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ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie postêpowania w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym przy za³atwianiu spraw z zakresu dzia³alnoœci lobbingowej

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dzenie okreœla szczegó³owy sposób postêpo-
wania przy za³atwianiu spraw przedstawianych Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego przez podmioty wykonuj¹ce
zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹ lub realizuj¹ce czynno-
œci wchodz¹ce w jej zakres, polegaj¹cych na reprezento-
waniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których dzia-
³aj¹.

§ 2. Koordynatorem wyst¹pieñ kierowanych do Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego w zwi¹zku z realizowan¹ dzia-
³alnoœci¹ lobbingow¹ ustanawia siê Departament Prawny
i Integracji Europejskiej.

§ 3. Wyst¹pienia, o których mowa w § 2, mog¹ mieæ
w szczególnoœci formê:
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1) wniosku o podjêcie okreœlonej inicjatywy legislacyjnej;

2) opinii na temat proponowanych rozwi¹zañ prawnych,
zawieraj¹cej symulacje skutków ich wdro¿enia;

3) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia okre-
œlonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagaj¹cej
takiej regulacji;

4) zg³oszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu
normatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.

§ 4. 1. Po wp³yniêciu wyst¹pienia od podmiotu wyko-
nuj¹cego dzia³alnoœæ lobbingow¹ Departament Prawny
i Integracji Europejskiej w kolejnoœci:

1) rejestruje wyst¹pienie i datê jego wp³ywu;

2) sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wyst¹pie-
nie, jest wpisany do rejestru podmiotów wykonuj¹cych

122
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zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹; o niestwierdzeniu
wpisu informuje Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, z zastrze¿eniem wyst¹pieñ maj¹cych formê zg³o-
szenia, o którym mowa w § 3 pkt 4;

3) dokonuje weryfikacji wyst¹pienia z punktu widzenia w³a-
œciwoœci Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego i w przy-
padku jej niepotwierdzenia — kieruje sprawê do orga-
nu w³aœciwego;

4) przekazuje sprawê do za³atwienia w³aœciwej meryto-
rycznie komórce organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego lub w uzgodnieniu z Prezesem Wy¿szego Urzê-
du Górniczego kieruje sprawê do Komisji do spraw ana-
lizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem
zak³adów górniczych;

5) przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
informacjê o wyst¹pieniu, ze wskazaniem podmiotu,
od którego ono pochodzi, treœci wyst¹pienia oraz pod-
miotów, na rzecz których jest ono realizowane — ce-
lem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Je¿eli wyst¹pienie ma formê zg³oszenia, o którym
mowa w § 3 pkt 4, i dotyczy projektu aktu normatywnego
przekazanego do uzgodnieñ z cz³onkami Rady Ministrów,
Departament Prawny i Integracji Europejskiej formu³uje
równie¿ opiniê do tego projektu.

3. W przypadku gdy wyst¹pienie pochodzi od podmio-
tu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonuj¹cych za-
wodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹, traktuje siê je jako wnio-
sek w rozumieniu przepisów Kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego, chyba ¿e ma formê zg³oszenia, o którym
mowa w § 3 pkt 4.

§ 5. 1. W³aœciwa merytorycznie komórka organizacyj-
na Wy¿szego Urzêdu Górniczego udziela na piœmie odpo-
wiedzi na wyst¹pienie i przedk³ada j¹ Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego albo wyznacza termin spotkania w celu
omówienia zagadnieñ zawartych w tym wyst¹pieniu.

2. Przebieg spotkania, o którym mowa w ust. 1, doku-
mentuje siê w formie notatki s³u¿bowej.

3. W przypadku zg³oszenia, o którym mowa w § 3 pkt
4, Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mo¿e równie¿ usto-
sunkowaæ siê do propozycji w nim zawartych poprzez ich
uwzglêdnienie w projekcie aktu normatywnego lub w razie
ich nieprzyjêcia — poprzez wyjaœnienie przyczyn takiego
stanowiska w odpowiedniej czêœci uzasadnienia do tego
projektu.

§ 6. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 4 ust.
1 pkt 4, przesy³a do Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej informacjê o sposobie za³atwienia sprawy przed-
stawionej w wyst¹pieniu podmiotu wykonuj¹cego dzia³al-
noœæ lobbingow¹, obejmuj¹c¹:

1) opis sposobu uwzglêdnienia propozycji zawartych
w wyst¹pieniu lub

2) przyczyny ich nieprzyjêcia.

