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Poz. 72

72
DECYZJA Nr 18 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 lipca 2006 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz.
1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267,
poz. 2252) oraz art. 44 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 i Nr 104, poz.
708) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W decyzji nr 13 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie prowadzenia
gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 43 i 44
oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 31) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w za³¹czniku nr 2 do decyzji pkt 1.6.2 otrzymuje brzmienie:
„1.6.2. Pozosta³e œrodki trwa³e to takie, których wartoœæ pocz¹tkowa przekracza kwotê 300 z³
brutto, a nie przekracza kwoty wymienionej
w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, z wyj¹tkiem
mebli i dywanów, które zalicza siê do pozosta³ych œrodków trwa³ych bez wzglêdu na ich
wartoœæ. Pozosta³e œrodki trwa³e finansuje siê

ze œrodków na bie¿¹ce wydatki (z wyj¹tkiem
pierwszego wyposa¿enia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze œrodków na inwestycje). Dla pozosta³ych œrodków
trwa³ych dokonuje siê 100 % odpisów amortyzacyjnych w momencie oddania do u¿ywania. Pozosta³e œrodki trwa³e ujmuje siê na koncie 013 „Pozosta³e œrodki trwa³e w u¿ywaniu”, a umorzenie ich ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozosta³ych œrodków trwa³ych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Koszty wed³ug rodzajów”.”;
2) w za³¹czniku nr 4 do decyzji w pkt „II. Technika prowadzenia ksi¹g rachunkowych” pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kompletne ksiêgi rachunkowe przenoszone s¹ na koniec roku obrotowego na komputerowy noœnik danych, zapewniaj¹cy trwa³oœæ zapisu informacji, i przechowywane w siedzibie Wy¿szego Urzêdu Górniczego.”;
3) w za³¹czniku nr 5 do decyzji w pkt 3.6 tabela otrzymuje
brzmienie okreœlone w za³¹czniku do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Dziennik Urzêdowy Nr 14
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 171 -

Poz. 72
Za³¹cznik do decyzji nr 18 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 20 lipca 2006 r. (poz. 72)

„WYKAZ OSÓB UPOWA¯NIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI
FORMALNO-RACHUNKOWEJ W WY¯SZYM URZÊDZIE GÓRNICZYM

Lp.

1.

2.

3.

4.

Rodzaj dokumentacji

Dokumentacja p³acy

Dokumentacja zakupu
materia³ów, us³ug
i towarów

Dokumentacja
rozchodu materia³ów

Rozliczanie
delegacji s³u¿bowych

Imiê i nazwisko
upowa¿nionego

Wzór podpisu
upowa¿nionego

Maria Siekierska

(—)

Janina Kopacz

(—)

Daniela Bajda

(—)

Urszula Guttan

Daniela Górska

Anna Szaraniec

(—)

(—)

Imiê i nazwisko
zastêpuj¹cego

Wzór podpisu
zastêpuj¹cego

Beata Kosińska

(—)

Ilona Rogala

(—)

Edyta Proboszcz

(—)

Anna Szaraniec

(—)

Ma³gorzata Kaczmarek

(—)

Gabriela Turczyńska

(—)

Beata Kosińska

(—)

Ilona Rogala

(—)

Edyta Proboszcz

(—)

(—)

Ma³gorzata Kaczmarek

(—)

„
”
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Poz. 73

73
DECYZJA Nr 20 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 lipca 2006 r.
w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci t¹pniêcia i wypadku zbiorowego zaistnia³ego w dniu
27 lipca 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Œl¹skiej
Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra 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:

Kompanii Wêglowej S.A.
w Katowicach,
— dr in¿. Grzegorz Mutke
G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach,
— mgr in¿. Stanis³aw Parol
Centralna Stacja Ratownictwa
Górniczego S.A. w Bytomiu,

§ 1. 1. Powo³uje siê Komisjê dla zbadania przyczyn
i okolicznoœci t¹pniêcia i wypadku zbiorowego zaistnia³ego
w dniu 27 lipca 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Œl¹skiej, zwan¹ dalej „Komisj¹”, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1) Przewodnicz¹cy

