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ZARZ¥DZENIE Nr 12 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego

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

§ 1. Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu nadaje siê regu-
lamin organizacyjny, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2. Traci moc zarz¹dzenie nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie re-

gulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
(Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.2)).

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdzier-
nika 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. (poz. 46)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego, zwany dalej „Regulaminem”, okreœla zakres zadañ
komórek wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dze-
nia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w spra-
wie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu
(M. P. Nr 62, poz. 710), zwanego dalej „statutem”, a tak-
¿e stanowisk oraz osób realizuj¹cych zadania okreœlone

w odrêbnych przepisach albo zadania zwi¹zane z funkcjo-
nowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym systemu za-
rz¹dzania jakoœci¹.

§ 2. Wy¿szy Urz¹d Górniczy, zwany dalej „WUG”, jest
centralnym urzêdem administracji rz¹dowej obs³uguj¹cym
Prezesa WUG, zwanego dalej „Prezesem”.

§ 3. 1. Osobami kierownictwa WUG s¹: Prezes, Wice-
prezesi WUG, zwani dalej „Wiceprezesami”, oraz dyrektor
generalny WUG, zwany dalej „Dyrektorem Generalnym”.

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,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

2) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005 r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 10,
poz. 51 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 1.
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2. Osobami kierownictwa komórek wymienionych w
§ 2 ust. 1 i 2 statutu, zwanych dalej „komórkami WUG”, s¹:

1) w przypadku departamentów i biur — dyrektorzy oraz,
w przypadkach okreœlonych w przepisach wydanych
na podstawie ust. 3, zastêpcy dyrektorów;

2) w przypadku samodzielnych wydzia³ów — naczelnicy.

3. Prezes ustala, w których departamentach i biurach
istniej¹ stanowiska zastêpcy (zastêpców) dyrektora, oraz
okreœla liczbê tych zastêpców.

§ 4. WUG dzia³a na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,
z póŸn. zm.3));

2) zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia
2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzê-
dowi Górniczemu;

3) wewnêtrznych aktów prawnych wydanych przez Pre-
zesa oraz Dyrektora Generalnego.

§ 5. Ilekroæ w przepisach Regulaminu jest mowa o „zda-
rzeniu”, nale¿y przez to rozumieæ gro¿¹ce niebezpieczeñ-
stwo lub wypadek zaistnia³y w zak³adzie górniczym, o któ-
rych mowa w art. 114 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze.

§ 6. 1. W ramach struktury organizacyjnej WUG s¹
zatrudnieni:

1) pracownicy inspekcyjno-techniczni, do których zalicza
siê pracowników posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³ce-
nie i przygotowanie zawodowe niezbêdne dla wykony-
wania zadañ urzêdów górniczych, którzy przeprowa-
dzaj¹ kontrole okrêgowych urzêdów górniczych i spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych, a w ramach tych
kontroli równie¿ inspekcje w zak³adach górniczych
i na terenach górniczych oraz wykonuj¹ inne czynno-
œci w zwi¹zku z nadzorem i kontrol¹ nad ruchem
zak³adu górniczego;

2) doradcy Prezesa;

3) pracownicy merytoryczni, do których zalicza siê oso-
by posiadaj¹ce wy¿sze wykszta³cenie i przygotowanie
zawodowe do wykonywania miêdzy innymi obs³ugi
prawnej, finansowo-ksiêgowej, informatycznej, logi-
stycznej, archiwalnej, w zakresie spraw pracowni-
czych, normalizacyjnych oraz wspó³pracy z zagranic¹,
wykonuj¹ce czynnoœci kontrolne w stosunku do okrê-
gowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzê-
dów górniczych;

4) pracownicy administracyjni, wykonuj¹cy czynnoœci
administracyjno-biurowe niezbêdne dla funkcjonowa-
nia WUG.

2. Prezes i Wiceprezesi, dyrektorzy departamentów,
nad którymi bezpoœredni nadzór merytoryczny sprawuj¹
Wiceprezesi, oraz ich zastêpcy s¹ pracownikami inspek-
cyjno-technicznymi.

3. Upowa¿nieni przez Prezesa pracownicy inspekcyj-
no-techniczni wykonuj¹ czynnoœci w ramach zadañ zwi¹-
zanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzo-
nych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³a-
dach górniczych, innych ni¿ okreœlone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spe³-
niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgod-
noœci.

§ 7. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole osób kierownic-
twa WUG oraz komórek WUG:

1) Prezes — P;

2) Wiceprezesi — PV;

3) Dyrektor Generalny — PDG;

4) Departament Prawny — PR;

5) Departament Górnictwa — GG;

6) Departament Energomechaniczny — GEM;

7) Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o-
¿em — OSG;

8) Departament Warunków Pracy — OWP;

9) Biuro Organizacyjne — BO;

10) Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych — GK;

11) Biuro Administracyjno-Bud¿etowe — GAB;

12) Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli — WK;

13) Samodzielny Wydzia³ do spraw Audytu Wewnêtrzne-
go i Kontroli Finansowej — AW;

14) Samodzielny Wydzia³ — Archiwum Dokumentacji Mier-
niczo-Geologicznej — AD;

15) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych — OIN.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce symbole stanowisk oraz osób
realizuj¹cych zadania okreœlone w odrêbnych przepisach
albo zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem w WUG syste-
mu zarz¹dzania jakoœci¹:

1) Administrator Bezpieczeñstwa Informacji — ABI;

2) s³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach gór-
niczych — BHP;

3) Rzecznik Prasowy Prezesa — RP;
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.

Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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4) Pe³nomocnik do spraw Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹
w WUG — SZJ.

3. Ustala siê nastêpuj¹cy symbol Zak³adu Obs³ugi Go-
spodarczej — ZOG.

§ 8. 1. Prezesowi podlegaj¹ Wiceprezesi oraz Dyrek-
tor Generalny.

2. Prezes sprawuje bezpoœredni nadzór merytoryczny
nad:

1) Departamentem Prawnym;

2) Biurem Organizacyjnym;

3) Samodzielnym Wydzia³em do spraw Kontroli;

4) Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Ochrony Infor-
macji Niejawnych;

5) Administratorem Bezpieczeñstwa Informacji;

6) s³u¿b¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach gór-
niczych;

7) Rzecznikiem Prasowym Prezesa.

§ 9. 1. Wiceprezesi:

1) sprawuj¹ bezpoœredni nadzór nad dyrektorami okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych;

2) nadzoruj¹, koordynuj¹ i kontroluj¹ dzia³alnoœæ okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie dotycz¹cym problemów:

a) bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach górni-
czych, w tym zwalczania zagro¿eñ naturalnych
i technicznych, oraz bezpieczeñstwa po¿arowego,

b) ratownictwa górniczego,

c) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydoby-
wania,

d) ochrony œrodowiska, w tym zapobiegania szkodom
wyrz¹dzonym ruchem zak³adu górniczego,

e) budowy i likwidacji zak³adów górniczych,

f) administracji architektoniczno-budowlanej i nadzo-
ru budowlanego w górnictwie,

g) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów
po dzia³alnoœci górniczej,

h) stosowania wyrobów w zak³adach górniczych;

3) sprawuj¹ bezpoœredni nadzór merytoryczny nad Depar-
tamentem Górnictwa, Departamentem Energomecha-
nicznym, Departamentem Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Z³o¿em, Departamentem Warunków Pracy
oraz Samodzielnym Wydzia³em — Archiwum Dokumen-
tacji Mierniczo-Geologicznej;

4) wykonuj¹ inne czynnoœci polecone przez Prezesa.

2. Prezes:

1) jest zastêpowany przez wyznaczonego przez niego
Wiceprezesa;

2) dokonuje rozdzia³u zadañ pomiêdzy Wiceprezesami.

3. Wiceprezes mo¿e upowa¿niæ dyrektorów departa-
mentów, nad którymi sprawuje bezpoœredni nadzór mery-
toryczny, oraz innych pracowników tych departamentów
do dokonywania okreœlonych czynnoœci lub prowadzenia
okreœlonych spraw w jego imieniu.

§ 10. 1. Zadania Dyrektora Generalnego okreœlaj¹ prze-
pisy:

1) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pañstwowym za-
sobie kadrowym i wysokich stanowiskach pañstwo-
wych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z póŸn. zm.4));

2) ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z póŸn. zm.5));

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.6));

4) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 673, z póŸn. zm.7)).

2. Dyrektor Generalny sprawuje bezpoœredni nadzór
merytoryczny nad Biurem Kadr, Szkolenia i Spraw Obron-
nych, Biurem Administracyjno-Bud¿etowym, Samodzielnym
Wydzia³em do spraw Audytu Wewnêtrznego i Kontroli Fi-
nansowej oraz Pe³nomocnikiem do spraw Systemu Zarz¹-
dzania Jakoœci¹ w WUG.

3. Dyrektor Generalny wykonuje inne czynnoœci pole-
cone przez Prezesa.

4. Dyrektor Generalny mo¿e upowa¿niæ dyrektorów
Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych oraz Biura Admi-
nistracyjno-Bud¿etowego, a tak¿e innych pracowników tych
komórek do dokonywania okreœlonych czynnoœci lub pro-
wadzenia okreœlonych spraw w jego imieniu.

§ 11. Schemat organizacyjny WUG stanowi za³¹cznik
do Regulaminu.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz.
1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 i Nr 123,
poz. 847.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz.
1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 847.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.
1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 426.
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§ 12. 1. Dyrektor komórki WUG kieruje komórk¹ sa-
modzielnie albo przy pomocy swojego zastêpcy (zastêp-
ców).

2. Dyrektor komórki WUG wyznacza pracownika ko-
mórki niebêd¹cego zastêpc¹ dyrektora komórki WUG do
dokonywania okreœlonych czynnoœci lub prowadzenia okre-
œlonych spraw w jego imieniu w czasie nieobecnoœci lub
czasowej niemo¿noœci wykonywania obowi¹zków zarów-
no przez dyrektora komórki WUG, jak i przez zastêpcê (za-
stêpców) dyrektora komórki WUG.

3. Naczelnik komórki WUG wyznacza pracownika ko-
mórki do dokonywania okreœlonych czynnoœci lub prowa-
dzenia okreœlonych spraw w jego imieniu w czasie nieobec-
noœci lub czasowej niemo¿noœci wykonywania obowi¹zków
przez naczelnika komórki WUG.

§ 13. 1. Dyrektor komórki WUG jest odpowiedzialny
za ca³okszta³t spraw komórki, w tym za sprawn¹ organiza-
cjê i dyscyplinê pracy.