§ 7. 1. Departament Prawny i Integracji Europejskiej
prowadzi ewidencjê spraw za³atwianych na podstawie
wyst¹pieñ podmiotów wykonuj¹cych dzia³alnoœæ lobbin-
gow¹.

2. W ewidencji zamieszcza siê:

1) dane podmiotu, od którego pochodzi wyst¹pienie;

2) jego numer kolejny wpisu w rejestrze podmiotów wy-
konuj¹cych zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹ — je¿eli
jest wpisany do tego rejestru;

3) datê wp³ywu wyst¹pienia do Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego;

4) okreœlenie przedmiotu wyst¹pienia, w tym postulowa-
nych w nim rozwi¹zañ;

5) wskazanie podmiotów, na rzecz których dzia³alnoœæ
lobbingowa jest wykonywana;

6) opis sposobu za³atwienia sprawy, ze wskazaniem w³a-
œciwej merytorycznie komórki organizacyjnej.

3. W aktach ewidencyjnych gromadzi siê dokumenty,
o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o dzia³alnoœci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

4. Ewidencja stanowi podstawê do przygotowania przez
Departament Prawny i Integracji Europejskiej rocznej in-
formacji o dzia³aniach podejmowanych wobec Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego przez podmioty wykonuj¹ce
zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹.

§ 8. 1. Dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego (Urzê-
du Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych) przesy³a niezw³ocznie wyst¹pienie, o którym
mowa w § 3, do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
w przypadku skierowania do niego takiego wyst¹pienia.

2. Przepis § 4 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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ZARZ¥DZENIE Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 maja 2006 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póŸn. zm.1 )) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz.
WUG Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.2 )) w za³¹czniku do zarz¹-
dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169,
poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319);”;

2) w § 21:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „departamen-
ty” zastêpuje siê wyrazami „komórki organizacyjne”,

b) po pkt 17 dodaje siê pkt 17a w brzmieniu:

„17a) przygotowywanie projetów aktów Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego o powo³aniu albo
odwo³aniu dyrektorów i zastêpców dyrekto-
rów okrêgowych i specjalistycznych urzêdów
górniczych;”;

3) w § 22 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f œrednik zastêpuje siê
przecinkiem i dodaje siê lit. g w brzmieniu:

„g) koordynowanie wyst¹pieñ kierowanych do Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego w zwi¹zku z realizowan¹
dzia³alnoœci¹ lobbingow¹;”;

4) w § 23 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Departament Górnictwa (symbol GG) koordynuje dzia-
³alnoœæ oraz sprawuje nadzór i kontrolê nad wykony-
waniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze,
w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zak³a-
dach górniczych, w szczególnoœci w odniesieniu do:”;

5) w § 24:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Departament Energomechaniczny (symbol GEM)
koordynuje dzia³alnoœæ oraz sprawuje nadzór i kon-
trolê nad wykonywaniem zadañ przez okrêgowe
urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze,
w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w zak³a-
dach górniczych, w zakresie bezpiecznego stoso-
wania maszyn, urz¹dzeñ i instalacji w zak³adach
górniczych, w odniesieniu do:”,

b) w ust. 2 uchyla siê pkt 9 i 10,

c) w ust. 3 w pkt 6a œrednik zastêpuje siê kropk¹ i uchy-
la siê pkt 7;

6) w § 25 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o-
¿em (symbol OSG) koordynuje dzia³alnoœæ oraz spra-
wuje nadzór i kontrolê nad wykonywaniem zadañ przez
okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy
górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji
w zak³adach górniczych, w odniesieniu do:”;

7) w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„Departament Warunków Pracy (symbol OWP) koor-
dynuje dzia³alnoœæ oraz sprawuje nadzór i kontrolê nad
wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górni-
cze, w tym poprzez przeprowadzanie inspekcji w za-
k³adach górniczych, w odniesieniu do:”;

8) w § 28:

a) w ust. 1:

—pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kreowanie polityki zatrudnienia w urzêdach
górniczych oraz opracowywanie, wdra¿anie
i monitorowanie stosowania narzêdzi s³u¿¹-
cych do zarz¹dzania kadrami;”,

—w pkt 2 wyraz „przygotowywanie” zastêpuje siê
wyrazem „prowadzenie”,

—pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przygotowywanie i realizacja wniosków do-
tycz¹cych uprawnieñ pracowniczych osób
zatrudnionych w urzêdach górniczych;”,

—w pkt 11 skreœla siê wyrazy „ , nagrody jubile-
uszowe”,

—pkt 15 otrzymuje brzmienie:

 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

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.
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„15) przeprowadzanie okresowych i bie¿¹cych
analiz stanu zatrudnienia i systemu wynagro-
dzeñ w urzêdach górniczych;”,

—w pkt 17 w lit. d œrednik zastêpuje siê przecin-
kiem i dodaje siê lit. e w brzmieniu:

„e) nadzorowanie procesu realizacji szkoleñ w urzê-
dach górniczych oraz wykorzystywania œrod-
ków finansowych przeznaczonych na szkole-
nia oraz przedstawianie informacji w tym za-
kresie Szefowi S³u¿by Cywilnej;”,

—w pkt 19 œrednik zastêpuje siê kropk¹ i uchyla siê
pkt 20;

b) dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. W sk³ad Biura Kadr i Szkolenia wchodzi:

1) Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej, któ-
re dzia³a zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 stycznia
1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) oraz rozpo-
rz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 paŸdzier-
nika 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjo-
nowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208,
poz. 1741);

2) Stanowisko do spraw Obronnych, które spo-
rz¹dza dokumentacjê organizacyjno-mobiliza-
cyjn¹, wspó³dzia³a z Biurem Planowania Obron-
nego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, z Wojewódzkim Inspektoratem
Obrony Cywilnej i Wojskow¹ Komend¹ Uzu-
pe³nieñ w Katowicach w zakresie spraw zwi¹-
zanych z obronnoœci¹, dzia³aj¹c zgodnie z ak-
tami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz.
2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1496) oraz
ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie
wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podle-
g³oœci konstytucyjnym organom Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301,
z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r.
Nr 107, poz. 1135).”;

9) w § 29:

a) w ust. 1:

—wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu dzia³ania Biura Administracyjno-Bud¿e-
towego (symbol GAB) nale¿y ca³okszta³t spraw
bud¿etowych, finansowo-ksiêgowych, administra-
cyjnych, gospodarczych, socjalnych, transporto-
wych oraz informatycznych, zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzê-
dów górniczych, w szczególnoœci:”,

—pkt 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:

„7) prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej oraz
gospodarki remontowo-konserwacyjnej, zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z póŸn. zm.3 )), Regulaminem udziela-
nia zamówieñ publicznych w urzêdach górni-
czych, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia
nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z
dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulami-
nu udzielania zamówieñ publicznych w urzê-
dach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr
7, poz. 43), oraz zarz¹dzeniem nr 23 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 30 grud-
nia 2005 r. w sprawie dokonywania w urzê-
dach górniczych wydatków publicznych nieob-
jêtych przepisami o zamówieniach publicznych
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 27);

8) zaopatrzenie materia³owe jednostek organiza-
cyjnych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych, Re-
gulaminem udzielania zamówieñ publicznych
w urzêdach górniczych, stanowi¹cym za³¹cz-
nik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych, oraz za-
rz¹dzeniem nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokony-
wania w urzêdach górniczych wydatków pu-
blicznych nieobjêtych przepisami o zamówie-
niach publicznych;”,

—w pkt 18 kropkê na koñcu zastêpuje siê œredni-
kiem i dodaje siê pkt 19 w brzmieniu:

„19) prowadzenie spraw zwi¹zanych z kompute-
ryzacj¹ i informatyzacj¹ urzêdów górniczych,
w tym:

a) administrowanie systemami komputero-
wymi Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz
prowadzenie szkoleñ w zakresie ich wy-
korzystania,

b) koordynacja kierunków komputeryzacji
urzêdów górniczych z za³o¿eniami strate-
gii informatyzacji administracji publicznej,

c) planowanie, realizacja oraz nadzór nad kom-
puteryzacj¹ urzêdów górniczych w ramach
przyznanych œrodków bud¿etowych,

d) planowanie oraz nadzór nad wytworze-
niem i wdro¿eniem specjalistycznego opro-
gramowania do u¿ytku wewnêtrznego
urzêdów górniczych,

3) 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, z 2005 r. Nr
163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551.