— dr in¿. Piotr Litwa
Wiceprezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w Katowicach;

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego — mgr in¿. Wojciech Magiera
Dyrektor
Departamentu Górnictwa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w Katowicach;
3) Cz³onkowie

— mgr in¿. Zbigniew Ryfka
Okrêgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach,

— Adam Domaga³a
Zak³adowy Spo³eczny
Inspektor Pracy w Kopalni
Wêgla Kamiennego „Pokój”,
— mgr in¿. W³odzimierz Etryk
Bytom,
— mgr in¿. Franciszek Grzegorczyk
Dyrektor Okrêgowego Urzêdu
Górniczego w Gliwicach,
— doc. dr hab. in¿. Józef Kabiesz
G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach,
— prof. dr hab. in¿.
Zdzis³aw K³eczek
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie,
— dr in¿. Adam Krzy¿owski
Kompania Wêglowa S.A.
Oddzia³ Kopalnia Wêgla
Kamiennego „Bielszowice”
w Rudzie Œl¹skiej,
— mgr in¿. Marek Majcher
Wiceprezes Zarz¹du

— dr in¿. Bogus³aw Syrek
Katowicki Holding
Wêglowy S.A. w Katowicach,
— prof. dr hab. in¿.
Andrzej Zorychta
Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie;
4) Sekretarz

— mgr in¿. Eugeniusz Ro¿ek
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.

2. Przewodnicz¹cy Komisji zaprosi do udzia³u w pracach Komisji przedstawicieli zwi¹zków zawodowych.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e, w razie potrzeby,
zaprosiæ do udzia³u w jej pracach inne osoby.
§ 2. Zadaniem Komisji jest:
1) dokonanie analizy przyczyn i okolicznoœci t¹pniêcia
i wypadku zbiorowego, o którym mowa w § 1 ust. 1,
na podstawie ustaleñ dokonanych przez Okrêgowy
Urz¹d Górniczy w Gliwicach;
2) przeprowadzenie oceny przebiegu akcji ratowniczej;
3) przedstawienie wniosków wynikaj¹cych z analizy i oceny, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz propozycji zaleceñ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia podobnym zdarzeniom w zak³adach górniczych.
§ 3. Komisja rozpocznie prace niezw³ocznie i zakoñczy
je w terminie do dnia 30 wrzeœnia 2006 r., przedstawiaj¹c
pisemne wnioski.
§ 4. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 lipca 2006 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci w dzia³aj¹cym przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeœnia
1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.
694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr
139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz.
2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539
i Nr 267, poz. 2252), art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. g ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, 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)
oraz art. 44 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 i Nr 104, poz. 708) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. W decyzji nr 4 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci
w dzia³aj¹cym przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 45
i 46 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 35) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w za³¹czniku nr 4 do decyzji w pkt „II. Technika prowadzenia ksi¹g rachunkowych” pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kompletne ksiêgi rachunkowe przenoszone s¹ na
koniec roku obrotowego na komputerowy noœnik
danych, zapewniaj¹cy trwa³oœæ zapisu informacji,
i przechowywane w siedzibie Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej.”;
2) w za³¹czniku nr 5 do decyzji w pkt 3.6 tabela otrzymuje
brzmienie okreœlone w za³¹czniku do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski
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Poz. 74
Za³¹cznik do decyzji nr 2 Dyrektora Generalnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 20 lipca 2006 r.
(poz. 74)

„WYKAZ OSÓB UPOWA¯NIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI
FORMALNO-RACHUNKOWEJ W ZAK£ADZIE OBS£UGI GOSPODARCZEJ

Lp.

1.

2.

Rodzaj dokumentacji

Dokumentacja p³acy

Imiê i nazwisko
upowa¿nionego

Wzór podpisu
upowa¿nionego

Maria Siekierska

(—)

Janina Kopacz

(—)

Daniela Bajda

(—)

Urszula Guttan

(—)

Ma³gorzata Kaczmarek

(—)

Dokumentacja zakupu
materia³ów, us³ug
i towarów

Anna Szaraniec
3.

Wzór podpisu
zastêpuj¹cego

Beata Kosiñska

(—)

Ilona Rogala

(—)

Edyta Proboszcz

(—)

Anna Szaraniec

(—)

Beata Kosiñska

(—)

Ilona Rogala

(—)

Edyta Proboszcz

(—)

(—)

Rozliczanie
delegacji s³u¿bowych
Ma³gorzata Kaczmarek

Imiê i nazwisko
zastêpuj¹cego

(—)

„
”
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75
DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 lipca 2006 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106,
poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.
1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.
1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679,
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr
240, poz. 2047, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610,
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711 i Nr 133, poz. 935) oraz art. 20 ust. 2
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie
cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, 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) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz.
Urz. WUG Nr 3, poz. 18 i Nr 8, poz. 37) w za³¹czniku do
decyzji wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pracownika s³u¿by cywilnej zatrudnionego na
podstawie umowy o pracê lub mianowania dokonanego w trybie ustawy z dnia 16 wrzeœnia
1982 r. o pracownikach urzêdów pañstwowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póŸn. zm.1 )),
zwanej dalej „ustaw¹ o pracownikach urzêdów
pañstwowych”, oraz”,
b) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych,”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005 r.
Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) w § 4:
a) w ust. 1:
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) skierowaæ pracownika na wstêpne, okresowe i kontrolne badania lekarskie;”,
— w pkt 17 kropkê zastêpuje siê œrednikiem,
— dodaje siê pkt 18 w brzmieniu:
„18) udostêpniæ pracownikowi dokumentacjê systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug normy PNEN ISO 9001:2001.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracodawca przydziela nieodp³atnie œrodki ochrony indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze
pracownikom wykonuj¹cym czynnoœci inspekcyjno-techniczne u przedsiêbiorców niebêd¹cych
pracodawcami oraz innym pracownikom, którzy
wykonuj¹ czynnoœci mog¹ce powodowaæ zniszczenie lub znaczne zabrudzenie odzie¿y w³asnej,
w zakresie i na okres ustalony w tabeli norm
przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz
odzie¿y i obuwia roboczego, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Regulaminu pracy.”;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dyrektor Generalny urzêdu przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w dniach
roboczych w godzinach od 800 do 1500.”;
4) w § 7:
a) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) uczestniczyæ w szkoleniach przewidzianych dla
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej oraz wstêpnych i okresowych szkoleniach z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy;”,
b) w pkt 21 kropkê zastêpuje siê œrednikiem,
c) dodaje siê pkt 22 i 23 w brzmieniu:
„22) u¿ywaæ sprzêt komputerowy oraz korzystaæ
z sieci komputerowych wy³¹cznie w celach s³u¿bowych;
23) znaæ treœæ Ksiêgi Jakoœci Wy¿szego Urzêdu
Górniczego i przestrzegaæ zapisów procesów
i procedur zwi¹zanych z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ wed³ug normy PN-EN ISO
9001:2001.”;
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5) w § 15:

7) w § 20:

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„3b. Przez dobê nale¿y rozumieæ 24 kolejne godziny, poczynaj¹c od godziny, w której pracownik
rozpoczyna pracê zgodnie z obowi¹zuj¹cym go
rozk³adem czasu pracy.”,

„1. Wynagrodzenie przys³uguje za pracê wykonan¹
i jest wyp³acane co miesi¹c z do³u ostatniego
dnia miesi¹ca. Wynagrodzenie jest wyp³acane
w wyznaczonych godzinach w kasie urzêdu lub
za zgod¹ pracownika wyra¿on¹ na piœmie przekazuje siê je na wskazany przez niego rachunek
bankowy.”,

b) ust. 3d otrzymuje brzmienie:
„3d. Przez porê nocn¹ nale¿y rozumieæ czas pomiêdzy godzin¹ 2200 a 600.”,

b) w ust. 4 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a i 1b w brzmieniu:

c) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:

„1a) ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek sfery bud¿etowej (Dz. U. Nr 160, poz.
1080, z póŸn. zm.2 ));

„4a. Okres rozliczeniowy d³u¿szy ni¿ miesi¹c rozpoczyna siê 1 stycznia danego roku.”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

1b) Kodeks pracy;”;

„6. Dyrektor Generalny urzêdu w porozumieniu z prze³o¿onym pracownika mo¿e okreœliæ inne godziny
rozpoczêcia i zakoñczenia pracy; ustalenie indywidualnego rozk³adu czasu pracy mo¿e nast¹piæ
w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych, a w wyj¹tkowych przypadkach w zwi¹zku z osobist¹ sytuacj¹ pracownika.”,

8) w § 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dni tygodnia niebêd¹cych dniami pracy w urzêdzie
nie wlicza siê do urlopu wypoczynkowego, chyba
¿e pracownik ma ustalony indywidualny rozk³ad
czasu pracy.”;
9) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

e) ust. 9 i 10 otrzymuj¹ brzmienie:
„9. W rozk³adzie czasu pracy pracowników wykonuj¹cych czynnoœci kontrolne Dyrektor Generalny
urzêdu mo¿e ustaliæ pracê w dni tygodnia niebêd¹ce dniami pracy w urzêdzie.
10. Je¿eli praca w dni tygodnia niebêd¹ce dniami
pracy w urzêdzie jest niezbêdna ze wzglêdu na
szczególny charakter wykonywanych zadañ,
Dyrektor Generalny urzêdu sporz¹dza harmonogram pracy dla pracowników na niektórych stanowiskach pracy lub w niektórych komórkach
organizacyjnych urzêdu.”;

„3. Za realizacjê obowi¹zku zwolnienia od pracy, okreœlonego w przepisach wymienionych w ust. 2, odpowiedzialny jest prze³o¿ony.”;
10) w § 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku braku karty identyfikacyjnej lub awarii
czytnika pracownik obowi¹zany jest dokonaæ wpisu w ewidencji rejestracji wyjœæ w godzinach s³u¿bowych, znajduj¹cej siê w portierni.”;
11) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. 1. Pracownik jest obowi¹zany zg³osiæ prze³o¿onemu ka¿de wyjœcie poza urz¹d oraz dokonaæ wpisu w ewidencji wyjœæ w godzinach
pracy, znajduj¹cej siê w sekretariacie komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony,
albo w sekretariacie, w którym prowadzona
jest obs³uga kancelaryjno-biurowa stanowiska, na którym jest zatrudniony, a tak¿e dokonaæ odpowiedniej rejestracji w czytniku
kart identyfikacyjnych.

6) w § 17:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prze³o¿eni na pocz¹tku miesi¹ca otrzymuj¹ informacje o istotnych b³êdach w rejestracji, niedoborze czasu pracy oraz wydruki rozliczenia
czasu pracy w przypadku pracy poza normalnym
czasem pracy pracowników. W terminie 5 dni
od dnia otrzymania tych informacji prze³o¿ony
przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia wyjaœnienia dotycz¹ce przyczyn nieprawid³owoœci w rejestracji czasu pracy podleg³ych pracowników.”,

2. Pracownicy, z wyj¹tkiem dyrektorów komórek organizacyjnych i ich zastêpców, mog¹
przebywaæ na terenie urzêdu po godzinie 1600
tylko w uzasadnionych przypadkach, na polecenie prze³o¿onego lub po uzyskaniu jego zgody; pracownik powinien zg³osiæ ten fakt s³u¿bie dyspozytorskiej urzêdu oraz odnotowaæ ten

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wykazany w informacji, o której mowa w ust.
5, po dokonaniu korekty, dodatni bilans czasu
pracy pracownika nie jest przenoszony na nastêpny miesi¹c, o ile praca ta nie by³a wykonywana poza normalnymi godzinami pracy na polecenie prze³o¿onego.”;