2. Do obowi¹zków i uprawnieñ dyrektora komórki WUG,
w zale¿noœci od zakresu zadañ tej komórki, nale¿¹ w szcze-
gólnoœci:

1) organizowanie pracy komórki stosownie do wykony-
wanych zadañ oraz wytyczanie kierunków pracy ko-
mórki;

2) planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli
dzia³alnoœci okrêgowych urzêdów górniczych i specja-
listycznych urzêdów górniczych;

3) pe³nienie dy¿urów pogotowia technicznego;

4) ustalanie zakresu zadañ swego zastêpcy (zastêpców)
oraz wydzia³ów, zespo³ów pracowników i wyodrêbnio-
nych stanowisk pracy w komórce;

5) wprowadzanie nowoczesnych form, metod i technik
pracy w komórce, w tym zarz¹dzania jakoœci¹;

6) nadzorowanie prawid³owego i terminowego wykony-
wania obowi¹zków przez pracowników komórki,
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postêpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.8)),
porz¹dku i dyscypliny pracy oraz ochrony informacji
niejawnych i ochrony danych osobowych;

7) ewidencjonowanie inspekcji i kontroli wykonywanych
przez pracowników inspekcyjno-technicznych komór-
ki;

8) udzielanie i udostêpnianie informacji statystycznych,
informacji o œrodowisku, a tak¿e innych materia³ów
o charakterze jawnym;

9) uzgadnianie stanowisk pomiêdzy komórkami WUG
w sprawach wymagaj¹cych wspó³pracy;

10) reprezentowanie WUG w sprawach objêtych zakresem
dzia³ania komórki;

11) za³atwianie spraw osobowych, w szczególnoœci:

a) sporz¹dzanie opisów stanowisk pracy w komórce,

b) ustalanie zakresów czynnoœci pracowników komór-
ki, uwzglêdniaj¹cych ich obowi¹zki, odpowiedzial-
noœæ, uprawnienia i upowa¿nienia, dokonywanie oce-
ny ich pracy oraz informowanie ich o wynikach tej
oceny,

c) wnioskowanie w odniesieniu do pracowników komór-
ki w sprawach nawi¹zywania i rozwi¹zywania sto-
sunku pracy, wynagrodzeñ, awansowania, przyzna-
wania odznaczeñ pañstwowych, stopni górniczych
i innych wyró¿nieñ oraz stosowania œrodków odpo-
wiedzialnoœci s³u¿bowej,

d) wnioskowanie w sprawie wysokoœci nagród dla pra-
cowników komórki,

e) opiniowanie wniosków zatrudnionych w komórce
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej o udzielenie pisem-
nej zgody na dodatkowe zatrudnienie oraz przyjmo-
wanie zg³oszeñ o wykonywaniu przez nich dodatko-
wych zajêæ poza stosunkiem pracy, a tak¿e opinio-
wanie wniosków zatrudnionych w komórce urzêdni-
ków s³u¿by cywilnej o udzielenie pisemnej zgody na
podejmowanie zajêæ zarobkowych,

f) udzielanie pracownikom komórki urlopów oraz zwol-
nieñ z pracy na czas niezbêdny dla za³atwienia wa¿-
nych spraw osobistych i prowadzenie ewidencji tych
zwolnieñ,

g) dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz
badanie efektywnoœci szkoleñ.

3. Obowi¹zki i uprawnienia zastêpcy (zastêpców) dy-
rektora komórki WUG s¹ ustalane przez dyrektora komór-
ki WUG.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do:

1) naczelnika Samodzielnego Wydzia³u do spraw Kontroli
oraz naczelnika Samodzielnego Wydzia³u — Archiwum
Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

2) Dyrektora Generalnego — w odniesieniu do Samodziel-
nego Wydzia³u do spraw Audytu Wewnêtrznego i Kon-
troli Finansowej.

5. Przepisy ust. 2 pkt 11 stosuje siê odpowiednio do
Dyrektora Generalnego — w odniesieniu do Samodzielne-
go Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach górni-
czych, Rzecznika Prasowego Prezesa oraz doradców Pre-
zesa.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.
1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.

Poz. 46
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§ 14. Dyrektorzy i naczelnicy komórek WUG podle-
gaj¹ Prezesowi, a w zakresie spraw, o których mowa
w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o pañ-
stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
pañstwowych — Dyrektorowi Generalnemu.

§ 15. 1. Prezes podpisuje:

1) zarz¹dzenia oraz inne normatywne akty prawne;

2) projekt i wykonanie bud¿etu w czêœci bud¿etu pañstwa
bêd¹cej w dyspozycji WUG;

3) decyzje oraz postanowienia wydawane w pierwszej
instancji, a tak¿e decyzje oraz postanowienia wyda-
wane w wyniku rozpoznania wniosków o ponowne roz-
patrzenie sprawy, na podstawie:

a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze,

b) ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uzna-
wania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z póŸn.
zm.9)),

c) ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. o dostêpie do in-
formacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póŸn.
zm.10)),

d) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoœci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póŸn. zm.11)),

e) innych ustaw;

4) decyzje oraz postanowienia wydawane w drugiej in-
stancji, w wyniku rozpoznania odwo³añ od decyzji oraz
za¿aleñ na postanowienia dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów
górniczych;

5) œwiadectwa stwierdzaj¹ce kwalifikacje:

a) kierownika ruchu podziemnego zak³adu górniczego,

b) mierniczego górniczego i geologa górniczego,

c) osoby kierownictwa oraz specjalisty, wykonuj¹cych
czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego, za-
trudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych
siê wykonywaniem czynnoœci w zakresie ratownic-
twa górniczego;

6) opinie przewidziane w art. 411 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony œrodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póŸn. zm.12)), w spra-
wach przeznaczenia œrodków Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na finanso-
wanie potrzeb górnictwa;

7) dokumenty nadaj¹ce uprawnienia rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak³adu górniczego, obwieszczenia w spra-
wie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu
górniczego oraz inne akty prawne dotycz¹ce tego re-
jestru;

8) œwiadectwa nadania materia³om wybuchowym prze-
znaczonym do u¿ytku cywilnego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materia³u
wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego;

9) akty powo³ania i odwo³ania dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów gór-
niczych oraz ich zastêpców;

10) umowy o pracê i œwiadectwa pracy, w zakresie doty-
cz¹cym okrêgowych i specjalistycznych urzêdów gór-
niczych;

11) pe³nomocnictwa do dzia³ania w imieniu Prezesa;

12) pisma:

a) do osób zajmuj¹cych kierownicze stanowiska pañ-
stwowe, kierowników central organizacji politycz-
nych, zwi¹zkowych i spo³ecznych,

b) w sprawach wniosków legislacyjnych,

c) do organów nadzoru górniczego za granic¹,

d) ustalaj¹ce zasadnicze kierunki dzia³ania urzêdów
górniczych;

13) akty nadania statuetki „Srebrnego Skarbnika”.

2. Prezes mo¿e upowa¿niæ Wiceprezesa, Dyrektora
Generalnego oraz dyrektora komórki WUG do podpisywa-
nia w jego imieniu aktów, decyzji, postanowieñ i pism wy-
mienionych w ust. 1, które nale¿y podpisywaæ z klauzul¹
„z upowa¿nienia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego”.

3. Podpisywanie przez Wiceprezesów, w imieniu Pre-
zesa, zarz¹dzeñ oraz innych normatywnych aktów praw-
nych, a tak¿e obwieszczeñ w sprawie rejestru rzeczoznaw-
ców do spraw ruchu zak³adu górniczego oraz innych ak-
tów prawnych dotycz¹cych tego rejestru, nastêpuje z klau-
zul¹ „w zastêpstwie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go”.

4. Wiceprezesi oraz Dyrektor Generalny, poza przy-
padkami okreœlonymi w ust. 2, podpisuj¹ pisma wynikaj¹-
ce z zakresów ich dzia³ania.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 71, poz.
655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 12,
poz. 62 oraz z 2007 r. Nr 147, poz. 1028 i Nr 176, poz. 1238.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2047 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132,
poz. 1110.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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5. Dyrektorzy i naczelnicy komórek WUG podpisuj¹
pisma zwi¹zane z zakresem zadañ tych komórek, z wyj¹t-
kiem pism:

1) wymienionych w ust. 1 i 4;

2) zastrze¿onych obowi¹zuj¹cymi przepisami dla G³ów-
nego Ksiêgowego WUG.

§ 16. 1. Dyrektorzy i naczelnicy komórek WUG przy-
gotowuj¹cych projekty za³atwienia spraw, w tym projekty
aktów normatywnych oraz innych aktów prawnych, które
nawet poœrednio dotycz¹ dzia³alnoœci innych komórek WUG,
s¹ obowi¹zani uzgodniæ te projekty z dyrektorami i naczel-
nikami zainteresowanych komórek WUG.

2. Projekty aktów normatywnych oraz innych aktów
prawnych, opracowane w WUG, przed przed³o¿eniem Pre-
zesowi do akceptacji, wymagaj¹ uzgodnienia z dyrektorem
Departamentu Prawnego.

3. Projekty aktów normatywnych oraz innych aktów
prawnych Dyrektora Generalnego, przed przed³o¿eniem
Dyrektorowi Generalnemu do podpisu, wymagaj¹ uzgod-
nienia z dyrektorem Departamentu Prawnego.

4. Projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 3,
Dyrektor Generalny przed podpisaniem uzgadnia z Wice-
prezesami.

§ 17. Komórki WUG, stosownie do zakresu zadañ okre-
œlonych w rozdziale 2, s¹ obowi¹zane do:

1) kontroli okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycz-
nych urzêdów górniczych;

2) udzielania okrêgowym urzêdom górniczym i specjali-
stycznym urzêdom górniczym wytycznych, konsultacji
i innej niezbêdnej pomocy w ich dzia³alnoœci;

3) uczestnictwa w dzia³aniach zwi¹zanych z cz³onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
w tym poprzez:

a) udzia³ w pracach grup roboczych Rady Unii Europej-
skiej i komitetów Komisji Europejskiej w ramach pro-
cesu decyzyjnego Unii Europejskiej,

b) udzia³ w opracowywaniu i opiniowaniu projektów
wspólnotowych aktów prawnych i innych dokumen-
tów wspólnotowych w ramach procesu decyzyjne-
go Unii Europejskiej,

c) udzia³ w Europejskim Systemie Wymiany Dokumen-
tów — Polska (EWD-P);

4) wspó³pracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Œrodowiska;

5) wspó³pracy z organami administracji rz¹dowej i orga-
nami jednostek samorz¹du terytorialnego, innymi jed-
nostkami kontroli oraz zwi¹zkami zawodowymi i orga-
nizacjami pracodawców;

6) wspó³pracy z jednostkami naukowymi;

7) reprezentowania Prezesa, w zakresie przez niego okre-
œlonym, przed innymi organami i instytucjami;

8) inicjowania i opracowywania projektów rozwi¹zañ
prawnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ urzêdów górni-
czych, a tak¿e uzgadniania tych projektów z zaintere-
sowanymi komórkami WUG;

9) opiniowania projektów aktów normatywnych oraz Pol-
skich Norm;

10) opracowywania projektów aktów prawnych Prezesa
oraz Dyrektora Generalnego, a tak¿e uzgadniania tych
projektów z zainteresowanymi komórkami WUG, okrê-
gowymi urzêdami górniczymi i specjalistycznymi urzê-
dami górniczymi;

11) rozpatrywania spraw i przygotowywania projektów
rozstrzygniêæ administracyjnych Prezesa dzia³aj¹cego
jako organ pierwszej albo drugiej instancji;

12) prowadzenia dzia³alnoœci informacyjnej, doskonalenia
zawodowego oraz szkoleñ pracowników urzêdów gór-
niczych, w tym w zakresie prawa krajowego i prawa
wspólnotowego;

13) udzia³u w opracowywaniu materia³ów informacyjnych
na temat dzia³alnoœci organów nadzoru górniczego,
w tym zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej;

14) opracowywania planów pracy i sprawozdañ z ich wy-
konania oraz sporz¹dzania koniecznych analiz i infor-
macji w zakresie niezbêdnym do realizacji na³o¿onych
zadañ;

15) analizowania orzeczeñ powypadkowych;

16) za³atwiania spraw wynikaj¹cych ze skarg, wniosków
i listów kierowanych do WUG;

17) prowadzenia spraw zwi¹zanych z dostêpem do infor-
macji publicznej;

18) przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych;

19) prowadzenia spraw kancelaryjnych;

20) za³atwiania innych spraw poleconych przez Prezesa.

