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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) og³asza siê w za³¹czniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarz¹dzenia
nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 4 wrze-
œnia 2003 r. w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granica-
mi kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrê-
gowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 10), z uwzglêd-
nieniem zmian wprowadzonych:

1) zarz¹dzeniem nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹cym zarz¹dzenie
w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgo-
wych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 7),

2) zarz¹dzeniem nr 22 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cym zarz¹dze-
nie w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgo-
wych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dów górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 3, poz. 26)

oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed

dniem 21 lutego 2006 r.

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
tekst jednolity zarz¹dzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹-
dzenie w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami
kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrê-
gowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych
urzêdów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 7), który
stanowi:

“§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarz¹dzenia nr 22 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹-
dzenie w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami
kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrê-
gowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych
urzêdów górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 3,
poz. 26), który stanowi:

“§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 21 lutego 2006 r. (poz. 42)

ZARZ¥DZENIE Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 wrzeœnia 2003 r.

w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych

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) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dzenie okreœla zasady postêpowania przy
podró¿ach s³u¿bowych poza granicami kraju odbywanych
przez:

1) Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

3) Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

4) dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu
Górniczego;

5) osoby zajmuj¹ce wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym;

6) pracowników komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego;

6a)1) pracowników zatrudnionych w zespo³ach albo na sta-
nowiskach dzia³aj¹cych w ramach Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, wymienionych w § 6 ust. 1a regulaminu
organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stano-
wi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.2 ));

7) dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i specja-
listycznych urzêdów górniczych;

8) pracowników okrêgowych urzêdów górniczych i spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych.

§ 2. 1. Podró¿e s³u¿bowe poza granicami kraju odby-
waj¹ siê na podstawie planu podró¿y s³u¿bowych pracow-
ników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwanego
dalej “planem”, z zastrze¿eniem § 3 ust 1.

2.3 ) Plan zawiera informacje o przewidywanych w da-
nym roku bud¿etowym w rozumieniu przepisów o finansach

publicznych, zwanym dalej “rokiem bud¿etowym”, podró-
¿ach s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza
granicami kraju, okreœlaj¹c w szczególnoœci:

1) cele podró¿y;

2) terminy podró¿y;

3) kalkulacje kosztów podró¿y;

4) sposób finansowania podró¿y.

2a.4 ) Plan zawiera wyodrêbnion¹ czêœæ dotycz¹c¹ pod-
ró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza
granicami kraju, zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej.

3.5 ) Projekt planu sporz¹dza Biuro Organizacyjne Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, zwane dalej “Biurem Organizacyj-
nym”, w porozumieniu z dyrektorami komórek organiza-
cyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego, osobami zajmuj¹-
cymi wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym Urzêdzie Gór-
niczym, osobami wymienionymi w § 1 pkt 6a oraz dyrek-
torami okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych, z zastrze¿eniem ust. 4.

4.6 ) Projekt planu w czêœci dotycz¹cej podró¿y s³u¿bo-
wych pracowników urzêdów górniczych poza granicami
kraju, zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej, wymaga uzgodnienia z dyrektorem
Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwanego dalej “Departamentem Praw-
nym i Integracji Europejskiej”.

5.6) W terminie do dnia 15 lipca dyrektor Biura Organi-
zacyjnego, w uzgodnieniu z dyrektorem Departamentu
Prawnego i Integracji Europejskiej, przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego do akceptacji projekt planu
ramowego na nastêpny rok bud¿etowy.

1) Dodany przez § 1 pkt 1 zarz¹dzenia nr 22 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie podró¿y s³u¿bo-
wych poza granicami kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgo-
wych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 3, poz. 26), które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.

2) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 22.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a
zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 marca 2005 r.
zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych
oraz specjalistycznych urzêdów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 7), które
wesz³o w ¿ycie z dniem 22 marca 2005 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3, a nastêpnie przez § 1 pkt 2 zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 3.
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6. W terminie 15 dni od dnia og³oszenia ustawy bud¿e-
towej dyrektor Biura Organizacyjnego, w uzgodnieniu
z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji Euro-
pejskiej, przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go do zatwierdzenia projekt planu na dany rok bud¿etowy.

7.7 ) Kopia zaakceptowanego przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego planu ramowego oraz kopia zatwier-
dzonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego pla-
nu jest przekazywana w terminie 15 dni od dnia akceptacji
albo zatwierdzenia do Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej oraz do Biura Kadr i Szkolenia Wy¿szego Urzê-
du Górniczego, zwanego dalej “Biurem Kadr i Szkolenia”.

§ 3. 1. Na odbycie przez pracownika urzêdu górniczego
podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju, nie ujêtej w planie,
wymagana jest pisemna zgoda Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

2.8 ) Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, sporz¹dzonym na formularzu, którego wzór stano-
wi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia, wystêpuje siê do Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego za poœrednictwem dyrek-
tora Biura Organizacyjnego niezw³ocznie, nie póŸniej jed-
nak ni¿ w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania za-
proszenia.

2a.9 ) Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, do³¹cza siê zaproszenie.

3. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do osoby wymienionej w:

1)10 ) § 1 pkt 2—5, 6a i 7 — wystêpuj¹ te osoby;

2) § 1 pkt 6 — wystêpuj¹ dyrektorzy komórek organiza-
cyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

3) § 1 pkt 8 — wystêpuj¹ dyrektorzy okrêgowych urzê-
dów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych.

4. W przypadku pracowników komórki organizacyjnej
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nad któr¹ — zgodnie z regu-
laminem organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
— merytoryczny nadzór sprawuje dyrektor innej komórki
organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, wystêpuje ten
dyrektor.

4a.11 ) W przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników
urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, Departament Prawny i Integracji Europejskiej przed-
stawia opiniê dotycz¹c¹ zasadnoœci podró¿y oraz zabez-
pieczenia œrodków na podró¿, potwierdzon¹ podpisem jego
dyrektora na wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1.

5.12 ) (uchylony).13 )

6.14 ) Biuro Organizacyjne, uwzglêdniaj¹c informacje
zawarte we wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, oraz informacje, o których mowa w § 10, sporz¹-
dza:

1) kalkulacjê kosztów podró¿y s³u¿bowej poza granicami
kraju i do³¹cza tê kalkulacjê do wniosku;

2) adnotacjê o szacunkowych kosztach podró¿y s³u¿bowej
poza granicami kraju pokrywanych z bud¿etu Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, potwierdzon¹ podpisem jego
dyrektora na wniosku.

7.12) Na wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego sporz¹dza
adnotacjê:

1) o udzieleniu zgody na odbycie podró¿y s³u¿bowej poza
granicami kraju, wskazuj¹c jednoczeœnie osoby (osobê)
delegowane, albo

2) o odmowie udzielenia zgody na odbycie podró¿y s³u¿-
bowej poza granicami kraju.

8.15 ) Wniosek wraz z adnotacj¹ Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, o której mowa w ust. 7, jest przekazy-
wany do Biura Organizacyjnego, a jego kopia:

1) do osoby, która wyst¹pi³a z wnioskiem o udzielenie
zgody, o której mowa w ust. 1;

2) do Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzê-
du Górniczego, zwanego dalej “Biurem Administracyjno-
Bud¿etowym”;

3) w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzê-
dów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Euro-
pejskiej, w tym w celu odbycia szkolenia — do Depar-
tamentu Prawnego i Integracji Europejskiej;

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. d zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3.
9) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. a zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 1.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3.
13) Przez § 1 pkt 3 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3, a nastêpnie przez § 1 pkt 3 lit. d zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 1.

15) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
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4) w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzê-
dów górniczych poza granicami kraju w celu odbycia
szkolenia — do Biura Kadr i Szkolenia.

§ 4. W przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników
urzêdów górniczych odbywanych na podstawie planu dy-
rektor Biura Organizacyjnego wystêpuje — nie póŸniej ni¿
na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu — do Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego o wskazanie osób (oso-
by) delegowanych, w tym przewodnicz¹cego delegacji.

§ 5. 1.16 ) Dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada
— nie póŸniej ni¿ na 3 dni przed planowanym terminem
wyjazdu — Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do
akceptacji polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej oraz instruk-
cjê wyjazdow¹.

2.16) Polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej jest sporz¹-
dzane przez Biuro Organizacyjne na formularzu, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia.

3.16) Osoby (osoba) delegowane przekazuj¹ do Biura
Organizacyjnego — nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed planowa-
nym terminem wyjazdu — swoje dane osobowe niezbêdne
do sporz¹dzenia polecenia odbycia podró¿y s³u¿bowej.

3a.17 ) Podpisane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej jest przeka-
zywane do Biura Organizacyjnego.

4. Instrukcja wyjazdowa okreœla zadania osób (osoby)
delegowanych i stanowisko, jakie maj¹ one reprezentowaæ
w imieniu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

5.18 ) Instrukcja wyjazdowa jest sporz¹dzana na formu-
larzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia,
w uzgodnieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych,
w których s¹ zatrudnione osoby (osoba) delegowane,
a w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów
górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej — tak¿e
z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji Euro-
pejskiej, i przekazywana dyrektorowi Biura Organizacyjnego
— nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed planowanym terminem
wyjazdu — przez przewodnicz¹cego delegacji.

6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do:

1)19 ) osób zajmuj¹cych wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym oraz osób wymienionych w § 1 pkt
6a, w przypadku gdy s¹ one osobami delegowanymi;

2) dyrektora komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu

Górniczego, o którym mowa w § 3 ust. 4, w przypad-
ku gdy osob¹ delegowan¹ jest pracownik wymieniony
w § 3 ust. 4.

7.20 ) W przypadkach uzasadnionych krótkim okresem
pomiêdzy otrzymaniem informacji o terminie wyjazdu
a terminem wyjazdu dozwolone jest odst¹pienie od termi-
nów okreœlonych w ust. 1, 3 lub 5.

§ 6. Zaci¹ganie przez dyrektora Biura Organizacyjne-
go zobowi¹zañ finansowych zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ okreœlonych w § 5 ust. 1 nastêpuje na podstawie
planu albo zgody, o której mowa w § 3 ust. 1, w ramach
udzielonego pe³nomocnictwa.

§ 7. 1.21 ) Osoba delegowana — nie póŸniej ni¿ w ter-
minie 14 dni od dnia powrotu z podró¿y s³u¿bowej — doko-
nuje, osobiœcie lub przez osobê upowa¿nion¹ do pobrania
œrodków finansowych, rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿-
bowej poza granicami kraju na formularzu, którego wzór
stanowi za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

1a.22 ) Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest doko-
nywane w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach i prze-
kazywane do Biura Organizacyjnego.

2.23 ) W terminie 30 dni od dnia powrotu z podró¿y s³u¿-
bowej przewodnicz¹cy delegacji (osoba delegowana) przed-
k³ada, za poœrednictwem Biura Organizacyjnego, Prezeso-
wi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do akceptacji pisemne
sprawozdanie wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 5
do zarz¹dzenia, wraz z ewentualnymi materia³ami infor-
macyjnymi uzyskanymi w zwi¹zku z podró¿¹ s³u¿bow¹ (akty
normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne),
z zastrze¿eniem ust. 2a i 2b.

2a.24 ) W przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników
urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
wymagana jest opinia Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej, potwierdzona podpisem jego dyrektora na
sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2; opinia negatywna
wymaga uzasadnienia.

2b.24) Je¿eli odrêbne przepisy, zasady przyjête w od-
rêbnym trybie lub powszechnie stosowane zasady przewi-
duj¹ dokumentowanie spraw zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wymagaj¹-
cych odbycia podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju,
dokument zawieraj¹cy sprawozdanie z wykonanych czyn-
noœci s³u¿bowych do³¹cza siê do sprawozdania, o którym
mowa w ust. 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 3.

17) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3.
19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.

20) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. d zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3.
22) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c zarz¹dzenia, o którym mowa w

odnoœniku 3.
24) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
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3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego mo¿e ustaliæ inny termin na dokonanie
czynnoœci, o których mowa w ust. 2.

4. Zaakceptowane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest
przekazywane do Biura Organizacyjnego, z zastrze¿eniem
ust. 5.

5.25 ) W przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników
urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, zaakceptowane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest prze-
kazywane do Departamentu Prawnego i Integracji Euro-
pejskiej, a jego kopia — do Biura Organizacyjnego.

§ 8. 1. Biuro Organizacyjne prowadzi rejestr podró¿y
s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza grani-
cami kraju.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, s¹ gromadzo-
ne i przechowywane sprawozdania oraz kopie sprawozdañ,
o których mowa w § 7 ust. 2, przekazane do Biura Organi-
zacyjnego w trybie okreœlonym w § 7 ust. 4 i 5.

§ 9. 1. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych poza granicami
kraju w zakresie:

1) za³atwiania formalnoœci zwi¹zanych z transferem œrod-
ków p³atniczych za granicê tytu³em op³at konferencyj-
nych, kosztów noclegów oraz innych op³at zwi¹zanych
z podró¿¹ s³u¿bow¹,

2) zakupu biletów na w³aœciwe do odbycia podró¿y s³u¿bo-
wej œrodki transportu,

3) zakupu polis ubezpieczeniowych dla osób (osoby) dele-
gowanych,

4) zakupu niezbêdnych do odbycia podró¿y s³u¿bowej wiz,

5) sporz¹dzania zleceñ do Narodowego Banku Polskiego
w celu uzyskania zaliczek dewizowych dla osób (osoby)
delegowanych,

6)26 ) sporz¹dzania poleceñ przelewów do Narodowego
Banku Polskiego tytu³em zaliczek dewizowych dla osób
(osoby) delegowanych i przedk³adania tych poleceñ
w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym,

7) sprawdzania pod wzglêdem merytorycznym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych

— zapewnia Biuro Organizacyjne.

2. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
w zakresie:

1) wyp³acenia œrodków finansowych zgodnie z pisemnym
zleceniem otrzymanym z Biura Organizacyjnego,

2) sprawdzania pod wzglêdem rachunkowym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych,

3) dokonywania wyp³at œrodków dewizowych z Narodo-
wego Banku Polskiego tytu³em zaliczek dewizowych
dla osób (osoby) delegowanych,

4) dokonywania wp³at niewykorzystanych œrodków dewi-
zowych do Narodowego Banku Polskiego po rozlicze-
niu zaliczek dewizowych

— zapewnia Biuro Administracyjno-Bud¿etowe.

§ 10.27 ) W terminie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca Biuro
Administracyjno-Bud¿etowe przekazuje do Biura Organiza-
cyjnego oraz Departamentu Prawnego i Integracji Europej-
skiej zestawienie posiadanych œrodków na podró¿e s³u¿bo-
we poza granicami kraju, sporz¹dzone wed³ug stanu na
ostatni dzieñ poprzedniego miesi¹ca, w ramach czêœci bu-
d¿etu pañstwa dotycz¹cej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 11.28 ) W terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku
sporz¹dza siê sprawozdanie z wykonania planu podró¿y s³u¿-
bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami
kraju, uwzglêdniaj¹ce podró¿e s³u¿bowe poza granicami kraju
odbyte na podstawie zgody, o której mowa w § 3 ust. 1.

§ 12. Przy organizacji i odbywaniu podró¿y s³u¿bowych
poza granicami kraju nale¿y kierowaæ siê zasadami okre-
œlonymi w przepisach o pracownikach urzêdów pañstwo-
wych, przepisach o s³u¿bie cywilnej, a tak¿e w Kodeksie
Etyki S³u¿by Cywilnej.

§ 13. Sprawy zwi¹zane z podró¿ami s³u¿bowymi pra-
cowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, nie-
uregulowane przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹-
cego oraz przepisami zarz¹dzenia, wymagaj¹ indywidual-
nego rozstrzygniêcia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 14. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. e zarz¹dzenia, o którym mowa w
odnoœniku 3.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.

Poz. 42

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 4 wrzeœnia 2003 r.

Za³¹cznik nr 129)

WZÓR strona 1 

 udzielam zgody / odmawiam udzielenia zgody*) 

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

 (data, pieczêæ i podpis Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego) 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZGODY NA ODBYCIE PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU GÓRNICZEGO PODRÓŻY 
SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU NIE UJĘTEJ W PLANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 

1. Cel podró¿y s³u¿bowej: ......................................................................................................... 

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

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

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

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

2. Pañstwo(a) docelowe / miejscowoœæ(ci) docelowa: ................................................................... 

3. Termin wyjazdu: ............................................ Termin powrotu: ............................................. 

4. Osoby (osoba) delegowane: 

 • ..................................................................... — przewodnicz¹cy delegacji 

 • ..................................................................... 

 • ..................................................................... 

5. Program pobytu: .................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

6. Źród³o finansowania: 

 • transportu ....................................................................................................................... 

 • diet ................................................................................................................................ 

 • noclegów ........................................................................................................................ 

 29) Dodany przez § 1 pkt 7 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.

Poz. 42
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strona 2 

 • ubezpieczenia .................................................................................................................. 

 • op³aty konferencyjnej ....................................................................................................... 

 • innych kosztów (wyszczególniæ) ........................................................................................ 

7. Za³¹czniki (np. zaproszenie) ................................................................................................... 

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

 (data, pieczêæ i podpis wnioskodawcy) 

Opinia Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej dotycz¹ca zasadnoœci podró¿y oraz 
zabezpieczenia œrodków na podró¿**) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (data, pieczêæ i podpis dyrektora Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej) 

Na podstawie za³¹czonej kalkulacji koszty wskazanej podró¿y s³u¿bowej pokrywane z bud¿etu 

Wy¿szego Urzêdu Górniczego szacuje siê na ....................................... . 

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

 (data, pieczêæ i podpis dyrektora Biura Organizacyjnego) 

*) niepotrzebne skreœliæ

**) w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych z cz³onkostwem RP w UE

Poz. 42
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Za³¹cznik nr 230)

30) W brzmieniu ustalonym i oznaczeniu nadanym przez § 1 pkt 8 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.

WZÓR 

................................................................. 
(pieczêæ Wy¿szego Urzêdu Górniczego)  

POLECENIE ODBYCIA PODRÓ¯Y SŁU¯BOWEJ 

NR .................. 

DELEGACJA ZAGRANICZNA 
 

Imiê i nazwisko: ......................................................................................................... 

Miejsce zatrudnienia: ......................................................................................................... 

Stanowisko s³u¿bowe: ......................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ......................................................................................................... 

Data urodzenia: ......................................................................................................... 

Numer i termin wa¿noœci 
paszportu / dowodu osobistego*): ......................................................................................................... 

Termin wyjazdu: ......................................................................................................... 

Termin powrotu: ......................................................................................................... 

Środki transportu: ......................................................................................................... 

Pañstwo(a) docelowe: ......................................................................................................... 

Miejscowoœæ(ci) docelowa: ......................................................................................................... 

Cel podró¿y s³u¿bowej: ......................................................................................................... 

Świadczenia, które nie s¹ 
pokrywane z bud¿etu 
Wy¿szego Urzêdu Górniczego: ......................................................................................................... 

Świadczenia, które s¹ 
pokrywane z bud¿etu 
Wy¿szego Urzêdu Górniczego: ......................................................................................................... 

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

(data) 

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

(pieczêæ i podpis Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego) 
*) niepotrzebne skreœliæ  

 

Poz. 42
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WZÓR 

................................................................. 
(pieczêæ Wy¿szego Urzêdu Górniczego)  

INSTRUKCJA WYJAZDOWA 

na podró¿ s³u¿bow¹ do/na*) ...................................................................................... 
 (instytucja, tytu³ konferencji*)) 

do ......................................................... w terminie .......................................... 
 (miejscowoœæ, pañstwo)   

 

Cz³onkowie delegacji: 

1. .......................................................................................... — przewodnicz¹cy delegacji 

2. ..........................................................................................  

3. ..........................................................................................  

Zadania osób delegowanych: 

• ........................................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................................ 

Stanowisko Wy¿szego Urzêdu Górniczego**): 

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

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

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

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

................................................................ 
(data i podpis przewodnicz¹cego delegacji) 

................................................................ 
(data, pieczêæ i podpis dyrektora w³aœciwej komórki organizacyjnej)

................................................................ 
(data, pieczêæ i podpis dyrektora Departamentu Prawnego 

i Integracji Europejskiej)***) 

................................................................ 
(data, pieczêæ i podpis Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego) 

*) niepotrzebne skreœliæ

 **) jeœli zosta³o okreœlone przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego

***) w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych z cz³onkostwem RP w UE

Za³¹cznik nr 331)

31) Dodany przez § 1 pkt 9 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.

Poz. 42
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Za³¹cznik nr 432)

32) Dodany przez § 1 pkt 9 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3.

ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓ¯Y S£U¯BOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU

Poz. 42

WZÓR strona 1 

Rozliczenie z zaliczki w zagranicznych środkach p³atniczych na podstawie 

zlecenia p³atniczego WUG nr ...... / ...... z dnia ..................... 

dla Pani / Pana .................................................................. delegowanej / delegowanego 

do ................................................................ w terminie ........................ 

 

Pobyt za granic¹ trwa³: 

od dnia ................, godz. ............. do dnia ..................., godz. ............. = .......... doby 

Otrzyma³am / otrzyma³em: w gotówce: ............................. 

w czeku: .............................  

RAZEM: ............................. 

 

 

Otrzyma³am / otrzyma³em za granic¹ bezp³atnie lub w ramach op³at (konferencyjnej, hotelowej itp.): 

1. WY¯YWIENIE 2. TRANSPORT 

 iloœæ  tak nie 

œniadanie  z dworca / lotniska / portu   

obiad  na dworzec / lotnisko / do portu   

kolacjê  

 

œrodkami komunikacji miejscowej   

 

3. NOCLEG   4. Kwotê w wysokości ..........................   

     na inne wydatki.    

iloœæ: ..............        
 
Wyda³am / wyda³em: 

I. DIETY*) .............. x .............. = ..............  

 iloœæ diet  wysokoœæ 
przys³uguj¹cej 

diety 

   

II. DIETA DOJAZDOWA**) .............. x .............. = ..............  

  iloœæ diet  wysokoœæ 
przys³uguj¹cej 

diety 

   

0,1 x .............. x .............. = ..............  III. RYCZAŁT na pokrycie 
dojazdów komunikacj¹ 
miejsk¹**)  wysokoœæ 

przys³uguj¹cej 
diety 

 iloœæ dób    

IV. HOTEL         

(zgodnie z za³¹czonym rachunkiem) ............................................................ = ..............  

V. INNE         
(wyszczególniæ) ............................................................ = ..............  

Wyda³am / wyda³em ogó³em:    = ..............  
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    *) Zgodnie z § 5 rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci przys³uguj¹cych
pracownikowi zatrudnionemu w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z
2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555), pracownikowi, który otrzymuje za granic¹ bezp³atne ca³odzienne wy¿ywienie
lub gdy wy¿ywienie op³acone jest w cenie karty okrêtowej (promowej), przys³uguje 25 % diety ustalonej zgodnie z § 4 ust 4 tego rozporz¹dzenia. Pracownikowi, który
otrzymuje za granic¹ czêœciowe wy¿ywienie, przys³uguje odpowiednio na: œniadanie — 15 % diety; obiad — 30 % diety; kolacjê — 30 % diety; inne wydatki — 25 % diety.

**) Zgodnie z § 10 ust. 1 powo³anego rozporz¹dzenia, pracownikowi przys³uguje rycza³t na pokrycie kosztów dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu
lotniczego lub morskiego w wysokoœci jednej diety w miejscowoœci docelowej za granic¹ oraz w ka¿dej innej miejscowoœci, w której pracownik korzysta³ z noclegu. Zgodnie
z § 10 ust. 2 powo³anego rozporz¹dzenia, na pokrycie kosztów dojazdów œrodkami komunikacji miejscowej pracownikowi przys³uguje rycza³t w wysokoœci 10 % diety za
ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê podró¿y. Jeœli jednak pracownik odbywa podró¿ pojazdem samochodowym (s³u¿bowym lub prywatnym) lub strona zagraniczna zapewnia bezp³atne
dojazdy lub pracownik nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczone s¹ wymienione rycza³ty, rycza³ty te nie przys³uguj¹ (§ 10 ust. 3 powo³anego rozporz¹dzenia).

***) Niepotrzebne skreœliæ.

Poz. 42

strona 2 

Dysponowa³am / dysponowa³em kwot¹: ..............    

Wyda³am / wyda³em kwotê: ..............    

Do zwrotu / wyp³aty***): ..............    

 

s³ownie: ..................................................................................................................................... 

 

Przeliczenie walut wg kursu z dnia ................................ :     

 

Kursy walut: .............. = ..............  .............. = .............. 

 

  .............. = ..............  .............. = .............. 

 

Iloœæ za³¹czników: ..............       
 

Uwagi: 

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

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

 

     ............................................................ 
     (data)  (podpis osoby delegowanej) 
 

 

 
Wype³nia BO: 
 

Ze œrodków WUG uiszczono przelewem w dniu ......................................... op³atê za ............................ 

....................................................................................... w wysokoœci ........................................... 
 

Pozosta³e œrodki p³atnicze zwrócono do NBP 
(zlecenie wp³aty zagranicznych œrodków p³atniczych z dnia .................................................................). 
 

Rozliczenie sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym:    

 

...........................................................  ............................................................ 
(data)  (podpis pracownika BO)  (data)  (pieczêæ i podpis dyrektora BO) 

 

Wype³nia GAB: 
 

Dnia ......................................... wp³acono do kasy WUG walutê w kwocie ......................................... 

 

       ............................. 
       (podpis kasjera) 
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Za³¹cznik nr 533)

33) W oznaczeniu nadanym przez § 1 pkt 10 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 3,
a nastêpnie przez § 1 pkt 6 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 1.

Poz. 42

WZÓR strona 1 

1. Imiê i nazwisko: ...................................................................................                                            

 Jednostka organizacyjna: ......................................................................  

2. Imiê i nazwisko: ...................................................................................  

 Jednostka organizacyjna: ......................................................................  

SPRAWOZDANIE 
z podró¿y s³u¿bowej do/na*) ...................................................................................... 

 (instytucja, tytu³ konferencji*)) 

do ......................................................... w terminie .......................................... 
 (miejscowoœæ, pañstwo)   

1. Cel podró¿y s³u¿bowej: 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 

2. Program pobytu: 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 

3. Przebieg delegacji: 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 

4. Uwagi i wnioski (omówiæ zgodnie z instrukcj¹ wyjazdow¹): 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 

5. Wykaz za³¹czników i miejsce ich przechowywania: 
a) materia³y otrzymane przez osobê delegowan¹ (np. akty normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne): 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

b) materia³y opracowane przez osobê delegowan¹: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

Katowice, dnia ...................................................  

Data, pieczêæ i podpis dyrektora w³aœciwej komórki organizacyjnej: Podpis osoby (osób) delegowanej: 

......................................................................... 1. .............................................. 
Opiniujê pozytywnie / negatywnie**)  

 
......................................................................... 2. .............................................. 

(data, pieczêæ i podpis dyrektora Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej)  
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  *) Niepotrzebne skreœliæ.

**) Niepotrzebne skreœliæ. Wymagane w przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych z cz³onkostwem RP w UE.

strona 2 

Uzasadnienie opinii Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (data, pieczêæ i podpis dyrektora Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej) 

 

Poz. 42
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43

OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu zarz¹dzenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w sprawie Regulaminu
udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) og³asza siê w za³¹czniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarz¹dzenia nr 4
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia
2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ pu-
blicznych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2005 r.
Nr 1, poz. 1), z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarz¹dzeniem nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 4 maja 2005 r. zmieniaj¹cym zarz¹dzenie
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych
w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 11),

2) zarz¹dzeniem nr 24 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cym zarz¹-
dzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 4, poz. 28)

oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem 21 lutego 2006 r.

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
tekst jednolity zarz¹dzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 4 maja 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych
w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 11),
który stanowi:

“§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.”;

2) § 2 zarz¹dzenia nr 24 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹dze-
nie w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicz-
nych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r.
Nr 4, poz. 28), który stanowi:

“§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 21 lutego 2006 r. (poz. 43)

ZARZ¥DZENIE Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z póŸn. zm.1 )) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê “Regulamin udzielania zamówieñ publicz-
nych w urzêdach górniczych”, stanowi¹cy za³¹cznik do za-
rz¹dzenia.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r.

Regulamin udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych

§ 1. 1. Udzielanie zamówieñ publicznych przez urzêdy gór-
nicze jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych, wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych oraz Regulaminu udzie-
lania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych.

2. Regulamin udzielania zamówieñ publicznych w urzê-
dach górniczych stosuje siê do udzielania zamówieñ publicz-
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nych przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy, okrêgowe urzêdy górni-
cze i specjalistyczne urzêdy górnicze.

§ 2. Ilekroæ w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) “ustawie” — nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych;

2) “Regulaminie” — nale¿y przez to rozumieæ Regulamin
udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych;

3) “zamawiaj¹cym” — nale¿y przez to rozumieæ Wy¿szy
Urz¹d Górniczy;

4) “kierowniku zamawiaj¹cego” — nale¿y przez to rozu-
mieæ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, z wy³¹cze-
niem pe³nomocników przez niego ustanowionych;

5) “jednostce” — nale¿y przez to rozumieæ Wy¿szy Urz¹d
Górniczy oraz podleg³e mu jednostki terenowe: okrêgo-
we urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze;

6)2 ) “komórce organizacyjnej” — nale¿y przez to rozu-
mieæ departamenty i komórki równorzêdne Wy¿szego
Urzêdu Górniczego oraz zespo³y i stanowiska, których
prace nadzoruje bezpoœrednio, sprawuje nad nimi nad-
zór albo sprawuje nad nimi bezpoœredni nadzór meryto-
ryczny osoba kierownictwa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego, okreœlone w regulaminie organizacyjnym Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, stanowi¹cym za³¹cznik do za-
rz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organiza-
cyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.3 ));

7) “najkorzystniejszej ofercie” — nale¿y przez to rozumieæ
ofertê, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu za-
mówienia publicznego, w szczególnoœci kosztów eks-
ploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalnoœci,
terminu wykonania, albo ofertê z najni¿sz¹ cen¹;

8) “wykonawcy” — nale¿y przez to rozumieæ wykonaw-
ców w rozumieniu ustawy;

9) “zamówieniu publicznym” — nale¿y przez to rozumieæ
zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy.

§ 3. 1. Postêpowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego przygotowuje i przeprowadza zamawiaj¹cy.

2. Zamawiaj¹cy mo¿e powierzyæ przygotowanie lub
przygotowanie i prowadzenie postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego dyrektorowi okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, który
dzia³a wówczas jako pe³nomocnik zamawiaj¹cego.

§ 4. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postêpo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kie-
rownik zamawiaj¹cego.

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postêpowania
o udzielenie zamówienia publicznego odpowiadaj¹ inne oso-
by w zakresie, w jakim powierzono im czynnoœci w postê-
powaniu oraz czynnoœci zwi¹zane z przygotowaniem po-
stêpowania.

3. Osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego po stronie zamawiaj¹cego lub jego
pe³nomocnika s¹ zobowi¹zane do:

1) stosowania ustawy oraz innych aktów prawnych regu-
luj¹cych udzielanie zamówieñ publicznych;

2) zachowania nale¿ytej starannoœci, bezstronnoœci i obiek-
tywizmu przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3) dbania o dobre imiê i interes zamawiaj¹cego.

§ 5. 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego powo³uje
komisjê do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie za-
mówieñ publicznych, zwan¹ dalej “komisj¹ przetargow¹”.

2. Komisja przetargowa ma charakter sta³y.

3. Cz³onków komisji przetargowej powo³uje i odwo³uje
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

4. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego okreœla tryb
pracy komisji przetargowej w formie regulaminu.

§ 6. 1. Udzielanie zamówieñ publicznych na rzecz jed-
nostki jest realizowane przez Biuro Administracyjno-Bud¿e-
towe Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwane dalej “GAB”.

2. Do obowi¹zków pracowników GAB zajmuj¹cych siê
zamówieniami publicznymi nale¿y:

1) prowadzenie rejestru zamówieñ publicznych udzielanych
przez jednostkê wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik
nr 1 do Regulaminu;

2) opracowanie harmonogramu udzielania zamówieñ publicz-
nych dla jednostki;

3) prowadzenie dokumentacji postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego, od momentu wyst¹pienia komór-
ki organizacyjnej z wnioskiem o uruchomienie postêpowa-
nia do momentu jego zakoñczenia, czyli zawarcia umowy;

4) udzielanie wyjaœnieñ dotycz¹cych prowadzonego po-
stêpowania o udzielenie zamówienia publicznego;

5) wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia dla danego postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz przyjmowanie ofert wraz z zabezpie-
czeniem ich przechowywania;

6) udzielanie porad komórkom organizacyjnym w postêpo-
waniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w zwi¹z-

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarz¹dzenia nr 24 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 28), które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.

3) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 22.
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ku z realizacj¹ umów zawartych w wyniku przeprowa-
dzonego postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego;

7) udzia³ w pracach komisji przetargowej;

8) wystêpowanie z wnioskiem o opiniê prawn¹ do Depar-
tamentu Prawnego i Integracji Europejskiej Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w razie wyst¹pienia powa¿nych
w¹tpliwoœci natury prawnej w prowadzonych postê-
powaniach o udzielanie zamówieñ publicznych;

9) prowadzenie statystyki udzielonych zamówieñ publicz-
nych w celu przygotowania stosownych sprawozdañ;

10) przygotowywanie odpowiednich wniosków do Prezesa
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w sprawach, które
wymagaj¹ jego decyzji.

§ 7. 1. GAB opracowuje harmonogram udzielania za-
mówieñ publicznych dla jednostki do 31 stycznia danego
roku i prowadzi bie¿¹c¹ kontrolê jego realizacji. Harmono-
gram sporz¹dzany jest wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cz-
nik nr 2 do Regulaminu.

2. Podstaw¹ sporz¹dzenia harmonogramu s¹ plany
udzielania zamówieñ publicznych na kolejny rok sk³adane
w GAB przez komórki organizacyjne, okrêgowe urzêdy
górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze do 31 grudnia
roku poprzedzaj¹cego. Plany udzielania zamówieñ publicz-
nych s¹ sporz¹dzane wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cz-
nik nr 3 do Regulaminu.

3. Komórki organizacyjne, okrêgowe urzêdy górnicze
i specjalistyczne urzêdy górnicze s¹ zobowi¹zane do ustala-
nia terminów uruchamiania i realizacji zamówienia publicz-
nego w sposób, który zagwarantuje sprawne przeprowa-
dzenie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz uwzglêdni ewentualne uniewa¿nienie i og³oszenie no-
wego postêpowania. Termin rozpoczêcia procedury przetar-
gowej powinien uwzglêdniaæ fakt realizacji zadania w da-
nym roku bud¿etowym (je¿eli takie s¹ za³o¿enia planu) oraz
wykonanie zadania w œciœle okreœlonym terminie ze wzglê-
du na za³o¿enia technologiczne.

§ 8. 1. Na podstawie planów udzielania zamówieñ
publicznych GAB dokonuje zgrupowania (zsumowania) od-
powiednich zamówieñ publicznych w ramach danej grupy
lub kategorii Wspólnego S³ownika Zamówieñ, wystêpuj¹-
cych w komórkach organizacyjnych oraz w okrêgowych
urzêdach górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych
w celu ustalenia ich sumarycznej wartoœci, decyduj¹cej
o wyborze procedury w³aœciwej wed³ug tej wartoœci oraz
obowi¹zku publikacji informacji o planowanych zamówie-
niach publicznych.

2. Pe³nomocnik zamawiaj¹cego jest zobowi¹zany do
przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego wed³ug trybu wynikaj¹cego z ustalonej suma-
rycznej wartoœci zamówieñ publicznych stosownie do prze-
pisu ust. 1.

3. Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego
zatwierdza harmonogram udzielania zamówieñ publicznych.

4. Pracownik GAB przygotowuje kwartalne sprawoz-
dania z zakresu realizacji harmonogramu, które przedk³ada
Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego
celem zatwierdzenia w terminie do 15 dnia miesi¹ca na-
stêpuj¹cego po zakoñczeniu kwarta³u.

§ 9. 1. Wniosek o wszczêcie postêpowania o udziele-
nie zamówienia publicznego komórka organizacyjna, okrê-
gowy urz¹d górniczy lub specjalistyczny urz¹d górniczy
sk³ada do GAB. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 4 do
Regulaminu.

1a.4 ) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega za-
twierdzeniu pod wzglêdem zabezpieczenia œrodków finan-
sowych przez g³ównego ksiêgowego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

2. Decyzjê o wszczêciu postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego podejmuje Dyrektor Generalny
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 10. Opis przedmiotu zamówienia publicznego spo-
rz¹dzany przy zamawianiu dostaw i us³ug powinien okre-
œlaæ podstawow¹ charakterystykê techniczn¹ i eksploata-
cyjn¹ oraz warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia
publicznego lub wymagany zakres us³ug podstawowych
i towarzysz¹cych (na przyk³ad szkolenia, naprawy serwi-
sowe). Wykonawca, od którego za¿¹dano podania ceny,
powinien byæ poinformowany o tym, czy cena ma obejmo-
waæ inne czynniki, na przyk³ad transport, ubezpieczenia,
podatki lub c³o.

§ 11. 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia, zwana dalej “SIWZ”, jest opracowywana dla ka¿dego
postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, nieza-
le¿nie od trybu, w jakim jest ono prowadzone.

2. SIWZ powinna byæ opracowana przy za³o¿eniu, ¿e
stanowiæ ona bêdzie podstawê do og³oszenia i przeprowa-
dzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz integraln¹ czêœæ umowy na zrealizowanie robót, us³ug
lub dostaw objêtych zamówieniem publicznym.

3. Przygotowanie SIWZ nale¿y do obowi¹zków zama-
wiaj¹cego. Podstaw¹ jej opracowania jest Regulamin, obo-
wi¹zuj¹ce przepisy, normy, instrukcje oraz wiedza tech-
niczna.

4. Projekt SIWZ przygotowuje pracownik GAB przy
wspó³pracy pracownika komórki organizacyjnej, okrêgowe-

4) Dodany przez § 1 pkt 1 zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 4 maja 2005 r. zmieniaj¹cego zarz¹dzenie w sprawie Regulaminu udzie-
lania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz.
11), które wesz³o w ¿ycie z dniem 4 maja 2005 r.; w brzmieniu ustalonym przez
§ 1 pkt 2 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 2.
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go urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górnicze-
go, który wyst¹pi³ z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1.

5. SIWZ jest parafowana przez dyrektora komórki orga-
nizacyjnej, okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycz-
nego urzêdu górniczego, który wyst¹pi³ z wnioskiem, o któ-
rym mowa w § 9 ust. 1, a nastêpnie zatwierdzana przez
Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 12. 1. Dokumentacjê postêpowania o udzielenie za-
mówienia publicznego prowadzi i przechowuje GAB.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoœci:

1) wniosek komórki organizacyjnej, okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego,
o którym mowa w § 9 ust. 1;

2) SIWZ;

3) og³oszenie o wszczêciu postêpowania o udzielenie za-
mówienia publicznego oraz potwierdzenie jego publika-
cji, przy czym za potwierdzenie publikacji przyjmuje siê:

a) potwierdzenie przyjêcia do publikacji przez Biuletyn
Zamówieñ Publicznych,

b) wpis do rejestru og³oszeñ wywieszanych na tablicy
og³oszeñ zamawiaj¹cego,

c) wydruk strony internetowej Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego, dotycz¹cej zamówieñ publicznych;

4) wykaz wykonawców, którzy pobrali SIWZ;

5) decyzjê Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego powo-
³uj¹c¹ komisjê przetargow¹;

6) protokó³ postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego;

7) informacjê o wniesionych protestach i odwo³aniach oraz
ich rozstrzygniêciach;

8) og³oszenie o wyniku postêpowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego ³¹cznie z potwierdzeniem jego pu-
blikacji oraz rozes³ania do wszystkich uczestników po-
stêpowania;

9) umowê w sprawie zamówienia publicznego;

10) protoko³y odbioru przedmiotu postêpowania o udziele-
nie zamówienia publicznego.

2a.5 ) W przypadku rozstrzygniêcia — na podstawie
przepisów zarz¹dzenia nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokony-
wania w urzêdach górniczych wydatków publicznych nie-
objêtych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 27) — przez komisjê przetar-
gow¹ o stosowaniu przepisów ustawy do wydatków pu-

blicznych, objêtych wnioskiem komórki organizacyjnej, okrê-
gowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu
górniczego, z³o¿onym w trybie okreœlonym przez wymie-
nione zarz¹dzenie, dokumentacja, o której mowa w ust. 1,
zawiera równie¿ ten wniosek oraz protokó³ z posiedzenia
komisji przetargowej.

3. GAB zobowi¹zany jest do przechowywania doku-
mentacji, o której mowa w ust. 1, w sposób gwarantuj¹cy
jej nienaruszalnoœæ przez okres 4 lat.

4. Archiwizacj¹ dokumentacji, o której mowa w ust. 1,
zajmuje siê GAB.

§ 13. 1. W umowie w sprawie zamówienia publiczne-
go umieszcza siê zapisy zabezpieczaj¹ce interesy zamawia-
j¹cego, w szczególnoœci poprzez:

1) zamieszczenie klauzul kar umownych lub innych sank-
cji w wypadku niewype³nienia warunków umowy;

2) precyzyjne okreœlenie warunków gwarancji i rêkojmi;

3) precyzyjne okreœlenie warunków odbioru (odbiorów
czêœciowych i odbioru koñcowego) oraz œcis³e ich po-
wi¹zanie z warunkami p³atnoœci.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego przed
podpisaniem jest parafowana przez:

1) dyrektora komórki organizacyjnej, okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego,
który wyst¹pi³ z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1;

2) radcê prawnego z Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

3) g³ównego ksiêgowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
po dokonaniu sprawdzenia postanowieñ umowy pod
k¹tem dostêpnoœci œrodków.

3. Pracownik GAB odpowiedzialny za dane zamówie-
nie publiczne przekazuje podpisan¹ umowê w sprawie za-
mówienia publicznego do komórki organizacyjnej, okrêgo-
wego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górni-
czego, który wyst¹pi³ z wnioskiem, o którym mowa w § 9
ust. 1. Komórka organizacyjna, okrêgowy urz¹d górniczy
lub specjalistyczny urz¹d górniczy, którym przekazano
umowê, ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³ow¹ realiza-
cjê umowy zgodnie z jej zapisami, miêdzy innymi za dotrzy-
manie terminów dostaw, wykonania robót budowlanych
oraz odbioru przedmiotu umowy.

4. P³atnoœæ nastêpuje przelewem na podstawie faktu-
ry opisanej przez komórkê organizacyjn¹, okrêgowy urz¹d
górniczy lub specjalistyczny urz¹d górniczy, który wyst¹pi³
z wnioskiem, o którym mowa w § 9 ust. 1, sprawdzonej
pod wzglêdem formalnym i rachunkowym przez Wydzia³
Bud¿etowo-Ksiêgowy GAB.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 4; w brzmieniu
ustalonym przez § 1 pkt 3 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 2.
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§ 14. 1. GAB sporz¹dza sprawozdania kwartalne i rocz-
ne z udzielonych zamówieñ publicznych. Wzór formularza
sprawozdania stanowi za³¹cznik nr 5 do Regulaminu.

2. Sprawozdanie sporz¹dzane jest na podstawie:

1) harmonogramu udzielania zamówieñ publicznych;

2) rejestru zamówieñ publicznych udzielanych przez jed-
nostkê;

3) zawartych umów w sprawach zamówieñ publicznych.

3. Sprawozdanie zatwierdza Dyrektor Generalny Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego.

4. Zamawiaj¹cy do dnia 1 marca roku nastêpuj¹cego
po roku, którego dotyczy sprawozdanie, przekazuje spra-
wozdanie sporz¹dzone na druku powszechnie obowi¹zuj¹-
cym Prezesowi Urzêdu Zamówieñ Publicznych.

Poz. 43
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WZÓR 

HARMONOGRAM UDZIELANIA ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH 

W WY¯SZYM URZÊDZIE GÓRNICZYM I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 

W ROKU ............................ 

Miesi¹c 
Przedmiot 

zamówienia 
(z podaniem kodu CPV) 

Planuj¹ce postêpowanie: 
komórka organizacyjna/ 

okrêgowy urz¹d górniczy/ 
specjalistyczny urz¹d 

górniczy 

Tryb 
postêpowania 

Wartoœæ 
zamówienia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

...............................................  .............................................. 
sporz¹dzi³  zatwierdzam 

Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych

Poz. 43
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WZÓR 

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH 

    

............................................................ 
    komórka organizacyjna/ 

okrêgowy urz¹d górniczy/ 
specjalistyczny urz¹d górniczy 

L.p. 
Przedmiot 

zamówienia 
(opis ogólny) 

Proponowany 
tryb 

postêpowania 

Termin 
wszczêcia 

postêpowania 

Szacunkowa 
wartoœæ 

zamówienia 

Planowana kwota 
brutto na realizacjê 

zamówienia 
(pozycja w planie 

rzeczowo-finansowym) 

      

      

      

    

............................................................. 
    podpis dyrektora komórki organizacyjnej/ 

okrêgowego urzêdu górniczego/ 
specjalistycznego urzêdu górniczego 

Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych

Poz. 43



- 96 -
Dziennik Urzêdowy Nr 7
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

WZÓR 

WNIOSEK O WSZCZÊCIE POSTÊPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Komórka organizacyjna/okrêgowy urz¹d górniczy/specjalistyczny urz¹d górniczy: 

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

2. Przedmiot zamówienia (za³¹czyæ szczegó³owy opis zamówienia): 

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

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

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

3. Szacunkowa wartoœæ zamówienia (netto): 

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

4. Podstawa dokonania obliczenia wartoœci: 

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

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

5. Pozycja w planie rzeczowo-finansowym: 

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

6. Proponowany tryb postêpowania: 

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

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

7. Wyznaczone osoby uczestnicz¹ce w opracowaniu SIWZ: 

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

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

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

8. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy: 

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

9. Po¿¹dany termin wykonania zamówienia: 

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

10. Okreœlenie warunków wymaganych od wykonawców: 

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

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

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

Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych6)

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 4, a nastêpnie przez § 1 pkt 4 zarz¹dzenia, o którym mowa w odnoœniku 2.

Poz. 43
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11. Wykaz ¿¹danych dokumentów (poza wymaganymi ustawowo), jakie powinien do³¹czyæ wykonawca: 

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

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

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

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

12. Proponowane kryteria wyboru i ich znaczenie: 

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

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

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

13. Postanowienia umowy wymagane ze wzglêdu na rodzaj zamówienia: 

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

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

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

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

dyrektor komórki organizacyjnej/ 
okrêgowego urzêdu górniczego/ 

specjalistycznego urzêdu górniczego 

miejscowoœæ i data 

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

Zatwierdzam pod wzglêdem zabezpieczenia œrodków finansowych 

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

miejscowoœæ i data g³ówny ksiêgowy Wy¿szego Urzêdu Górniczego 

 

Poz. 43
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Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych

WZÓR 

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH 

W KWARTALE/ROKU*) ....................................... 