Poz. 75

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz.
1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202,
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708
i 711.
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zawieraj¹cego dane pracownika dotycz¹ce
imienia, nazwiska i zajmowanego stanowiska
oraz nazwy komórki organizacyjnej.

fakt w ksi¹¿ce raportów znajduj¹cej siê
w dyspozytorni.”;
12) w § 43 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepisy ust. 2—4 stosuje siê odpowiednio do pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz ust. 1a regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.”;
13) po § 43 dodaje siê § 43a i 43b w brzmieniu:
„§ 43a. Na terenie urzêdu pracownik jest obowi¹zany do noszenia identyfikatora ze zdjêciem,

Poz. 75

§ 43b. Pracownik korzystaj¹cy z telefonu s³u¿bowego do rozmów prywatnych zobowi¹zany jest
do ponoszenia kosztów tych rozmów.”;
14) w § 45a skreœla siê wyrazy „co najmniej”;
15) za³¹cznik nr 1 do Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu
Górniczego otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia podania do wiadomoœci pracowników poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej3).

Uzgodniono w dniu: 24 lipca 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych
z siedzib¹ w Katowicach:
Wies³aw Tymrakiewicz

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

3)

Podanie decyzji do wiadomoœci pracowników poprzez wywieszenie na tablicy
informacyjnej nast¹pi³o w dniu 28 lipca 2006 r.
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Poz. 75
Za³¹cznik do decyzji nr 3 Dyrektora Generalnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 24 lipca 2006 r.
(poz. 75)
„Za³¹cznik nr 1

TABELA NORM PRZYDZIA£U ŒRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIE¯Y
I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Lp.

Stanowisko
lub rodzaj czynnoœci

1

2

1.

2.

3.

4.

prowadzenie archiwum
zak³adowego

Zakres wyposa¿enia
R — odzie¿ i obuwie robocze
O — œrodki ochrony indywidualnej

Przewidywany okres u¿ywalnoœci

3

4

chusta lub czapka (R)

36 miesiêcy

fartuch (R)

36 miesiêcy

rêkawice (R)

12 miesiêcy

fartuch (R)

36 miesiêcy

rêkawice (O)

do zu¿ycia

fartuch (R)

36 miesiêcy

p³aszcz przeciwdeszczowy (R)

60 miesiêcy

kurtka ciep³ochronna (R)

5 okresów zimowych

buty filcowo-gumowe (R)

36 miesiêcy

fartuch (R)

do zu¿ycia (minimum 36 miesiêcy)

rêkawice (O)

do zu¿ycia

he³m (O)

do zu¿ycia

okulary

do zu¿ycia

prowadzenie magazynu

odbieranie
i sortowanie poczty
w Kancelarii G³ównej

wykonywanie czynnoœci
inspekcyjno-technicznych
w odkrywkowych
i otworowych zak³adach
górniczych

„
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Poz. 76

76
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie og³oszenia Regulaminu pracy Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego
z ruchem zak³adów górniczych
Na podstawie § 6 ust. 2 decyzji nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw analizy stosowania przepisów
prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych (Dz. Urz.
WUG Nr 9, poz. 49) og³asza siê w za³¹czniku do niniejsze-

go obwieszczenia Regulamin pracy Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych, uchwalony przez tê Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. (poz. 76)

REGULAMIN PRACY
Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych, powo³anej decyzj¹
nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 27 marca 2006 r.
I. Postanowienia ogólne
1. Komisja do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych, zwana dalej „Komisj¹”, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
w Katowicach.
3. Siedzib¹ Komisji jest Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Katowicach.
4. Dzia³alnoœæ Komisji obs³uguje Wy¿szy Urz¹d Górniczy.
5. Zadaniem Komisji jest analiza uwag i propozycji zg³aszanych przez urzêdy górnicze, przedsiêbiorców oraz inne
zainteresowane jednostki do przepisów prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, prawa wodnego,
prawa o ochronie œrodowiska oraz o zagospodarowaniu
przestrzennym i innych — w zakresie zwi¹zanym z w³aœciwoœci¹ urzêdów górniczych, i na tej podstawie:
1) udzielanie stosownych wyjaœnieñ i odpowiedzi;
2) przedstawianie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
wniosków legislacyjnych.
II. Organizacja i zasady dzia³ania Komisji
1. Komisja odbywa posiedzenia, w zale¿noœci od rozpatrywanej problematyki, w pe³nym lub niepe³nym sk³adzie.
2. Decyzjê o udziale cz³onka Komisji w poszczególnych
posiedzeniach podejmuje Przewodnicz¹cy Komisji.