Rozdzia³ 2

Zakresy zadañ komórek WUG

§ 18. 1. Do zadañ Departamentu Prawnego nale¿¹:

1) wykonywanie obs³ugi legislacyjnej WUG, a w szcze-
gólnoœci:

a) inicjowanie oraz opracowywanie projektów aktów
normatywnych oraz projektów innych rozwi¹zañ
prawnych w obszarze dzia³añ urzêdów górniczych,
w oparciu o rozpoznanie stanu i rozwoju prawa oraz
praktyki jego stosowania,
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b) realizowanie zadañ zwi¹zanych z uzgadnianiem
i opiniowaniem, z inicjatywy Prezesa, przez inne pod-
mioty i instytucje projektów aktów normatywnych
w obszarze dzia³añ urzêdów górniczych, opracowa-
nych w WUG na podstawie upowa¿nienia Ministra
Œrodowiska,

c) opracowywanie uwag i opinii do projektów aktów
normatywnych i innych dokumentów rz¹dowych
oraz koordynowanie prac komórek WUG w tym za-
kresie, w ramach miêdzyresortowego postêpowa-
nia uzgadniaj¹cego i opiniodawczego, a tak¿e wspó³-
praca w tym zakresie z Departamentem Prawnym
Ministerstwa Œrodowiska, komórkami prawnymi in-
nych ministerstw i urzêdów centralnych oraz Rz¹-
dowym Centrum Legislacji,

d) opiniowanie pod wzglêdem legislacyjnym i prawnym
projektów aktów prawnych Prezesa oraz Dyrektora
Generalnego,

e) koordynowanie, z uwzglêdnieniem § 16 ust. 2 i 3,
dzia³alnoœci komórek WUG w zakresie opracowywa-
nia projektów aktów normatywnych oraz innych
aktów prawnych,

f) prowadzenie rejestru aktów prawnych Prezesa oraz
Dyrektora Generalnego,

g) redagowanie Dziennika Urzêdowego WUG,

h) koordynowanie wyst¹pieñ kierowanych do WUG
w zwi¹zku z realizowan¹ dzia³alnoœci¹ lobbingow¹;

2) wykonywanie czynnoœci wynikaj¹cych z ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1059, z póŸn. zm.13)), a w szczególnoœci:

a) udzielanie komórkom WUG pomocy prawnej przy
rozpatrywaniu spraw z zakresu ich kompetencji,

b) nadzór nad funkcjonowaniem obs³ugi prawnej w okrê-
gowych urzêdach górniczych i specjalistycznych urzê-
dach górniczych, w tym poprzez przeprowadzanie
kontroli dzia³alnoœci tych urzêdów,

c) nadzór nad prowadzeniem postêpowania mandato-
wego w okrêgowych urzêdach górniczych i specjali-
stycznych urzêdach górniczych, w tym poprzez prze-
prowadzanie kontroli dzia³alnoœci tych urzêdów,

d) prowadzenie w postêpowaniu odwo³awczym spraw
dotycz¹cych:

— odmowy dopuszczenia do egzaminu przeprowa-
dzanego w celu stwierdzenia kwalifikacji osób
kierownictwa i dozoru ruchu zak³adu górniczego,

— zakazu wykonywania okreœlonych czynnoœci
w ruchu zak³adu górniczego,

e) prowadzenie postêpowañ w sprawach dotycz¹cych
uznawania nabytych w niektórych pañstwach kwa-
lifikacji do wykonywania górniczych zawodów regu-
lowanych,

f) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych,

g) wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika Prezesa
w postêpowaniu s¹dowym, s¹dowo-administracyj-
nym, administracyjnym oraz przed innymi organami,

h) opracowywanie okresowych analiz dzia³alnoœci re-
presyjnej organów nadzoru górniczego, w oparciu
o dane statystyczne przekazane przez Departament
Warunków Pracy;

3) realizowanie legislacyjnych i prawnych zadañ zwi¹za-
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej, a w szczególnoœci:

a) udzia³ w opracowywaniu i opiniowaniu projektów
wspólnotowych aktów prawnych i innych dokumen-
tów wspólnotowych w ramach procesu decyzyjne-
go Unii Europejskiej oraz koordynacja udzia³u komó-
rek WUG w tym zakresie,

b) udzia³ w pracach grup roboczych Rady Unii Europej-
skiej i komitetów Komisji Europejskiej w ramach pro-
cesu decyzyjnego Unii Europejskiej,

c) wspó³praca z ministerstwami i urzêdami centralny-
mi w zakresie realizacji legislacyjnych i prawnych
zadañ zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej, w tym opracowywanie
sprawozdañ dla Komisji Europejskiej dotycz¹cych
transpozycji wspólnotowych aktów prawnych, ta-
bel zgodnoœci dla poszczególnych dyrektyw oraz in-
nych dokumentów zwi¹zanych z obowi¹zkiem im-
plementacji prawa wspólnotowego przez pañstwa
cz³onkowskie,

d) monitorowanie prawa miêdzynarodowego, prawa
wspólnotowego, orzecznictwa Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci (ETS) oraz innych dokumentów
prawnych zwi¹zanych z przemys³em wydobywczym
oraz dzia³alnoœci¹ urzêdów górniczych, a tak¿e spo-
rz¹dzanie okresowych analiz w tym zakresie,

e) udzia³ w systemie wymiany dokumentów ETS i Try-
buna³u EFTA,

f) udzia³ w procedurze notyfikacji projektów aktów
prawnych zawieraj¹cych przepisy techniczne,

g) wspó³praca z krajowymi koordynatorami do spraw
uznawania kwalifikacji zawodowych,

h) weryfikacja t³umaczeñ tekstów zwi¹zanych z praw-
n¹ problematyk¹ Unii Europejskiej;

4) prowadzenie dzia³alnoœci normalizacyjnej, a w szcze-
gólnoœci:

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152,
z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.
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a) opiniowanie i koordynowanie opiniowania projektów
Polskich Norm i projektów norm europejskich zwi¹-
zanych z dzia³alnoœci¹ urzêdów górniczych,

b) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie
proponowanych w nich powo³añ Polskich Norm,

c) prowadzenie i aktualizowanie zbioru norm z zakresu
górnictwa zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ urzêdów gór-
niczych, w tym powo³ywanych w rozporz¹dzeniach
wydanych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze,

d) wspó³praca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
oraz Komitetami Technicznymi,

e) prowadzenie Sekretariatu Komitetu Technicznego
nr 164 do spraw Bezpieczeñstwa w Górnictwie.

2. W ramach organizacyjnych Departamentu Prawne-
go dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Legislacji;

2) Zespó³ do spraw Obs³ugi Prawnej;

3) Zespó³ do spraw Prawa Europejskiego;

4) Zespó³ do spraw Normalizacji.

§ 19. 1. Departament Górnictwa koordynuje dzia³al-
noœæ oraz sprawuje nadzór i kontrolê nad wykonywaniem
zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze, w tym poprzez prze-
prowadzanie inspekcji w zak³adach górniczych, w odnie-
sieniu do:

1) rozpoznawania i zwalczania zagro¿eñ górniczych,
w tym: t¹paniami i wstrz¹sami sejsmicznymi, zawa³o-
wego, metanowego, wybuchem py³u wêglowego, po-
¿arowego, wodnego, wyrzutami gazów i ska³, erupcyj-
nego, siarkowodorowego, osuwiskowego oraz obrywa-
nia siê ska³;

2) prowadzenia robót górniczych, w tym: obudowy wy-
robisk, dr¹¿enia wyrobisk, systemów i technologii eks-
ploatacji, robót udostêpniaj¹cych i przygotowawczych,
zwa³owania ska³ nadk³adu i odpadów, z uwzglêdnie-
niem wystêpuj¹cych zagro¿eñ;

3) prowadzenia okreœlonych robót podziemnych z zasto-
sowaniem techniki górniczej;

4) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz sk³a-
dowania odpadów w górotworze, w tym w podziem-
nych wyrobiskach górniczych;

5) przewietrzania i klimatyzacji wyrobisk górniczych;

6) zadañ, organizacji i wyposa¿enia s³u¿b ratownictwa
górniczego;

7) nabywania, przechowywania i u¿ywania œrodków strza-
³owych i sprzêtu strza³owego, w tym badañ geofizycz-
nych z u¿yciem œrodków strza³owych;

8) uk³adów i instalacji przeróbczych, przygotowania ko-

paliny do transportu, transportu wewn¹trzzak³adowe-
go i magazynowania oraz systemów kontrolno-pomia-
rowych w górnictwie otworowym;

9) prowadzenia robót geologicznych i wiertniczych.