Poz. 51
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e) nadzór techniczny nad serwisem Intrane-
towym oraz Internetowym Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania Biura Administracyjno-Bud¿etowego
okreœlone w ust. 1 wykonuj¹ wchodz¹ce w jego
sk³ad:

1) Wydzia³ Bud¿etowo-Ksiêgowy (symbol BK);

2) Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Trans-
portu (symbol AG);

3) Zespó³ do spraw Komputeryzacji i Informaty-
zacji Urzêdów Górniczych.”;

10) w § 31:

a) ust. 1—4 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Stanowisko do spraw Audytu Wewnêtrznego
(symbol AW) realizuje ogó³ zadañ obejmuj¹cych:

1) niezale¿ne badanie systemów zarz¹dzania
i kontroli w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
okrêgowych urzêdach górniczych, specjali-
stycznych urzêdach górniczych oraz Zak³adzie
Obs³ugi Gospodarczej, w tym: procedur kon-
troli finansowej, w wyniku którego kierownic-
two Wy¿szego Urzêdu Górniczego uzyskuje
obiektywn¹ i niezale¿n¹ ocenê adekwatnoœci,
efektywnoœci i skutecznoœci tych systemów;

2) czynnoœci doradcze, w tym sk³adanie wnio-
sków, maj¹cych na celu usprawnienie funk-
cjonowania urzêdów górniczych, wykonywa-
nych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy, a tak¿e zgod-
nie z instrukcj¹ przeprowadzania audytu we-
wnêtrznego.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest
ustalana w oparciu o przepisy aktów normatyw-
nych wymienionych w ust. 1 pkt 2 oraz standar-
dy audytu wewnêtrznego w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych, okreœlane i upowszech-
niane przez ministra w³aœciwego do spraw finan-
sów publicznych na podstawie art. 63 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.

3. Do zadañ Stanowiska do Spraw Audytu We-
wnêtrznego nale¿y w szczególnoœci:

1) ocena zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci
z przepisami prawa oraz obowi¹zuj¹cymi
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym procedura-
mi wewnêtrznymi;

2) ocena efektywnoœci i gospodarnoœci podejmo-
wanych dzia³añ w zakresie systemów zarz¹-
dzania i kontroli;

3) ocena wiarygodnoœci sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykonania bud¿e-
tu.

4. Upowa¿nienie do przeprowadzania audytu we-
wnêtrznego, o którym mowa w art. 54 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych, wystawia:

1) w przypadku realizacji zadañ w Wy¿szym Urzê-
dzie Górniczym lub Zak³adzie Obs³ugi Gospo-
darczej — Dyrektor Generalny Wy¿szego
Urzêdu Górniczego;

2) w przypadku realizacji zadañ w okrêgowych
urzêdach górniczych lub specjalistycznych
urzêdach górniczych — Prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.”,

b) w ust. 6 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami
„ust. 1 pkt 2”;

11) w § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Nie-
jawnych (symbol OIN) wykonuje zadania okre-
œlone w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.”;

12) w § 32b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej (symbol
KF) planuje, organizuje oraz przeprowadza kontro-
lê finansow¹, dzia³aj¹c zgodnie z procedurami usta-
lonymi na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.”.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 51
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DECYZJA Nr 12 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie zmiany w sk³adzie 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. W sk³ad Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie,
ustalony, na okres do dnia 31 grudnia 2007 r., decyzj¹ nr 9

Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia
2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 7, poz. 44),
powo³uje siê w charakterze Cz³onka mgr. in¿. Zygmunta
Foltê — Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Spó³ka z o.o. w Lêdzinach.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

53

DECYZJA Nr 13 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie uzupe³nienia sk³adu Komisji do spraw Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³
w Podziemnych Zak³adach Górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 21 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Zagro¿enia Meta-
nowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³ w Podziemnych Za-
k³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 11)
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê na okres do dnia 31 grudnia 2007 r.
mgr. in¿. Janusza Filipeckiego w sk³ad Komisji do spraw
Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³

w Podziemnych Zak³adach Górniczych, ustalony decyzj¹
nr 42 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grud-
nia 2005 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji do spraw
Zagro¿enia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Ska³
w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 1, poz. 23).

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

54

DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Komisji Dyscyplinarnej

Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
z póŸn. zm.1 )) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. W decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 20 paŸdziernika 2003 r. w spra-
wie powo³ania Komisji Dyscyplinarnej (Dz. Urz. WUG Nr 6,
poz. 18) w § 1 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) uchyla siê pkt 2 i 3;

2) po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:

„5a) mgr in¿. Roman Macuga
Radca Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;”;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz.
778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr
128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz.
2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179, poz. 1845 i Nr 273, poz.
2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 79, poz. 549.

Poz. 52, 53 i 54
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3) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:

„8a) mgr Helena Strzêpek
G³ówny Specjalista w Departamencie Prawnym
i Integracji Europejskiej;”.

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

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

Poz. 54
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