3. Przewodnicz¹cy Komisji zaprasza do udzia³u w pracach autorów uwag i propozycji oraz przedstawicieli zainteresowanych jednostek organizacyjnych.
4. Posiedzeniu Komisji przewodniczy Przewodnicz¹cy,
a w razie jego nieobecnoœci upowa¿niony Wiceprzewodnicz¹cy.
5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ do udzia³u
w pracach Komisji osoby spoza jej sk³adu. Osobom tym
przys³uguje g³os doradczy.
6. Dla opracowania poszczególnych zagadnieñ nale¿¹cych do zakresu dzia³ania Komisji, Przewodnicz¹cy mo¿e
powo³aæ spoœród cz³onków Komisji lub spoza jej sk³adu zespo³y robocze oraz zleciæ opracowania, ustalaj¹c zakres,
tematykê i termin wykonania.
7. Termin posiedzeñ Komisji oraz porz¹dek obrad ustala Przewodnicz¹cy. Cz³onkowie Komisji oraz osoby zaproszone powinny byæ powiadomione o terminie posiedzenia
oraz otrzymaæ materia³y bêd¹ce przedmiotem posiedzenia
na 14 dni przed posiedzeniem. Dopuszcza siê równie¿ powiadomienie cz³onków Komisji oraz przesy³anie materia³ów z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.
8. Obecnoœæ cz³onków Komisji na posiedzeniach jest
obowi¹zkowa. O przypadku niemo¿noœci uczestnictwa w
posiedzeniu nale¿y zawiadomiæ Sekretarza Komisji.
nej.

9. Sprawy przedk³adane Komisji wymagaj¹ formy pisem10. Zg³aszane uwagi i propozycje, o których mowa
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w pkt I.5, Przewodnicz¹cy Komisji kieruje do odpowiednich jednostek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych lub specjalistycznych urzêdów górniczych, celem zajêcia stanowiska.
11. W wyniku obrad Komisja wydaje opiniê w formie
uchwa³y. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków obecnych na posiedzeniu Komisji. W przypadku równej iloœci
g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.

Poz. 76 i 77

Komisji, osobom zaproszonym do udzia³u w posiedzeniu oraz
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego — w terminie do
14 dni od daty posiedzenia.
III. Postanowienia koñcowe
1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji s¹ pokrywane z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Udzia³ w posiedzeniach Komisji jest bezp³atny.

12. Cz³onek Komisji niezgadzaj¹cy siê z podjêt¹ uchwa³¹
mo¿e z³o¿yæ do protoko³u umotywowane odrêbne stanowisko.

3. Zamiejscowi cz³onkowie Komisji oraz osoby zaproszone otrzymuj¹ zwrot kosztów wed³ug zasad ustalonych
przy podró¿ach s³u¿bowych.

13. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dzany jest
protokó³. Protokó³ ten przesy³any jest wszystkim cz³onkom

4. Regulamin pracy Komisji zosta³ uchwalony przez
Komisjê na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2006 r.

77
OBWIESZCZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie og³oszenia sk³adu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz
specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego
Og³asza siê w za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia
sk³ad Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji
osób kierownictwa oraz specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego, powo³anej decyzj¹ nr 7 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 17
lutego 2006 r. w sprawie powo³ania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz
specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 41), uwzglêd-

niaj¹cy wybór dokonany w dniu 7 lipca 2006 r. przez cz³onków tej komisji w trybie okreœlonym przez § 7 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie
ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 261, poz. 2186).
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
Za³¹cznik do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 28 lipca 2006 r. (poz. 77)

Sk³ad Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego
przewodnicz¹cy:

sekretarz:

dr in¿. Piotr Litwa
Wy¿szy Urz¹d Górniczy

mgr in¿. Andrzej Kleszcz
Wy¿szy Urz¹d Górniczy

zastêpcy przewodnicz¹cego:

cz³onkowie:

1) mgr in¿. Wojciech Magiera
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;
2) dr in¿. Andrzej Tor
Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa S.A.
w Jastrzêbiu Zdroju.

1) dr in¿. Zbigniew Baranowski
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu;
2) mgr in¿. Leon Budzi³owicz
Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
w Lubinie;
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3) mgr in¿. Piotr Bukalski
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

10) mgr Maria Kucharska
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

4) mgr in¿. Maksymilian Burda
Jednostka Ratownictwa Górniczego
w Tarnobrzegu;

11) mgr in¿. Jaros³aw Lepiarz
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Poznaniu;
12) mgr in¿. Marek Majcher
Kompania Wêglowa S.A. w Katowicach;

5) mgr in¿. Andrzej Ch³opek
Przedsiêbiorstwo Kompletacji i Monta¿u
Systemów Automatyki Carboautomatyka S.A.
w Tychach;

13) mgr in¿. Janusz Malinga
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Krakowie;
14) mgr in¿. Janusz Marciñski
Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego
w Krakowie;

6) mgr Piotr Gisman
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;
7) mgr in¿. Franciszek Grzegorczyk
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Gliwicach;

15) mgr in¿. Zbigniew Schinohl
Okrêgowy Urz¹d Górniczy w Rybniku;

8) dr Przemys³aw Grzesiok
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

16) mgr in¿. Jan Szczerbiñski
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

9) mgr in¿. Miros³aw Koziura
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

17) mgr in¿. Stanis³aw Tobiczyk
Kopalnia Wêgla Kamiennego „Pniówek”
w Paw³owicach.

78
KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
1. Informuje siê, ¿e w dniu 10 lipca 2006 r. Zarz¹d
G³ówny Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Górnictwa w Katowicach zosta³ upowa¿niony przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podstawie art. 78a ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z
2006 r. Nr 133, poz. 934), do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie
okreœlonym w:
1) § 327 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz

z 2006 r. Nr 124, poz. 863) oraz § 3 ust. 2, § 5 ust. 2
pkt 1 lit. d i ust. 4 oraz § 6 ust. 5 i 6 rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych
w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r.
Nr 181, poz. 1777 oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);
2) § 106 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych.
2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt 1, jest wa¿ne
do dnia 31 lipca 2009 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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79
KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
1. Informuje siê, ¿e w dniu 12 lipca 2006 r. Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Wydzia³ Górnictwa i Geologii —
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz¹dzania Ochron¹ Powierzchni zosta³a upowa¿niona przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podstawie art.
78a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947
oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934), do wykonywania funkcji
rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlonym w pkt 1.2.4, pkt 1.4.4, pkt 1.5.2.3, pkt

1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1, pkt 1.8.3.2,
pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w za³¹czniku nr 3 do
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych (Dz.
U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863).
2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt 1, jest wa¿ne
do dnia 31 lipca 2009 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
1. Informuje siê, ¿e w dniu 12 lipca 2006 r. Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nada³ Panu dr. in¿. Piotrowi
G£UCHOWI, na podstawie art. 78a ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz.
934), uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu
górniczego w zakresie okreœlonym w pkt 1.2.4, pkt 1.4.4,
pkt 1.5.2.3, pkt 1.5.2.4, pkt 1.5.3, pkt 1.8.2.2, pkt 1.8.3.1,
pkt 1.8.3.2, pkt 1.8.3.3, pkt 1.8.4.2 i pkt 1.8.8.1 w za-

³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124,
poz. 863).
2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, s¹ wa¿ne do
dnia 31 lipca 2009 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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