2. Do zadañ Departamentu Górnictwa nale¿¹ równie¿:

1) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach nastêpuj¹cych
komisji powo³anych przez Prezesa:

a) Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ
Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych,

b) Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Podziemnych Zak³adach Górniczych,

c) Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki
Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów Górniczych;

2) obs³uga administracyjna powo³anej przez Prezesa Ko-
misji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie;

3) obs³uga Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwa-
lifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonu-
j¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego;

4) prowadzenie rejestru osób, którym stwierdzono kwali-
fikacje osób kierownictwa oraz specjalistów wykonu-
j¹cych czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego,
zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych
siê wykonywaniem czynnoœci w zakresie ratownictwa
górniczego;

5) udzia³ w badaniach maj¹cych na celu ustalenie stanów
faktycznych i przyczyn zdarzeñ;

6) udzia³ w nadzorowaniu akcji ratowniczych w razie gro-
¿¹cego niebezpieczeñstwa lub zaistnienia wypadku
w zak³adzie górniczym;

7) koordynowanie spraw zwi¹zanych z technicznym
aspektem likwidacji zak³adów górniczych lub ich czê-
œci oraz tworzeniem i funkcjonowaniem funduszu likwi-
dacji zak³adu górniczego;

8) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleñ na od-
stêpstwa od okreœlonych wymagañ przewidzianych
w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze;

9) opracowywanie wytycznych w zakresie nadzoru i kon-
troli nad ruchem zak³adów górniczych z uwzglêdnie-
niem wystêpuj¹cych zagro¿eñ, przy wykorzystaniu pro-
cedur zarz¹dzania bezpieczeñstwem;

10) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie sprzêtu strza-
³owego do stosowania w zak³adach górniczych, w za-
kresie okreœlonym przepisami wydanymi na podstawie
art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze;

11) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem
kontroli wprowadzonych do obrotu materia³ów wybu-
chowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, w za-
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kresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹-
cych oceny zgodnoœci;

12) wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z nadawaniem
materia³om wybuchowym przeznaczonym do u¿ytku
cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nu-
meru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego prze-
znaczonego do u¿ytku cywilnego oraz prowadzeniem
rejestru tych materia³ów wybuchowych, w sposób okre-
œlony w art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿yt-
ku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póŸn. zm.14))
oraz rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nu-
meru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego prze-
znaczonego do u¿ytku cywilnego oraz rejestru mate-
ria³ów wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywil-
nego (Dz. U. Nr 262, poz. 2616);

13) prowadzenie postêpowañ w sprawie uprawnieñ rzeczo-
znawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego, w odnie-
sieniu do spraw zwi¹zanych z zakresem zadañ depar-
tamentu.

3. W ramach organizacyjnych Departamentu Górnic-
twa dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Zagro¿enia Sejsmicznego i T¹pania-
mi;

2) Zespó³ do spraw Zawa³ów, Obudowy i Kierowania Stro-
pem;

3) Zespó³ do spraw Przewietrzania, Klimatyzacji, Po¿a-
rów, Zagro¿enia Metanowego i Ratownictwa;

4) Zespó³ do spraw Likwidacji Zak³adów Górniczych, Ro-
bót Strza³owych i Zagro¿eñ Wybuchem Py³u Wêglo-
wego;

5) Zespó³ do spraw Górnictwa Odkrywkowego;

6) Zespó³ do spraw Górnictwa Otworowego i Wiertnic-
twa.

§ 20. 1. Departament Energomechaniczny koordynuje
dzia³alnoœæ oraz sprawuje nadzór i kontrolê nad wykony-
waniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze i specjali-
styczne urzêdy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie
inspekcji w zak³adach górniczych, w zakresie bezpieczne-
go stosowania maszyn, urz¹dzeñ i instalacji w zak³adach
górniczych, w odniesieniu do:

1) maszyn, urz¹dzeñ i instalacji budowy normalnej i prze-
ciwwybuchowej, stosowanych na powierzchni
i w wyrobiskach podziemnych zak³adów górniczych;

2) maszyn, urz¹dzeñ i instalacji budowy normalnej i prze-
ciwwybuchowej, stosowanych przy:

a) wydobywaniu kopalin otworami wiertniczymi na l¹-
dzie i w granicach obszarów morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej,

b) bezzbiornikowym magazynowaniu substancji oraz
sk³adowaniu odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych;

3) maszyn do urabiania, odstawy, zwa³owania, przeróbki
i transportu kopaliny w odkrywkowych zak³adach gór-
niczych;

4) specjalistycznych narzêdzi, urz¹dzeñ i przyrz¹dów,
w tym przyrz¹dów pomiarowych, stosowanych w gór-
nictwie.

2. Do zadañ Departamentu Energomechanicznego
nale¿¹ równie¿:

1) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach powo³anej przez
Prezesa Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowa-
nia Stropem w Podziemnych Zak³adach Górniczych;

2) rozpoznawanie zagro¿eñ technicznych zwi¹zanych
z ruchem maszyn i urz¹dzeñ, w tym urz¹dzeñ elek-
trycznych i ciœnieniowych, wskazywanie œrodków za-
pobiegawczych i ochronnych;

3) udzia³ w badaniach maj¹cych na celu ustalenie stanów
faktycznych i przyczyn zdarzeñ;

4) rozpatrywanie wniosków o udzielenie zezwoleñ na od-
stêpstwa od okreœlonych wymagañ przewidzianych
w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologicz-
ne i górnicze;

5) opracowywanie wytycznych w zakresie nadzoru i kon-
troli nad ruchem zak³adów górniczych, z uwzglêdnie-
niem procedur zarz¹dzania bezpieczeñstwem;

6) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie wyrobów do
stosowania w zak³adach górniczych, z wyj¹tkiem wy-
robów wymienionych w § 19 ust. 2 pkt 10, w zakre-
sie okreœlonym przepisami wydanymi na podstawie
art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Pra-
wo geologiczne i górnicze;

7) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem
kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przezna-
czonych do stosowania w zak³adach górniczych, in-
nych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze oraz w § 19 ust. 2
pkt 11 i § 22 ust. 2 pkt 5, w zakresie spe³niania przez
te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoœci, w
tym zadañ okreœlonych w ustawie z dnia 13 kwietnia
2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej (Dz. U.
Nr 82, poz. 556);

8) koordynowanie prowadzenia w WUG spraw dotycz¹-
cych kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zak³adach górni-
czych, innych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych

14) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz.
2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie
spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oce-
ny zgodnoœci, a tak¿e wspó³praca w tej dziedzinie
z w³aœciw¹ komórk¹ organizacyjn¹ w Urzêdzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów;

9) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem kon-
troli wykonywania przepisów ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z póŸn. zm.15)), w zakresie dotycz¹cym przy-
rz¹dów pomiarowych stosowanych w zak³adach gór-
niczych;

10) koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z nadzorem i kon-
trol¹ w odniesieniu do likwidowanych szybów, górni-
czych wyci¹gów szybowych, uk³adów i urz¹dzeñ g³ów-
nego odwadniania oraz urz¹dzeñ g³ównego przewietrza-
nia w likwidowanych zak³adach górniczych;

11) prowadzenie postêpowañ w sprawie uprawnieñ rzeczo-
znawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego, w odnie-
sieniu do spraw zwi¹zanych z zakresem zadañ depar-
tamentu;

12) prowadzenie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu
zak³adu górniczego.

3. W ramach organizacyjnych Departamentu Energo-
mechanicznego dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Telekomunikacji, Systemów Bezpie-
czeñstwa oraz Urz¹dzeñ Budowy Przeciwwybuchowej;

2) Zespó³ do spraw Urz¹dzeñ Elektrycznych oraz Kabli
i Przewodów Oponowych;

3) Zespó³ do spraw Maszyn i Urz¹dzeñ w Odkrywkowych
i Otworowych Zak³adach Górniczych, Obiektów Pod-
stawowych, Maszyn i Urz¹dzeñ z Napêdem Spalino-
wym, Urz¹dzeñ DŸwignicowych i Ciœnieniowych
w Podziemnych Zak³adach Górniczych;

4) Zespó³ do spraw Transportu Pionowego;

5) Zespó³ do spraw Transportu Poziomego i Pochy³ego;

6) Zespó³ do spraw Obudów Zmechanizowanych, Maszyn
i Urz¹dzeñ w Podziemnych Zak³adach Górniczych;

7) Zespó³ do spraw Kontroli Wyrobów.

§ 21. 1. Departament Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Z³o¿em koordynuje dzia³alnoœæ oraz sprawuje nadzór
i kontrolê nad wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzê-
dy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze, w tym po-
przez przeprowadzanie inspekcji w zak³adach górniczych,
w odniesieniu do:

1) ochrony œrodowiska, w tym zapobiegania szkodom
wyrz¹dzonym ruchem zak³adu górniczego, a w szcze-
gólnoœci:

a) kontrolowania wykonywania przez przedsiêbiorców
obowi¹zków dotycz¹cych ochrony œrodowiska, okre-
œlonych w przepisach prawa ochrony œrodowiska
oraz w decyzjach ustalaj¹cych warunki u¿ytkowa-
nia œrodowiska w zwi¹zku z ruchem zak³adów górni-
czych,

b) postêpowania z odpadami, gospodarki wodnej oraz
gospodarki terenami zajêtymi na dzia³alnoœæ górnicz¹,

c) sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych,

d) wspó³pracy z organami jednostek samorz¹du tery-
torialnego w zakresie ochrony œrodowiska,

e) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów
po dzia³alnoœci górniczej;

2) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydobywa-
nia, a w szczególnoœci:

a) realizacji wymagañ w zakresie wykorzystania zaso-
bów z³ó¿ kopaliny, okreœlonych w koncesji i w pro-
jekcie zagospodarowania z³o¿a,

b) wykonywania robót geologicznych, opiniowania pro-
jektów zagospodarowania z³o¿a,

c) rozpoznawania i dokumentowania warunków geolo-
gicznych zalegania z³o¿a oraz warunków okreœlaj¹-
cych stopieñ zagro¿eñ naturalnych,

d) prawid³owej i racjonalnej gospodarki z³o¿em w pro-
cesie wydobywania kopaliny oraz prowadzenia ewi-
dencji zasobów z³o¿a,

e) rozpoznawania i zwalczania zagro¿eñ wodnych
w zak³adach górniczych,

f) zabezpieczenia niewykorzystanych czêœci z³o¿a ko-
paliny w likwidowanych zak³adach górniczych oraz
s¹siednich z³ó¿ kopalin;

3) miernictwa górniczego, a w szczególnoœci:

a) wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb zak³a-
dów górniczych,

b) sporz¹dzania i uzupe³niania dokumentacji mierniczo-
geologicznej,

c) zabezpieczenia dokumentacji mierniczo-geologicznej
zlikwidowanych zak³adów górniczych i przekazywa-
nia jej do archiwum dokumentacji mierniczo-geolo-
gicznej,

d) ochrony powierzchni, w tym obiektów budowlanych,
oraz koordynacji prac profilaktyczno-naprawczych;

4) administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, a w szczególnoœci:

a) nadzoru nad projektowaniem, budow¹, utrzyma-
niem, remontem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych
zak³adu górniczego,

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Poz. 46



- 135 -
Dziennik Urzêdowy Nr 12
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

b) opiniowania rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,

c) uzgadniania projektów miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego w zakresie zagospo-
darowania terenów górniczych,

d) opiniowania projektów planów zagospodarowania
przestrzennego województwa,

e) uzgadniania decyzji w sprawach ustalenia warun-
ków zabudowy i zagospodarowania terenu dla in-
westycji realizowanych na terenach górniczych,

f) oceny stanu zagro¿enia, badañ przyczyn awarii i ka-
tastrof obiektów budowlanych zak³adu górniczego.

2. Do zadañ Departamentu Ochrony Œrodowiska i Go-
spodarki Z³o¿em nale¿¹ równie¿:

1) prowadzenie postêpowañ w sprawach:

a) uzgodnienia przez w³aœciwe organy koncesyjne
z Prezesem granic obszaru górniczego i terenu gór-
niczego,

b) stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego
i geologa górniczego;

2) prowadzenie postêpowañ zwi¹zanych z wydawaniem
przez Prezesa, na wniosek Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, opinii
w odniesieniu do projektów zadañ proekologicznych
w górnictwie;

3) prowadzenie postêpowañ w sprawie uprawnieñ rze-
czoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego, w od-
niesieniu do spraw zwi¹zanych z zakresem zadañ de-
partamentu;

4) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach nastêpuj¹cych
komisji powo³anych przez Prezesa:

a) Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych, Gospodarki
Odpadami oraz Likwidacji Zak³adów Górniczych,

b) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni;

5) prowadzenie:

a) obs³ugi administracyjnej powo³anej przez Prezesa
Komisji do spraw Ochrony Powierzchni,

b) obs³ugi Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwa-
lifikacji mierniczego górniczego i geologa górnicze-
go,

c) rejestru osób, którym stwierdzono kwalifikacje mier-
niczego górniczego lub geologa górniczego.

3. W ramach organizacyjnych Departamentu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Ochrony Œrodowiska;

2) Zespó³ do spraw Gospodarki Z³o¿em;

3) Zespó³ do spraw Miernictwa Górniczego;

4) Zespó³ do spraw Administracji Architektoniczno-Bu-
dowlanej i Nadzoru Budowlanego.

§ 22. 1. Departament Warunków Pracy koordynuje
dzia³alnoœæ oraz sprawuje nadzór i kontrolê nad wykony-
waniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze, w tym
poprzez przeprowadzanie inspekcji w zak³adach górniczych,
w odniesieniu do:

1) zwalczania czynników szkodliwych i uci¹¿liwych dla
zdrowia w ruchu zak³adów górniczych, w szczególno-
œci zapylenia powietrza, ha³asu, wibracji i promienio-
wania jonizuj¹cego;

2) dokonywania analiz stanu bezpieczeñstwa i higieny
pracy w zak³adach górniczych;

3) funkcjonowania systemów zarz¹dzania bezpieczeñ-
stwem w zak³adach górniczych, w szczególnoœci oce-
ny ryzyka zawodowego oraz dokumentu bezpieczeñ-
stwa;

4) stwierdzania posiadania przez przedsiêbiorców, z wy-
j¹tkiem przedsiêbiorców wydobywaj¹cych kopaliny
pospolite w warunkach okreœlonych w art. 16 ust. 2a
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, lub jednostki organizacyjne trudni¹ce siê
szkoleniem pracowników zak³adu górniczego odpowied-
niej kadry oraz niezbêdnych œrodków umo¿liwiaj¹cych
w³aœciwe przeszkolenie pracowników w zakresie zna-
jomoœci przepisów reguluj¹cych bezpieczne wykony-
wanie pracy w zak³adzie górniczym, a tak¿e nadzoru
nad przedsiêbiorcami oraz jednostkami organizacyjny-
mi w zakresie spe³niania tych warunków;

5) zatwierdzania programów przeszkolenia pracowników
w zakresie znajomoœci przepisów reguluj¹cych bezpiecz-
ne wykonywanie pracy w zak³adzie górniczym na sta-
nowiskach w ruchu zak³adu górniczego, innych ni¿ sta-
nowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mog¹ zaj-
mowaæ osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodo-
wych i warunkach zdrowotnych;

6) dzia³alnoœci s³u¿b bezpieczeñstwa i higieny pracy
w zak³adach górniczych.

2. Do zadañ Departamentu Warunków Pracy nale¿¹
równie¿:

1) obs³uga administracyjna powo³anej przez Prezesa Ko-
misji do spraw Szkoleñ w Górnictwie;

2) obs³uga Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w urzê-
dach górniczych;

3) obs³uga kancelaryjno-biurowa s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy w urzêdach górniczych;

4) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach powo³anej przez
Prezesa Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie;

5) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem
kontroli wprowadzonych do obrotu œrodków ochrony
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indywidualnej oraz urz¹dzeñ u¿ywanych na zewn¹trz
pomieszczeñ, emituj¹cych ha³as do œrodowiska, w za-
kresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹-
cych oceny zgodnoœci;

6) analizowanie zwi¹zków przyczynowych zdarzeñ i cho-
rób zawodowych z uwzglêdnieniem zachowañ ludzkich;

7) statystyczne opracowywanie danych o zdarzeniach
w zak³adach górniczych oraz o dzia³alnoœci represyjnej
organów nadzoru górniczego;

8) koordynowanie analizowania orzeczeñ powypadkowych;

9) redagowanie rocznego „Stanu bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy w górnictwie”;

10) wykonywanie zadañ z zakresu psychologii pracy;

11) prowadzenie ewidencji zak³adów górniczych, przy
uwzglêdnieniu ich zró¿nicowania na wydobywaj¹ce
kopaliny podstawowe i pospolite;

12) nadzór merytoryczny pracy s³u¿by dyspozytorskiej
w WUG;

13) opracowywanie planów dy¿urów pogotowia technicz-
nego w WUG.

3. W ramach organizacyjnych Departamentu Warun-
ków Pracy dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Analiz i Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem
Pracy;

2) Zespó³ do spraw Szkoleñ i Kontroli S³u¿b BHP;

3) Zespó³ do spraw Czynników Szkodliwych dla Zdrowia.

§ 23. Do zadañ Biura Organizacyjnego nale¿¹:

1) obs³uga organizacyjna wykonywania zadañ osób kie-
rownictwa WUG;

2) koordynowanie pracy sekretariatów dzia³aj¹cych
w ramach biura;

3) koordynowanie opracowywania przez komórki WUG
programów, planów pracy i sprawozdañ oraz materia-
³ów informacyjnych;

4) przygotowywanie narad i konferencji;

5) koordynowanie udzia³u pracowników urzêdów górni-
czych w pracach grup roboczych Rady Unii Europej-
skiej i komitetów Komisji Europejskiej w ramach pro-
cesu decyzyjnego Unii Europejskiej;

6) koordynowanie udzia³u komórek WUG w Europejskim
Systemie Wymiany Dokumentów — Polska (EWD-P);

7) wspó³praca z biurem TAIEX;

8) prowadzenie obs³ugi merytorycznej i organizacyjnej
podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych
poza granicami kraju, w sposób okreœlony w zarz¹dze-
niu 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 spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 7, poz. 42);

9) koordynowanie wspó³pracy z zagranicznymi organami
nadzoru górniczego oraz instytucjami zajmuj¹cymi siê
problematyk¹ górnicz¹;

10) organizowanie pobytu i obs³uga wizyt delegacji zagra-
nicznych;

11) planowanie i realizowanie bud¿etu WUG w czêœci do-
tycz¹cej wspó³pracy z zagranic¹;

12) redagowanie rocznego „Sprawozdania z dzia³alnoœci
urzêdów górniczych”;

13) obs³uga kancelaryjno-biurowa Samodzielnego Wydzia-
³u do spraw Kontroli, Samodzielnego Wydzia³u do spraw
Audytu Wewnêtrznego i Kontroli Finansowej, Samo-
dzielnego Stanowiska do spraw Ochrony Informacji
Niejawnych oraz Rzecznika Prasowego Prezesa;

14) obs³uga administracyjna powo³anej przez Prezesa Ko-
misji do spraw analizy stosowania przepisów prawa
zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych;

15) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹ danych oso-
bowych, z wyj¹tkiem spraw zastrze¿onych do zakresu
dzia³ania Administratora Bezpieczeñstwa Informacji;

16) koordynowanie spraw zwi¹zanych z dostêpem do in-
formacji publicznej, w tym redagowanie Biuletynu In-
formacji Publicznej WUG;

17) koordynowanie spraw zwi¹zanych z redagowaniem
serwisu internetowego WUG;

18) prowadzenie rejestru pe³nomocnictw oraz upowa¿nieñ
do reprezentowania Prezesa;

19) prowadzenie spraw zwi¹zanych z prenumerat¹ czaso-
pism dla WUG;

20) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obs³ug¹ administra-
cyjn¹ wydawania miesiêcznika Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego „Bezpieczeñstwo Pracy i Ochrona Œrodowiska
w Górnictwie”, zwanego dalej „miesiêcznikiem”.

§ 24. 1. Do zadañ Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obron-
nych nale¿¹:

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

2) przygotowywanie procedury naboru w WUG oraz ko-
ordynowanie i kontrolowanie prowadzonych naborów
kandydatów do korpusu s³u¿by cywilnej w okrêgowych
i specjalistycznych urzêdach górniczych, a tak¿e przy-
gotowywanie i prowadzenie niezbêdnej dokumentacji
zwi¹zanej z tym naborem;

3) prowadzenie akt osobowych pracowników urzêdów
górniczych;
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4) wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy w urzêdach górniczych w organizowaniu szkoleñ
wstêpnych i okresowych w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy dla poszczególnych grup i stanowisk
pracy w urzêdach górniczych;

5) kierowanie pracowników WUG na wstêpne, okreso-
we i kontrolne badania lekarskie;

6) przygotowywanie i prowadzenie niezbêdnej dokumen-
tacji zwi¹zanej z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem
do ubezpieczeñ spo³ecznych pracowników urzêdów gór-
niczych;

7) sporz¹dzanie i kompletowanie dokumentów i pism
zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz wydawanie za-
œwiadczeñ o zatrudnieniu;

8) koordynowanie spraw zwi¹zanych z organizowaniem:

a) w WUG: praktyk studenckich, sta¿y absolwenckich
oraz przygotowania zawodowego,

b) w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycz-
nych urzêdach górniczych: sta¿y absolwenckich oraz
przygotowania zawodowego;

9) prowadzenie rejestru delegacji krajowych;

10) prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy dla
pracowników WUG;

11) przygotowywanie i realizowanie wniosków dotycz¹-
cych uprawnieñ pracowniczych osób zatrudnionych
w urzêdach górniczych;

12) przygotowywanie wniosków o odznaczenia pañstwo-
we, wyró¿nienia i stopnie górnicze oraz prowadzenie
ewidencji w tym zakresie;

13) prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia cz³on-
ków korpusu s³u¿by cywilnej, wykonywania przez nich
dodatkowych zajêæ poza stosunkiem pracy oraz podej-
mowania zajêæ zarobkowych przez urzêdników s³u¿by
cywilnej;

14) koordynowanie sporz¹dzania opisów stanowisk pracy
w urzêdach górniczych oraz wspó³udzia³ w tworzeniu
systemu wartoœciowania stanowisk pracy w s³u¿bie
cywilnej;

