny	Związek	Zawodowy
	 „Sierpień	80”,

—	Michał	Mużelak
	 Porozumienie	Związków	Zawodowych
	 „Kadra”,

—	Zbigniew	Stopa
	 Lubelski	Węgiel	„Bogdanka”	S.A.,

—	Andrzej	Tor
	 Jastrzębska	Spółka	Węglowa	S.A.,

—	Marek	Uszko
	 Kompania	Węglowa	S.A.;

3)	Sekretarz:

Adam	Hassa
Wyższy	Urząd	Górniczy.

3.	Przewodniczący	Komisji	Bezpieczeństwa	Pracy	
w	Górnictwie,	decyzją	nr	2	z	dnia	21	lipca	2010	r.,	
wydaną	na	podstawie	§	8	zarządzenia	nr	1	Prezesa	
Wyższego	 Urzędu	 Górniczego	 z	 dnia	 7	 stycznia	
2008	 r.	w	 sprawie	 Komisji	 Bezpieczeństwa	 Pracy	 
w	Górnictwie,	która	weszła	w	życie	z	dniem	podpi-
sania,	dokonał	zmiany	decyzji	nr	1	z	dnia	21	maja	
2010	 r.,	 ustalając,	 że	 Członkami	 Grupy	 Roboczej	
są:

1)	Wacław	Czerkawski
	 Związek	Zawodowy	Górników	w	Polsce;

2)	Jerzy	Demski
	 Związek	Zawodowy	Pracowników	Dołowych;

3)	Kazimierz	Grajcarek
	 NSZZ	„Solidarność”
	 Sekretariat	Górnictwa	i	Energetyki;

4)	Piotr	Luberta
	 Związek	Zawodowy
	 Ratowników	Górniczych	w	Polsce;

5)	Sławomir	Łukasiewicz
	 Związek	Zawodowy	Pracowników
	 Zakładów	Przeróbki	Mechanicznej
	 Węgla	w	Polsce	„Przeróbka”;

6)	Jan	Matuszewski
	 Południowy	Koncern	Węglowy	S.A.;

7)	Marceli	Murawski
	 Wolny	Związek	Zawodowy
	 „Sierpień	80”;

8)	Michał	Mużelak
	 Porozumienie	Związków	Zawodowych
	 „Kadra”;

9)	Zbigniew	Stopa
	 Lubelski	Węgiel	„Bogdanka”	S.A.;

10)	Andrzej	Tor
	 Jastrzębska	Spółka	Węglowa	S.A.;

Poz.	82



Dziennik	Urzędowy	Nr	13
Wyższego	Urzędu	Górniczego 289

11)	Marek	Uszko
	 Kompania	Węglowa	S.A.;

12)	Wojciech	Zasadni
	 Katowicki	Holding	Węglowy	S.A.

4.	 Do	 zadań	 Grupy	 Roboczej	 należy	 przygo-
towywanie	 i	 przedkładanie	 na	 posiedzeniach	
Komisji	Bezpieczeństwa	Pracy	w	Górnictwie	opinii,	
dotyczących	istotnych	zagadnień	z	zakresu	bezpie- 

czeństwa	 pracy	w	 górnictwie	węgla	 kamiennego,	
wskazanych	przez	Prezesa	Wyższego	Urzędu	Górni-
czego	lub	Przewodniczącego	Komisji	Bezpieczeństwa	
Pracy	w	Górnictwie.

5.	 Obsługę	 prac	 Grupy	 Roboczej	 sprawuje	
Departament	Warunków	 Pracy	Wyższego	 Urzędu	
Górniczego.

Prezes	Wyższego	Urzędu	Górniczego:
Piotr Litwa

Poz.	82
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