Nr rej. Przedmiot 
zamówienia 

Rodzaj 
zamówienia 

Wartoœæ 
zamówienia 

(euro) 

Tryb 
postêpowania 

Wartoœæ zamówienia 
wed³ug umowy 

      

      

      

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

sporz¹dzi³ zatwierdzam 

*) niepotrzebne skreœliæ  
 

Poz. 43
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44

OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu decyzji Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w sprawie powo³ania Komisji
do spraw Szkoleñ w Górnictwie

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253) og³asza siê w za³¹czniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst decyzji nr 9 Preze-
sa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnic-
twie (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 9), z uwzglêdnieniem zmian
wprowadzonych:

1) decyzj¹ nr 38 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniaj¹c¹ decyzjê w spra-
wie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 21),

2) decyzj¹ nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniaj¹c¹ decyzjê w spra-
wie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
(Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 33)

oraz zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed
dniem 21 lutego 2006 r.

2. Podany w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
tekst jednolity decyzji nie obejmuje:

1) § 2 decyzji nr 38 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cej decyzjê w sprawie
powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz.
Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 21), który stanowi:

“§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

2) § 2 i 3 decyzji nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniaj¹cej decyzjê
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Gór-
nictwie (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 33), które stanowi¹:

“§ 2. Przygotowanie preliminarza wydatków Komisji
do spraw Szkoleñ w Górnictwie, powo³anej decyzj¹
wymienion¹ w § 1, dotycz¹cego roku 2006 r.,
i przed³o¿enie go do zatwierdzenia Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nast¹pi w termi-
nie do dnia 31 stycznia 2006 r.

§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.”.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 44

Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 21 lutego 2006 r. (poz. 44)

DECYZJA Nr 9 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 2 stycznia 2004 r.

w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Szkoleñ w Górnic-
twie, zwan¹ dalej “Komisj¹”.

§ 1a.1 ) W sk³ad Komisji wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy;

2) Zastêpca (Zastêpcy) Przewodnicz¹cego;

3) Sekretarz;

4) Cz³onkowie.

§ 1b.1) 1. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala,
na okres 2 lat, sk³ad osobowy Komisji oraz dokonuje zmian
sk³adu osobowego Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji jest powo³ywany na okres 4 lat.

3. Osoby wchodz¹ce w sk³ad Komisji mog¹ byæ odwo-
³ane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed
up³ywem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.

1) Dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 38 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
22 grudnia 2005 r. zmieniaj¹cej decyzjê w sprawie powo³ania Komisji do spraw
Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 21), która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.
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§ 2. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
Przewodnicz¹cego Komisji prof. dr. hab. in¿. Bronis³awa
Barchañski — Akademia Górniczo-Hutnicza.

§ 3.2 ) Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji:

1) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
—mgr in¿. Wies³aw Kie³bik

Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków sp. z o.o.,
—mgr Andrzej Pakura

Kompania Wêglowa S.A.;
2) Sekretarz:

mgr in¿. Stanis³aw Malik
Naczelna Organizacja Techniczna;

3) Cz³onkowie:
—mgr in¿. Stanis³aw Gajos

Katowicki Holding Wêglowy S.A.,
—mgr in¿. Marek Jarczyk

Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.,
—dr in¿. Zbigniew Kasztelewicz

Kopalnia Wêgla Brunatnego “Konin”,
—mgr in¿. Andrzej Katulski

KGHM Polska MiedŸ S.A.,
—mgr in¿. Andrzej £apiñski

Polski Zwi¹zek Pracodawców
Producentów Kruszyw,

—dr in¿. Zbigniew Rak
Akademia Górniczo-Hutnicza,

—mgr in¿. Zbigniew Skorupa
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.,

—mgr Eugeniusz Stebel
Œl¹skie Kuratorium Oœwiaty,

—mgr in¿. Krzysztof Stefanek
Porozumienie Zwi¹zków
Zawodowych “Kadra”.

§ 4. Do zadañ Komisji nale¿y:

1) opiniowanie ramowych programów szkoleñ prowadzo-
nych przez przedsiêbiorców lub jednostki organizacyj-
ne trudni¹ce siê szkoleniem pracowników zak³adów
górniczych;

2) analizowanie dzia³alnoœci podmiotów prowadz¹cych
szkolenia dla potrzeb zak³adów górniczych;

3) przygotowywanie propozycji dla ujednolicania zasad
i metod szkolenia w górnictwie;

4) opiniowanie propozycji programów nauczania dla szkó³
i uczelni w zakresie tematyki bezpieczeñstwa i higieny
pracy w górnictwie.

§ 5. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

§ 6. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament
Warunków Pracy w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

§ 7. W zakresie, o którym mowa w § 4, Komisja wydaje
opinie.

§ 8. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych
w zale¿noœci od potrzeb.

2. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem dorad-
czym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spo-
za sk³adu Komisji.

§ 9. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.

2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powin-
ny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom zapro-
szonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 10. Dla przygotowania projektów opinii lub materia-
³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewod-
nicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ zespo³y robocze spoœród
cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu, ustalaj¹c dla
tych zespo³ów lub poszczególnych osób zakres, tematykê
i termin wykonania okreœlonych prac.

§ 11. Opinie, o których mowa w § 7, Komisja wydaje
w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu
osobowego Komisji. W razie równej iloœci g³osów rozstrzy-
ga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 12. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.

2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim
uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu oso-
bom wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedzenia.

3. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania.
Postanowienia § 11 stosuje siê odpowiednio.

§ 13. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okreœlo-
ne w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewod-
nicz¹cego Komisji w razie niemo¿noœci wykonywania tych
uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

§ 14.3 ) 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnoœniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 decyzji nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniaj¹cej decyzjê w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 33), która
wesz³a w ¿ycie z dniem 6 stycznia 2006 r.
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Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwier-
dzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zatwierdzony regulamin, o którym mowa w ust. 1,
podlega og³oszeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 15. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia-
³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 15a.4 ) 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji
pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje preliminarz
wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdzenia Preze-
sowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do koñca

4) Dodany przez § 1 pkt 2 decyzji, o której mowa w odnoœniku 3.

trzeciego kwarta³u roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

§ 15b.4) 1. Udzia³ w posiedzeniach Komisji jest p³atny.

2. Wysokoœæ stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedze-
niach dla cz³onków Komisji Prezes Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego okreœla w odrêbnym trybie.

3. Zamiejscowi cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone
otrzymuj¹ zwrot kosztów przejazdu oraz diety i nale¿noœci
za nocleg wed³ug norm ustalonych dla podró¿y s³u¿bowych.

§ 16. Traci moc decyzja nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie powo-
³ania Komisji do Spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
Nr 3, poz. 15).

§ 17. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 2 stycznia 2004 r.



- 102 -
Dziennik Urzêdowy Nr 7
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Wydawca: Wy¿szy Urz¹d Górniczy
Redakcja: Departament Prawny i Integracji Europejskiej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: (032) 2511-471 do 4 w. 131

pri@wug.gov.pl
Sk³ad i druk: Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii, ul. Miko³owska 100A, 40-065 Katowice, tel.: (032) 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl
Rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: (032) 2511-471 do 4 w. 121

gab@wug.gov.pl

T³oczono z polecenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Przedsiêbiorstwie Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii
ul. Miko³owska 100A, 40-065 Katowice, tel.: (032) 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl

                                                      ISSN 1644-8227 Cena brutto  17,08 z³