15) koordynowanie systemu ocen cz³onków korpusu s³u¿-
by cywilnej zatrudnionych w urzêdach górniczych oraz
osób zajmuj¹cych w tych urzêdach wysokie stanowi-
ska pañstwowe wymienione w ustawie z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o pañstwowym zasobie kadrowym i wyso-
kich stanowiskach pañstwowych;

16) przeprowadzanie okresowych i bie¿¹cych analiz stanu
zatrudnienia i systemu wynagrodzeñ w urzêdach gór-
niczych;

17) prowadzenie sprawozdawczoœci dla G³ównego Urzêdu
Statystycznego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów oraz innej wed³ug potrzeb;

18) koordynowanie i nadzorowanie zarz¹dzania szkolenia-
mi w urzêdach górniczych, obejmuj¹ce:

a) przygotowywanie, we wspó³pracy z komórkami
WUG, okrêgowymi i specjalistycznymi urzêdami gór-
niczymi, rocznego planu szkoleñ,

b) gospodarowanie bud¿etem przeznaczonym na szko-
lenia w urzêdach górniczych,

c) organizowanie szkolenia teoretycznego w ramach
s³u¿by przygotowawczej,

d) dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych i bada-
nie efektywnoœci procesu szkoleniowego w WUG,

e) nadzorowanie procesu realizacji szkoleñ w urzêdach
górniczych oraz wykorzystywania œrodków finanso-
wych przeznaczonych na szkolenia oraz przedsta-
wianie informacji w tym zakresie Szefowi Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów;

19) koordynowanie i nadzorowanie pracy okrêgowych
i specjalistycznych urzêdów górniczych w sprawach
zwi¹zanych ze stosunkiem pracy;

20) przeprowadzanie kontroli okrêgowych i specjalistycz-
nych urzêdów górniczych w zakresie prawid³owego
wykonywania zadañ okreœlonych prawem pracy;

21) obs³uga Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwa-
lifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów gór-
niczych;

22) prowadzenie rejestru osób, którym stwierdzono kwali-
fikacje kierownika ruchu podziemnego zak³adu górni-
czego;

23) obs³uga administracyjna komisji dyscyplinarnej;

24) sporz¹dzanie dokumentacji organizacyjno-mobilizacyj-
nej oraz wspó³dzia³anie z Biurem Planowania Obronne-
go Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji, z Wojewódzkim Inspektoratem Obrony Cywilnej
i Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ w Katowicach w za-
kresie spraw zwi¹zanych z obronnoœci¹, zgodnie z ak-
tami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416,
z póŸn. zm.16)), a tak¿e ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 2002 r.
o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego
Dowódcy Si³ Zbrojnych i zasadach jego podleg³oœci kon-
stytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz
z 2004 r. Nr 107, poz. 1135);

25) prowadzenie Kancelarii Tajnej WUG, zgodnie z ustaw¹
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji nie-
jawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póŸn.
zm.17)) oraz rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
18 paŸdziernika 2005 r. w sprawie organizacji i funk-

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592
i Nr 220, poz. 1600.

Poz. 46



- 138 -
Dziennik Urzêdowy Nr 12
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

cjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 208,
poz. 1741).

2. Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych prowadzi
sprawy dotycz¹ce funkcjonowania Zak³adu Obs³ugi Gospo-
darczej, okreœlone w Regulaminie organizacyjnym dzia³aj¹-
cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi
Gospodarczej, stanowi¹cym za³¹cznik do decyzji nr 24
Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
8 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego
dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu
Obs³ugi Gospodarczej (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 5).

3. W ramach organizacyjnych Biura Kadr, Szkolenia
i Spraw Obronnych dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Kadr i Szkolenia;

2) Stanowisko do Spraw Obronnych;

3) Stanowisko Kierownika Kancelarii Tajnej.

§ 25. 1. Do zadañ Biura Administracyjno-Bud¿etowe-
go nale¿y ca³okszta³t spraw bud¿etowych, finansowo-ksiê-
gowych, administracyjnych, gospodarczych, socjalnych,
transportowych oraz informatycznych, zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ urzêdów górniczych, w szczególnoœci:

1) prowadzenie gospodarki finansowej poprzez:

a) opracowywanie projektu dochodów i wydatków
bud¿etu WUG na ka¿dy rok bud¿etowy,

b) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia komi-
sji sejmowych i senackich w czêœci dotycz¹cej za-
kresu dzia³ania biura,

c) bie¿¹ce kontrolowanie wykonywania dochodów
i wydatków bud¿etu WUG,

d) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej doku-
mentów finansowych,

e) dokonywanie gotówkowych i bezgotówkowych dys-
pozycji pieniê¿nych,

f) windykacjê nale¿noœci p³atniczych,

g) prowadzenie kasy, zgodnie z Instrukcj¹ Kasow¹,

h) rozliczanie podró¿y s³u¿bowych pracowników WUG,

i) obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych;

2) prowadzenie rachunkowoœci polegaj¹cej zw³aszcza na:

a) bie¿¹cej ewidencji ksiêgowej dochodów i wydatków
bud¿etu WUG na kontach syntetycznych i analitycz-
nych, w odniesieniu do wszystkich operacji gospo-
darczych poszczególnych jednostek, zgodnie z de-
cyzj¹ nr 25 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 24 paŸdziernika 2006 r. w sprawie gospodar-
ki finansowej oraz rachunkowoœci w Wy¿szym Urzê-
dzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 91
i Nr 18, poz. 96),

b) opracowywaniu miesiêcznych, kwartalnych i rocz-
nych sprawozdañ finansowych, zgodnych z ewi-
dencj¹ ksiêgow¹, dla Ministra Finansów, G³ównego
Urzêdu Statystycznego oraz Szefa Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów,

c) prowadzeniu ewidencji sk³adników maj¹tkowych
bêd¹cych w posiadaniu urzêdów górniczych,

d) przeprowadzaniu inwentaryzacji sk³adników maj¹tko-
wych, zgodnie z Instrukcj¹ Inwentaryzacyjn¹, stano-
wi¹c¹ za³¹cznik do decyzji nr 17 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
wprowadzenia w urzêdach górniczych Instrukcji
Inwentaryzacyjnej (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 14),

e) opracowywaniu bilansu rocznego;

3) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wynagradzaniem
i ubezpieczeniem spo³ecznym pracowników urzêdów
górniczych, w tym:

a) bie¿¹ce obliczanie i wyp³acanie wynagrodzeñ oraz
zasi³ków chorobowych, opiekuñczych, pielêgnacyj-
nych, wychowawczych i macierzyñskich,

b) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ewidencj¹ i wy-
p³acaniem ekwiwalentów za deputat wêglowy,

c) bie¿¹ce obliczanie podatku dochodowego od osób
fizycznych i sporz¹dzanie stosownych deklaracji PIT,

d) sporz¹dzanie dla Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
formularzy rozliczeniowych dla ubezpieczeñ emery-
talnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych,

e) przygotowanie i wype³nianie zaœwiadczeñ dla celów
emerytalnych;

4) prowadzenie imiennej ewidencji wyp³at wynagrodzeñ
z tytu³u umów zleceñ i umów o dzie³o, dla celów po-
datkowych i ubezpieczeñ spo³ecznych;

5) administrowanie budynkami i lokalami bêd¹cymi
w zarz¹dzie WUG;

6) przekazywanie organowi podatkowemu w³aœciwemu
w sprawie op³aty skarbowej zbiorczej informacji o przy-
padkach nieuiszczenia nale¿nej op³aty skarbowej,
o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, z póŸn. zm.18)), w sprawach za³atwianych
w WUG;

7) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawie-
ranych przez WUG;

8) prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej oraz gospodarki
remontowo-konserwacyjnej, zgodnie z ustaw¹ z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póŸn. zm.19)),

18) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz.
427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883.

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427
i Nr 82, poz. 560.
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Regulaminem udzielania zamówieñ publicznych w urzê-
dach górniczych, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dze-
nia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania
zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 7, poz. 43), oraz zarz¹dzeniem
nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania w urzê-
dach górniczych wydatków publicznych nieobjêtych
przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 15, poz. 81);

9) zaopatrzenie materia³owe urzêdów górniczych, zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo za-
mówieñ publicznych, Regulaminem udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych, stanowi¹cym za-
³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regu-
laminu udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach
górniczych, oraz zarz¹dzeniem nr 23 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie dokonywania w urzêdach górniczych wy-
datków publicznych nieobjêtych przepisami o zamówie-
niach publicznych;

10) zaopatrzenie urzêdów górniczych w œrodki ochrony in-
dywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze, a tak¿e pro-
wadzenie dokumentacji z tym zwi¹zanej, zgodnie z prze-
pisami okreœlaj¹cymi zasady gospodarowania œrodkami
ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym;

11) obs³uga administracyjna Komisji do przeprowadzania
postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych
w WUG;

12) obs³uga kancelaryjno-biurowa Administratora Bezpie-
czeñstwa Informacji;

13) prowadzenie spraw zwi¹zanych z umowami z tytu³u
us³ug z zakresu medycyny pracy;

14) prowadzenie dzia³alnoœci socjalnej dla pracowników oraz
by³ych pracowników urzêdów górniczych, a tak¿e go-
spodarowanie œrodkami Zak³adowego Funduszu Œwiad-
czeñ Socjalnych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 4 marca 1994 r.
o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych (Dz. U.
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z póŸn. zm.20)) oraz zarz¹-
dzeniem nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z
dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Zak³adowego Fun-
duszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych,
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
(Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 36, z póŸn. zm.21));

15) prowadzenie Kancelarii G³ównej WUG;

16) prowadzenie archiwum zak³adowego WUG;

17) prowadzenie gospodarki œrodkami transportu, zaopa-
trzenie w czêœci samochodowe, wykonywanie remon-
tów bie¿¹cych oraz przegl¹dów samochodów znajdu-
j¹cych siê w ewidencji WUG;

18) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji WUG,
z wyj¹tkiem miesiêcznika;

19) nadzorowanie i koordynowanie pracy okrêgowych urzê-
dów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych
w zakresie spraw finansowo-ksiêgowych i gospodarki
œrodkami transportu;

20) przeprowadzanie kontroli okrêgowych urzêdów górni-
czych i specjalistycznych urzêdów górniczych w za-
kresie spraw finansowo-ksiêgowych, gospodarki œrod-
kami transportu i archiwizowania dokumentów;

21) prowadzenie ewidencji umundurowania otrzymywane-
go przez pracowników urzêdów górniczych zgodnie
z ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górni-
czych, honorowych szpadach górniczych i mundurach
górniczych (Dz. U. Nr 52, poz. 449);

22) prowadzenie spraw zwi¹zanych z komputeryzacj¹ i in-
formatyzacj¹ urzêdów górniczych, w tym:

a) administrowanie systemami komputerowymi WUG,

b) koordynowanie kierunków komputeryzacji urzêdów
górniczych z za³o¿eniami strategii informatyzacji
administracji publicznej,

c) planowanie, realizacja oraz nadzór nad komputery-
zacj¹ urzêdów górniczych w ramach przyznanych
œrodków bud¿etowych,

d) planowanie oraz nadzór nad wytworzeniem i wdro-
¿eniem specjalistycznego oprogramowania do u¿yt-
ku wewnêtrznego urzêdów górniczych,

e) nadzór techniczny nad serwisem intranetowym oraz
internetowym WUG.

2. Zadania i kompetencje Biura Administracyjno-Bud¿e-
towego w zakresie podró¿y s³u¿bowych poza granicami
kraju pracowników urzêdów górniczych okreœlaj¹ przepisy
zarz¹dzenia 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 Gór-
niczego, okrêgowych urzêdów górniczych oraz specjalistycz-
nych urzêdów górniczych.

3. W ramach Biura Administracyjno-Bud¿etowego dzia-
³a G³ówny Ksiêgowy WUG, do którego obowi¹zków nale¿¹:

1) prowadzenie rachunkowoœci;

2) wykonywanie dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi;

3) dokonywanie wstêpnej kontroli zgodnoœci operacji go-
spodarczych i finansowych (parafowanie dokumentów
ksiêgowych);

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r.
Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz.
717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589.

21) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2007 r.
Nr 3, poz. 8, Nr 4, poz. 12 i Nr 10, poz. 35.

Poz. 46



- 140 -
Dziennik Urzêdowy Nr 12
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

4) dokonywanie wstêpnej kontroli kompletnoœci i rzetel-
noœci dokumentów dotycz¹cych operacji gospodar-
czych i finansowych.

4. Biuro Administracyjno-Bud¿etowe prowadzi sprawy
dotycz¹ce funkcjonowania Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej,
okreœlone w Regulaminie organizacyjnym dzia³aj¹cego przy
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodar-
czej, stanowi¹cym za³¹cznik do decyzji nr 24 Dyrektora
Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca
2002 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego dzia³aj¹ce-
go przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi
Gospodarczej.

5. Zadania Biura Administracyjno-Bud¿etowego wyko-
nuj¹ wchodz¹ce w jego sk³ad:

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

2) Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu —
symbol AG;

3) Wydzia³ Komputeryzacji i Informatyzacji Urzêdów Gór-
niczych — symbol KI.

§ 26. 1. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli planu-
je, organizuje, koordynuje oraz przeprowadza komplekso-
we, problemowe, sprawdzaj¹ce i doraŸne kontrole dzia³al-
noœci okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych oraz komórek WUG, dzia³aj¹c w opar-
ciu o „Procedury przeprowadzania kontroli w jednostkach
organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych przez Mi-
nistra Œrodowiska oraz komórkach organizacyjnych Mini-
sterstwa Œrodowiska”, zatwierdzone przez Ministra Œro-
dowiska w dniu 22 maja 2007 r.

2. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli rozpatruje
skargi i wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci organów nadzoru
górniczego oraz koordynuje ich rozpatrywanie przez inne
komórki WUG, dzia³aj¹c w sposób okreœlony w dziale VIII
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postêpowania
administracyjnego oraz w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowa-
nia i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

3. Samodzielny Wydzia³ do spraw Kontroli prowadzi
rejestr skarg i wniosków dotycz¹cych dzia³alnoœci organów
nadzoru górniczego oraz sporz¹dza roczne sprawozdanie
z ich rozpatrywania.

§ 27. Samodzielny Wydzia³ do spraw Audytu Wewnêtrz-
nego i Kontroli Finansowej realizuje ogó³ zadañ obejmuj¹-
cych:

1) niezale¿ne badanie systemów zarz¹dzania i kontroli
w WUG, okrêgowych urzêdach górniczych, specjali-
stycznych urzêdach górniczych oraz Zak³adzie Obs³ugi
Gospodarczej, w tym procedur kontroli finansowej,
w wyniku którego osoby kierownictwa WUG uzyskuj¹
obiektywn¹ i niezale¿n¹ ocenê adekwatnoœci, efektyw-
noœci i skutecznoœci tych systemów;

2) ocenê zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z przepisa-
mi prawa oraz obowi¹zuj¹cymi w WUG procedurami
wewnêtrznymi;

3) ocenê efektywnoœci i gospodarnoœci podejmowanych
dzia³añ w zakresie systemów zarz¹dzania i kontroli;

4) ocenê wiarygodnoœci sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania bud¿etu;

5) czynnoœci doradcze, w tym sk³adanie wniosków, ma-
j¹cych na celu usprawnienie funkcjonowania urzêdów
górniczych, wykonywane na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ak-
tów wykonawczych do tej ustawy, a tak¿e zgodnie
z instrukcj¹ przeprowadzania audytu wewnêtrznego,
ustalan¹ w oparciu o przepisy tych aktów normatyw-
nych oraz standardy audytu wewnêtrznego w jednost-
kach sektora finansów publicznych, okreœlane i upo-
wszechniane przez ministra w³aœciwego do spraw fi-
nansów publicznych na podstawie art. 63 ust. 2 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych;

6) planowanie, organizowanie oraz przeprowadzanie,
zgodnie z procedurami ustalonymi na podstawie
art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych, kontroli finansowej operacji finanso-
wych i gospodarczych, zrealizowanych w WUG, okrê-
gowych urzêdach górniczych, specjalistycznych urzê-
dach górniczych oraz Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej,
pod wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci,
rzetelnoœci, a tak¿e dok³adnoœci, zupe³noœci i komplet-
noœci dokumentowania i ewidencjonowania tych ope-
racji.

§ 28. 1. Samodzielny Wydzia³ — Archiwum Dokumen-
tacji Mierniczo-Geologicznej, zwany dalej „Archiwum”, re-
alizuje zadania zwi¹zane z wykonywaniem obowi¹zku gro-
madzenia, archiwizowania i udostêpniania przez Prezesa
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³a-
dów górniczych, o którym mowa w art. 107 ust. 8 pkt 4
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, a w szczególnoœci:

1) przejmuje od przedsiêbiorców lub ich nastêpców praw-
nych dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹ zlikwidowa-
nych zak³adów górniczych;

2) prowadzi archiwum dokumentacji mierniczo-geologicz-
nej;

3) sporz¹dza i uzupe³nia komputerow¹ bazê danych sys-
temu informacji o terenie po dzia³alnoœci górniczej, na
postawie gromadzonej dokumentacji mierniczo-geolo-
gicznej;

4) udostêpnia w³aœciwym organom i zainteresowanym
podmiotom dokumentacjê i informacjê o œrodowisku
na terenie po dzia³alnoœci górniczej.

2. Do zadañ Archiwum nale¿¹ równie¿:
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1) powiadamianie dyrektora w³aœciwego miejscowo ar-
chiwum pañstwowego o przejêciu i zabezpieczeniu
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego
zak³adu górniczego;

2) tworzenie i bie¿¹ce uzupe³nianie komputerowej bazy
danych, w zakresie okreœlonym przepisami zarz¹dze-
nia nr 10 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie postêpowania z doku-
mentacj¹ oraz dzia³alnoœci archiwalnej w urzêdach
górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 47);

3) prowadzenie obs³ugi kancelaryjno-biurowej spraw zwi¹-
zanych z gromadzeniem, archiwizowaniem i udostêp-
nianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwido-
wanych zak³adów górniczych.

3. W sprawach dotycz¹cych gromadzenia i archiwizo-
wania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych
zak³adów górniczych Archiwum:

1) stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) stosuje przepisy zarz¹dzenia nr 2 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 17 marca 2006 r. w spra-
wie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udo-
stêpniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwi-
dowanych zak³adów górniczych przez Archiwum Do-
kumentacji Mierniczo-Geologicznej (Dz. Urz. WUG
Nr 8, poz. 45).

4. Archiwum udostêpnia informacjê o œrodowisku na
terenach po dzia³alnoœci górniczej, dzia³aj¹c w trybie prze-
pisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro-
ny œrodowiska oraz stosuj¹c wzory formularzy okreœlone
w przepisach wymienionych w ust. 3 pkt 2.

5. W ramach organizacyjnych Archiwum dzia³aj¹ sta-
nowiska do spraw:

1) skanowania i reprodukcji dokumentów;

2) analizy dokumentów i sporz¹dzania informacji;

3) ewidencji dokumentów;

4) obs³ugi stron.

§ 29. Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony In-
formacji Niejawnych wykonuje zadania okreœlone w art. 18
ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych.

§ 30. 1. Do zadañ Administratora Bezpieczeñstwa In-
formacji nale¿y nadzorowanie, na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso-
bowych, przestrzegania zasad ochrony przetwarzanych
danych osobowych odpowiedniej do zagro¿eñ oraz katego-
rii danych objêtych ochron¹.

2. Zadania Administratora Bezpieczeñstwa Informacji
wykonuje wyznaczony przez Prezesa pracownik WUG.

§ 31. S³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzê-
dach górniczych:

1) prowadzi sprawy zwi¹zane z wykonywaniem zadañ
s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy, okreœlonych
w art. 23711 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póŸn.
zm.22)) oraz rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia
2 wrzeœnia 1997 r. w sprawie s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r.
Nr 246, poz. 2468), z zastrze¿eniem § 24 ust. 1 pkt 5;

2) organizuje, przy wspó³dzia³aniu z Biurem Kadr, Szkole-
nia i Spraw Obronnych, szkolenia wstêpne i okresowe
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla poszcze-
gólnych grup i stanowisk pracy pracowników urzêdów
górniczych oraz Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej.

§ 32. Rzecznik Prasowy Prezesa wykonuje zadania
okreœlone w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji i zadañ rzeczników praso-
wych w urzêdach organów administracji rz¹dowej (Dz. U.
Nr 4, poz. 36).

§ 33. 1. Pe³nomocnik do spraw Systemu Zarz¹dzania
Jakoœci¹ w WUG, zwany dalej „Pe³nomocnikiem”, wyko-
nuje zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem w WUG syste-
mu zarz¹dzania jakoœci¹, okreœlone przez Dyrektora Gene-
ralnego.

2. Pe³nomocnik prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹
i szkoleniow¹ w zakresie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ dla
okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzê-
dów górniczych.

3. Zadania Pe³nomocnika WUG wykonuje wyznaczony
przez Dyrektora Generalnego pracownik WUG.

4. Obs³uga kancelaryjno-biurowa Pe³nomocnika jest
prowadzona przez sekretariat Dyrektora Generalnego.

§ 34. Do zadañ Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej nale¿y,
w zakresie dzia³alnoœci wydawniczej, wydawanie i rozpo-
wszechnianie miesiêcznika.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1998 r. 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, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.
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Rozdzia³ 3

Udzia³ WUG w ustalaniu stanów faktycznych i przyczyn
zdarzeñ w zak³adach górniczych

§ 35. 1. W celu udzielenia pomocy okrêgowemu urzê-
dowi górniczemu lub specjalistycznemu urzêdowi górnicze-
mu w ustalaniu stanów faktycznych i przyczyn zdarzeñ,
w WUG s¹ przeprowadzane konsultacje badañ powypad-
kowych i badañ innych stanów faktycznych.

2. Konsultacjom podlegaj¹ badania dotycz¹ce:

1) wszystkich wypadków œmiertelnych;

2) innych stanów faktycznych, wskazanych do konsulta-
cji przez Wiceprezesa.

3. Konsultacje badañ powypadkowych i badañ innych
stanów faktycznych prowadzi Wiceprezes, wyznaczaj¹c
termin konsultacji, która powinna byæ przeprowadzona nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie 7 dni od zaistnienia stanu fak-
tycznego.

§ 36. W konsultacji uczestnicz¹:

1) Wiceprezes prowadz¹cy konsultacjê, przedstawiciele
Departamentu Warunków Pracy, Departamentu Praw-
nego oraz w³aœciwej komórki WUG;

2) dyrektor lub zastêpca dyrektora okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego
oraz pracownik inspekcyjno-techniczny tego urzêdu.

§ 37. 1. Podczas konsultacji dyrektor okrêgowego urzê-
du górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego albo
inna osoba wymieniona w § 36 pkt 2 przedstawia:

1) pisemn¹ oraz ustn¹ informacjê o dotychczasowym
przebiegu badañ;

2) pe³n¹ dokumentacjê, w szczególnoœci:

a) mapê robót górniczych rejonu miejsca zdarzenia,

b) rysunki lub zdjêcia sytuacyjne miejsca zdarzenia,

c) protoko³y z przes³uchañ œwiadków,

d) protoko³y i wydane decyzje po kontrolach problemo-
wych, inspekcjach, badaniach kontrolnych lub kon-
trolach przeprowadzonych wczeœniej w danym rejo-
nie,

e) decyzje wydane po zaistnia³ym zdarzeniu oraz œrod-
ki organizacyjno-techniczne podjête w celu zapobie-
¿enia podobnym zdarzeniom w przysz³oœci;

3) dotychczasowe ustalenia w zakresie przyczyn i oko-
licznoœci zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za na-
ruszenie przepisów.

2. Informacja dyrektora okrêgowego urzêdu górnicze-
go lub specjalistycznego urzêdu górniczego stanowi przed-
miot dyskusji uczestników konsultacji, w wyniku której

podejmowane s¹ ustalenia dotycz¹ce ewentualnych dal-
szych badañ.

§ 38. Protokó³ z konsultacji sporz¹dza przedstawiciel
w³aœciwej komórki WUG.

Rozdzia³ 4

Pogotowie techniczne WUG

§ 39. Pogotowie techniczne WUG stanowi¹:

1) s³u¿ba dyspozytorska;

2) wyznaczeni dyrektorzy w³aœciwych komórek WUG, ich
zastêpcy oraz wyznaczeni przez w³aœciwego Wicepre-
zesa inni pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG,
pe³ni¹cy dy¿ury domowe, zwani dalej „dy¿urnymi dy-
rektorami WUG”;

3) pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG pe³ni¹cy dy-
¿ury domowe, zwani dalej „dy¿urnymi pracownikami
WUG”.

§ 40. 1. S³u¿ba dyspozytorska jest pe³niona w WUG
nieprzerwanie ca³¹ dobê, w dni robocze i w dni wolne od
pracy.

2. W sk³ad s³u¿by dyspozytorskiej w WUG wchodz¹
dyspozytor i kierowca dy¿urny.

3. W dni wolne od pracy dy¿ury dyspozytorskie pe³ni¹
dyspozytorzy lub pracownicy inspekcyjno-techniczni WUG
wyznaczeni przez dyrektora Departamentu Warunków Pra-
cy, w porozumieniu z w³aœciwym Wiceprezesem.

4. Dyrektor Biura Administracyjno-Bud¿etowego za-
pewnia samochód dy¿urny do dyspozycji s³u¿by dyspozy-
torskiej.

5. Polecenie wyjazdu samochodu dy¿urnego wydaje
dyspozytor, po otrzymaniu polecenia, o którym mowa
w § 44 ust. 1 pkt 3 lit. b.

6. Dy¿ur dyspozytorski w WUG jest pe³niony w dyspo-
zytorni wyposa¿onej w:

1) œrodki ³¹cznoœci;

2) wykazy osób pe³ni¹cych aktualnie dy¿ury pogotowia
technicznego w WUG, okrêgowych urzêdach górni-
czych i specjalistycznych urzêdach górniczych;

3) plan dy¿urów osób kierownictwa WUG;

4) spis adresów i numerów telefonów wszystkich okrê-
gowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzê-
dów górniczych, adresów domowych i numerów tele-
fonów dy¿uruj¹cych pracowników;

5) spisy numerów telefonów organów i instytucji, wed³ug
odrêbnych ustaleñ dyrektora Departamentu Warunków
Pracy;
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6) maszynê do pisania;

7) zegar;

8) ksi¹¿kê meldunków wraz z drukami telefonogramów,
ksi¹¿kê wyjazdów samochodu dy¿urnego;

9) oœwietlenie elektryczne;

10) oœwietlenie awaryjne, zapewniaj¹ce prawid³ow¹ pra-
cê w razie braku zasilania z sieci elektrycznej;

11) sygnalizacjê alarmow¹ (po¿arow¹ i w³amaniow¹).

7. Dyspozytor podejmuj¹c pracê przejmuje od dyspo-
zytora koñcz¹cego dy¿ur dyspozytorniê wraz z wyposa¿e-
niem oraz informacje o dokonanych meldunkach na zmia-
nie poprzedniej.

8. W ksi¹¿ce meldunków dyspozytor wpisuje datê
i godzinê rozpoczêcia dy¿uru, swoje nazwisko oraz stwier-
dza obecnoœæ dy¿urnego kierowcy, który potwierdza spraw-
noœæ pojazdu.

§ 41. 1. Dy¿urni dyrektorzy WUG pe³ni¹ tygodniowe
dy¿ury domowe dyrektorskiego pogotowia technicznego,
wed³ug planu opracowanego przez dyrektora Departamen-
tu Warunków Pracy, uzgodnionego z w³aœciwym Wicepre-
zesem.

2. Dy¿ury dyrektorskiego pogotowia technicznego s¹
pe³nione w dni robocze po godzinach pracy WUG oraz
w dni wolne od pracy. W tym czasie dy¿urny dyrektor WUG
musi byæ stale osi¹galny telefonicznie.

§ 42. 1. Dy¿urni pracownicy WUG pe³ni¹ tygodniowe
dy¿ury domowe inspektorskiego pogotowia technicznego,
wed³ug planu opracowanego przez dyrektora Departamen-
tu Warunków Pracy.

2. Dy¿ury inspektorskiego pogotowia technicznego s¹
pe³nione w dni robocze po godzinach pracy WUG oraz
w dni wolne od pracy. W tym czasie dy¿urny pracownik
WUG musi byæ stale osi¹galny telefonicznie.

§ 43. 1. Dyspozytor przyjmuje meldunek o zdarzeniu
z okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzê-
du górniczego lub z zak³adu górniczego.

2. Po przyjêciu meldunku z okrêgowego urzêdu górni-
czego lub specjalistycznego urzêdu górniczego dyspozytor
niezw³ocznie przekazuje treœæ tego meldunku dy¿urnemu
dyrektorowi WUG i dokonuje odpowiedniego wpisu do ksi¹¿-
ki meldunków oraz wypisuje ustalon¹ iloœæ telefonogramów.

3. Po przyjêciu meldunku bezpoœrednio z zak³adu górni-
czego dyspozytor niezw³ocznie:

1) nawi¹zuje ³¹cznoœæ z dy¿urnym dyrektorem okrêgowe-
go urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu gór-
niczego, celem ustalenia, czy otrzyma³ on meldunek
z zak³adu górniczego i jakie podj¹³ czynnoœci;

2) przekazuje dy¿urnemu dyrektorowi WUG treœæ mel-
dunku oraz treœæ przyjêtych informacji z okrêgowego
urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górni-
czego.

4. W czasie godzin pracy WUG o zg³oszonych zdarze-
niach dyspozytor powiadamia równie¿ dyrektora Departa-
mentu Warunków Pracy, dyrektora w³aœciwej komórki
WUG oraz osoby kierownictwa WUG.

§ 44. 1. Dy¿urny dyrektor WUG po otrzymaniu mel-
dunku od dyspozytora:

1) w przypadku niewymienionym w § 43 ust. 4 — prze-
kazuje informacjê o zdarzeniu pe³ni¹cemu dy¿ur Wice-
prezesowi;

2) ustala dalszy tok postêpowania przy uwzglêdnieniu
zasady, ¿e w oglêdzinach miejsca zdarzenia bierze
udzia³ jeden pracownik inspekcyjno-techniczny WUG;

3) wydaje dyspozytorowi polecenia odnoœnie:

a) osób, które powinny byæ zawiadomione o zdarze-
niu,

b) wyjazdu do miejsca zdarzenia dy¿urnego pracowni-
ka WUG,

c) uzyskania w razie potrzeby dodatkowych wyjaœnieñ
dotycz¹cych rodzaju lub okolicznoœci zaistnia³ego
zdarzenia,

d) przekazania do œrodków masowego przekazu infor-
macji dotycz¹cej wypadku œmiertelnego, zbiorowe-
go oraz powa¿nych niebezpiecznych zdarzeñ,
w uzgodnieniu z pe³ni¹cym dy¿ur Wiceprezesem;
treœæ informacji redaguje dy¿urny dyrektor WUG.

2. Stosownie do ustaleñ i otrzymanych poleceñ dyspo-
zytor przystêpuje natychmiast do w³aœciwego dzia³ania
i dokonuje odpowiedniego wpisu do ksi¹¿ki meldunków.

§ 45. 1. Dy¿urny dyrektor WUG po uzgodnieniu z pe³-
ni¹cym dy¿ur Wiceprezesem jest obowi¹zany wyjechaæ do
zak³adu górniczego w celu dokonania oglêdzin wypadków
œmiertelnych w podziemnych zak³adach górniczych.

2. Dy¿urni pracownicy WUG s¹ obowi¹zani wyjechaæ
do pozosta³ych zg³oszonych wypadków lub innych zdarzeñ,
okreœlonych przez dy¿urnego dyrektora WUG.

3. Dyspozycje odnoœnie wyjazdu do miejsca zdarzenia
dy¿urny pracownik WUG mo¿e otrzymaæ od dy¿urnego
dyrektora WUG osobiœcie lub telefonicznie za poœrednic-
twem dyspozytora lub za poœrednictwem kierowcy dy¿ur-
nego.

§ 46. Dyrektor Departamentu Warunków Pracy kon-
troluje codziennie ksi¹¿kê meldunków i nadzoruje w³aœci-
wy obieg informacji o zdarzeniach.

Poz. 46
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