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ZARZ¥DZENIE Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 sierpnia 2006 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie dokonywania w urzêdach górniczych wydatków publicznych nieobjêtych
przepisami o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 35 ust. 3 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, Nr 104, poz.
708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywa-
nia w urzêdach górniczych wydatków publicznych nieobjê-
tych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 4, poz. 27) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego —
GAB lub, w przypadku zakupów o charakterze
specjalistycznym (nienale¿¹cych do zakupów po-
wszechnie stosowanych, wymagaj¹cych specja-
listycznej wiedzy z danej dziedziny, w szczegól-
noœci wiedzy technicznej), jednostka, która wyst¹-
pi³a z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oferty mog¹ byæ dostarczone drog¹ elektroniczn¹,
faksem lub na piœmie. Dopuszcza siê telefoniczne
uzyskiwanie ofert, przy czym z rozmowy telefo-
nicznej zakoñczonej uzyskaniem oferty sporz¹dza
siê notatkê zawieraj¹c¹ podstawowe informacje
dotycz¹ce potencjalnego wykonawcy (nazwa
podmiotu, numer telefonu). Niezale¿nie od sposo-
bu uzyskania oferty, w ka¿dym przypadku stosu-
je siê okreœlone w ust. 5 wymaganie dokumento-
wania czynnoœci zwi¹zanych z uzyskiwaniem
ofert. Spoœród zgromadzonych ofert wybiera siê
ofertê, która przedstawia najkorzystniejszy bilans
ceny i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przed-
miotu wydatków publicznych, w szczególnoœci
kosztów eksploatacji, parametrów technicznych,
funkcjonalnoœci i terminu wykonania, albo ofertê
z najni¿sz¹ cen¹.”;

2) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) notatkê s³u¿bow¹, o której mowa w § 4 ust. 5,
zawieraj¹c¹ potwierdzenie zgodnoœci otrzymanego
towaru ze z³o¿onym zamówieniem;”;
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3) za³¹czniki nr 1 i 2 do zarz¹dzenia otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹cznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarz¹-
dzenia.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 6 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 29 sierpnia 2006 r. (poz. 81)

Za³¹cznik nr 1

WZÓR

—  godzin pracy):

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

 sposób wykonywania robót budowlanych (na przyk³ad wymagania dotycz¹ce

strona 1 

WNIOSEK O DOKONANIE PLANOWANYCH/NIEPLANOWANYCH WYDATKÓW PUBLICZNYCH  

1. Oznaczenie jednostki wystêpuj¹cej z wnioskiem o dokonanie wydatku publicznego:

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

 

 
2. Szczegó³owy opis (specyfikacja) przedmiotu zamówienia: 

a) w przypadku robót budowlanych (koniecznoœæ za³¹czenia dokumentacji technicznej, w tym koszto-
rysu 

 

nak³adczego, dokumentacji projektowej i innych dokumentów):
— zakres robót budowlanych (okreœlony w kosztorysie):

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

 
  

 

b) 
opisany za pomoc¹ dok³adnych i zrozumia³ych okreœleñ):
— rodzaj zamawianych dostaw/us³ug:

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

 
  

 

  
 — 

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

parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

    

 

  
 — 

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

kolorystyka przedmiotu zamówienia:

    

 

  
 — 

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

inne cechy indywidualne przedmiotu zamówienia:

    

 

  
3. Szacunkowa wartoœæ zamówienia (netto):

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

 

 
4. Proponowany termin realizacji:

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

 

 
5. 

czych wydatków publicznych nieobjêtych przepisami o zamówieniach publicznych):

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

 

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

dyrektor komórki organizacyjnej/
 okrêgowego urzêdu górniczego/

 
specjalistycznego urzêdu górniczego

 miejscowoœæ i data
 

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

 

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

w przypadku dostaw/us³ug (przedmiot zamówienia powinien byæ jednoznacznie i wyczerpuj¹co 

Kryteria wyboru (przyk³adowe kryteria zosta³y wskazane w § 4 ust. 3 zarz¹dzenia nr 23 Prezesa 
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania w urzêdach górni-
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Za³¹cznik nr 2

WZÓR

NOTATKA SŁU¯BOWA  

 z przebiegu postępowania w sprawie wydatku publicznego nieobjętego przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych

 
   

1. Oznaczenie jednostki wystêpuj¹cej z wnioskiem o dokonanie wydatku publicznego:

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

 

 

2. Rodzaj zamawianych dostaw/us³ug/robót budowlanych:

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

 

 

 

3. Oferenci: 

1) ...................................................................................................................................... .  

2) ...................................................................................................................................... .  

4. Treœæ z³o¿onych ofert, w tym cena oferty: 

1) oferta nr 1: ..................................................................................................................... ;  

2) oferta nr 2: ..................................................................................................................... .  

5. Przes³anki wyboru oferty nr .... : 

1) cena zamówienia; 

2) inne: ................................................................................................................................. 

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

6. Uzgodnione warunki zamówienia: ............................................................................................  

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

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

7. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy (imiê i nazwisko): ............................  

8. Potwierdzam zgodnoœæ otrzymanego towaru z zamówieniem (imiê i nazwisko osoby odbieraj¹cej): 

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

uwagi: ....................................................................................................................................  

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

....................................................................................................................................  
Podpisy osób uczestnicz¹cych w postêpowaniu po stronie zamawiaj¹cego  (imiê i nazwisko): 

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

ze strony GAB: .............................................  

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

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

...........................................................................................................................................
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 wrzeœnia 2006 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

82

DECYZJA Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym „Instrukcji postêpowania w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
w przypadku akcji terrorystycznej, wyst¹pienia demonstracji lub okupacji pomieszczeñ Wy¿szego Urzêdu Górniczego”

Na podstawie § 11 ust. 2 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 organizacyjne-
go Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2,
z 2003 r. Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005 r.
Nr 6, poz. 22 oraz z 2006 r. Nr 10, poz. 51), postanawia
siê, co nastêpuje:

§ 1. Wprowadza siê w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
„Instrukcjê postêpowania w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
w przypadku akcji terrorystycznej, wyst¹pienia demonstra-
cji lub okupacji pomieszczeñ Wy¿szego Urzêdu Górniczego”.

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

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

1. Informuje siê, ¿e w dniu 19 sierpnia 2006 r. Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nada³ Panu mgr. in¿. Jerzemu
SCHINOHLOWI, 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 i Nr 170, poz. 1217), uprawnienia rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlonym
w § 169 ust. 1 pkt 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 zak³a-
dach 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 sierpnia 2009 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 wrzeœnia 2006 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

1. Informuje siê, ¿e w dniu 23 sierpnia 2006 r. G³ówny
Instytut Górnictwa — Zak³ad Technologii Eksploatacji
i Obudów Górniczych w Katowicach zosta³ upowa¿niony
przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na podsta-
wie 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 i Nr 170, poz.
1217), do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego w zakresie okreœlonym w:

1) § 169 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycz-
nego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziem-
nych zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169
oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863);

2) pkt 4.1.12 w za³¹czniku nr 4 do rozporz¹dzenia Mini-
stra 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 sierpnia 2009 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki


