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ZARZ¥DZENIE Nr 16 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie udzielania zamówieñ publicznych przez urzêdy górnicze

Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dzenie okreœla tryb udzielania przez urzêdy
górnicze zamówieñ publicznych.

§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o:

1) „jednostce” — nale¿y przez to rozumieæ Wy¿szy Urz¹d
Górniczy, okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne
urzêdy górnicze;

2) „kierowniku zamawiaj¹cego” — nale¿y przez to rozu-
mieæ Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego;

3) „komórce” — nale¿y przez to rozumieæ komórki wy-
mienione w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w spra-
wie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu
(M. P. Nr 62, poz. 710);

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

5) „ustawie” — nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póŸn. zm.2));

6) „wnioskodawcy” — nale¿y przez to rozumieæ dyrekto-
rów (naczelników) komórek, okrêgowych urzêdów gór-
niczych i specjalistycznych urzêdów górniczych;

7) „wykonawcy” — nale¿y przez to rozumieæ wykonaw-
cê w rozumieniu ustawy;

8) „zamawiaj¹cym” — nale¿y przez to rozumieæ Wy¿szy
Urz¹d Górniczy;

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

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

2. Kierownik zamawiaj¹cego mo¿e upowa¿niæ do przy-
gotowania lub przeprowadzenia postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego dyrektora okrêgowego urzêdu
górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, który
dzia³a wówczas jako pe³nomocnik zamawiaj¹cego.

§ 4. 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postêpo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kie-
rownik zamawiaj¹cego, a w przypadku okreœlonym w § 3
ust. 2, w zakresie okreœlonym w upowa¿nieniu — pe³no-
mocnik zamawiaj¹cego.

2. Kierownik zamawiaj¹cego mo¿e powierzyæ wyko-
nanie czynnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego pracownikom jednostki lub cz³onkom komisji do prze-
prowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego, zwanej dalej „komisj¹ przetargow¹”.

3. Osoby uczestnicz¹ce w postêpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego po stronie zamawiaj¹cego lub jego
pe³nomocnika s¹ obowi¹zane do:

1) stosowania ustawy oraz innych aktów prawnych re-
guluj¹cych udzielanie zamówieñ publicznych;

2) zachowania nale¿ytej starannoœci, bezstronnoœci
i obiektywizmu przy wyborze najkorzystniejszej ofer-
ty;

3) dbania o dobre imiê i interes zamawiaj¹cego.

§ 5. 1. Kierownik zamawiaj¹cego powo³uje komisjê
przetargow¹, je¿eli wartoœæ zamówienia publicznego jest
równa lub przekracza kwoty okreœlone w przepisach wy-
danych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Kierownik zamawiaj¹cego mo¿e powo³aæ komisjê
przetargow¹, je¿eli wartoœæ zamówienia publicznego jest
mniejsza ni¿ kwoty okreœlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Kierownik zamawiaj¹cego:

1) okreœla sk³ad komisji przetargowej;

2) okreœla tryb prac komisji przetargowej w formie regu-
laminu.

4. W sk³ad komisji przetargowej wchodzi co najmniej
jeden pracownik Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „GAB”.

5. Komisja przetargowa rozpoczyna wykonywanie
czynnoœci w postêpowaniu, dla którego zosta³a powo³ana,
z dniem powo³ania, a koñczy z dniem zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego albo uniewa¿nienia po-
stêpowania.

§ 6. 1. Udzielanie zamówieñ publicznych na rzecz jed-
nostek jest realizowane przez GAB.

2. Do obowi¹zków GAB w zakresie zamówieñ publicz-
nych nale¿¹:

1) opracowywanie harmonogramu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych, wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia;

2) prowadzenie rejestru zamówieñ publicznych udziela-
nych przez urzêdy górnicze, wed³ug wzoru stanowi¹-
cego za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia;

3) przygotowywanie og³oszeñ i zapewnienie ich zamiesz-
czenia w miejscach w³aœciwych ze wzglêdu na war-
toœæ zamówienia publicznego oraz zatwierdzony tryb
udzielenia zamówienia publicznego;

4) wykonywanie wszystkich, niezastrze¿onych dla komi-
sji przetargowej, czynnoœci zwi¹zanych z prowadzo-
nym postêpowaniem o udzielenie zamówienia publicz-
nego, zgodnie z wymaganiami i procedurami okreœlo-
nymi w ustawie i aktach wykonawczych do ustawy;

5) prowadzenie dokumentacji postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego, od momentu wyst¹pienia ko-
mórki, okrêgowego urzêdu górniczego albo specjali-
stycznego urzêdu górniczego z wnioskiem o wszczê-
cie tego postêpowania do momentu jego zakoñczenia,
czyli zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicz-
nego albo uniewa¿nienia postêpowania;

6) udzielanie porad komórkom, okrêgowym urzêdom gór-
niczym oraz specjalistycznym urzêdom górniczym
w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

2) 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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oraz w zwi¹zku z realizacj¹ umów w sprawie zamó-
wienia publicznego;

7) udzia³ w pracach komisji przetargowej;

8) wystêpowanie z wnioskiem o opiniê prawn¹ do Depar-
tamentu Prawnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w razie wyst¹pienia powa¿nych w¹tpliwoœci natury
prawnej w prowadzonych postêpowaniach o udziele-
nie zamówienia publicznego;

9) przygotowywanie sprawozdañ o udzielonych zamówie-
niach publicznych;

10) przygotowywanie wniosków do Prezesa Urzêdu Zamó-
wieñ Publicznych w sprawach, które wymagaj¹ jego
rozstrzygniêcia.

§ 7. 1. GAB opracowuje harmonogram udzielania za-
mówieñ publicznych w urzêdach górniczych, zwany dalej
„harmonogramem”, do 31 marca danego roku i prowadzi
bie¿¹c¹ kontrolê jego realizacji.

2. Podstaw¹ sporz¹dzenia harmonogramu s¹ plany za-
mówieñ publicznych na dany rok, sporz¹dzane przez ko-
mórki, okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy
górnicze wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 3 do
zarz¹dzenia i sk³adane do GAB w terminie do dnia 31 stycz-
nia danego roku.

3. Komórki, okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistycz-
ne urzêdy górnicze s¹ obowi¹zane do ustalania terminów
wszczêcia postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego i realizacji zamówienia publicznego gwarantuj¹cych
sprawne przeprowadzenie postêpowania o udzielenie za-
mówienia publicznego oraz uwzglêdniaj¹cych ewentualne
uniewa¿nienie i og³oszenie nowego postêpowania; termin
wszczêcia postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego powinien uwzglêdniaæ realizacjê zadania w danym roku
bud¿etowym (je¿eli takie s¹ za³o¿enia planu) oraz wykona-
nie zadania w œciœle okreœlonym terminie ze wzglêdu na
za³o¿enia technologiczne.

4. Harmonogram jest zatwierdzany przez kierownika
zamawiaj¹cego.

§ 8. Udzielenie zamówienia publicznego nieujêtego
w harmonogramie jest mo¿liwe jedynie po zatwierdzeniu
wniosku o wszczêcie postêpowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego przez G³ównego Ksiêgowego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w zakresie zabezpieczenia œrodków fi-
nansowych na realizacjê zamówienia publicznego oraz wy-
ra¿eniu zgody na tym wniosku przez kierownika zamawia-
j¹cego.

§ 9. 1. Na podstawie planów zamówieñ publicznych,
o których mowa w § 7 ust. 2, GAB dokonuje zgrupowania
zamówieñ publicznych proponowanych przez komórki, okrê-
gowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze,
w celu ustalenia ich sumarycznej wartoœci, decyduj¹cej
o wyborze procedury w³aœciwej wed³ug tej wartoœci oraz

obowi¹zku publikacji informacji o planowanych zamówie-
niach publicznych.

2. Zamówienia publiczne, których wartoœæ nie przekra-
cza kwoty, powy¿ej której stosuje siê przepisy ustawy, s¹
realizowane w trybie okreœlonym przez zarz¹dzenie nr 17
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 11 paŸdzierni-
ka 2007 r. w sprawie dokonywania przez urzêdy górnicze
wydatków publicznych nieobjêtych przepisami
o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 67).

3. Pe³nomocnik zamawiaj¹cego jest obowi¹zany do
przeprowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego wed³ug trybu wynikaj¹cego z ustalonej suma-
rycznej wartoœci zamówieñ publicznych stosownie do prze-
pisu ust. 1.

§ 10. 1. Podstaw¹ rozpoczêcia przygotowywania po-
stêpowania o udzielenie zamówienia publicznego jest z³o-
¿enie przez wnioskodawcê do GAB wniosku o wszczêcie
postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwa-
nego dalej „wnioskiem”, wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia.

2. Do obowi¹zków wnioskodawcy nale¿¹ w szczegól-
noœci:

1) sporz¹dzenie opisu przedmiotu zamówienia publiczne-
go, które nastêpuje:

a) w przypadku dostaw i us³ug — poprzez jednoznaczne
i wyczerpuj¹ce sprecyzowanie za pomoc¹ dostatecz-
nie dok³adnych i zrozumia³ych okreœleñ, uwzglêdnia-
j¹ce wszelkie wymagania mog¹ce mieæ wp³yw na
sporz¹dzenie oferty (podstawowa charakterystyka
techniczna i eksploatacyjna oraz warunki eksploata-
cji przedmiotu zamówienia publicznego lub wymaga-
ny zakres us³ug podstawowych i towarzysz¹cych,
w szczególnoœci szkolenia i naprawy serwisowe),

b) w przypadku robót budowlanych — poprzez opraco-
wanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy i aktów
wykonawczych do ustawy;

2) ustalenie szacunkowej wartoœci zamówienia publicz-
nego, bêd¹cej ca³kowitym szacunkowym wynagrodze-
niem wykonawcy bez podatku od towarów i us³ug,
ustalonym z nale¿yt¹ starannoœci¹;

3) przygotowanie propozycji trybu przeprowadzenia po-
stêpowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego
uzasadnienia, z wyj¹tkiem przetargu nieograniczone-
go i ograniczonego;

4) wskazanie osób bior¹cych udzia³ w przygotowaniu spe-
cyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowie-
dzialnych za merytoryczne prowadzenie sprawy;

5) wskazanie kandydatów na osoby wchodz¹ce w sk³ad
komisji przetargowej w charakterze cz³onków;
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6) je¿eli przedmiot zamówienia publicznego dotyczy rów-
nie¿ zakresu dzia³ania innych komórek, okrêgowych
urzêdów górniczych lub specjalistycznych urzêdów
górniczych:

a) okreœlenie sposobu wspó³pracy z tymi komórkami
i urzêdami,

b) uzgodnienie, potwierdzone parafami, wniosku z tymi
komórkami i urzêdami;

7) uzyskanie zatwierdzenia wniosku przez G³ównego Ksiê-
gowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego w zakresie za-
bezpieczenia œrodków finansowych na realizacjê za-
mówienia publicznego.

3. GAB sprawdza wniosek w zakresie jego poprawno-
œci formalnej oraz zgodnoœci z ustaw¹, aktami wykonaw-
czymi do ustawy oraz zarz¹dzeniem; w przypadku stwier-
dzenia, ¿e z³o¿ony wniosek nie spe³nia wszystkich wyma-
gañ, GAB zwraca wniosek wnioskodawcy, ze wskazaniem
uchybieñ i koniecznych uzupe³nieñ lub zmian we wniosku
oraz w za³¹cznikach do wniosku.

§ 11. 1. Specyfikacjê istotnych warunków zamówie-
nia, zwan¹ dalej „SIWZ”, opracowuje siê, maj¹c na wzglê-
dzie, ¿e bêdzie ona stanowiæ podstawê og³oszenia i prze-
prowadzenia postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego oraz integraln¹ czêœæ umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zwanej dalej „umow¹”.

2. Podstaw¹ opracowania SIWZ s¹: obowi¹zuj¹ce prze-
pisy, normy, instrukcje oraz wiedza techniczna.

3. Projekt SIWZ przygotowuje pracownik GAB odpo-
wiedzialny za prowadzenie spraw dotycz¹cych zamówieñ
publicznych, zwany dalej „pracownikiem GAB”, przy wspó³-
pracy wnioskodawcy.

4. SIWZ jest parafowana przez wnioskodawcê, a na-
stêpnie zatwierdzana przez kierownika zamawiaj¹cego.

§ 12. Wzór umowy, ogólne postanowienia umowy lub
istotne dla stron postanowienia, które zostan¹ wprowa-
dzone do treœci umowy, stanowi¹ integraln¹ czêœæ SIWZ
i wymagaj¹ akceptacji Departamentu Prawnego Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego na etapie przygotowania postêpo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 13. 1. W umowie umieszcza siê postanowienia za-
bezpieczaj¹ce interesy jednostki, w szczególnoœci posta-
nowienia:

1) dotycz¹ce kary umownej lub innego odszkodowania
umownego, przys³uguj¹cego w przypadku niewykona-
nia lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania umow-
nego przez wykonawcê;

2) precyzyjnie okreœlaj¹ce uprawnienia i obowi¹zki z ty-
tu³u gwarancji i rêkojmi;

3) precyzyjnie okreœlaj¹ce przes³anki odbioru (odbiorów
czêœciowych i odbioru koñcowego) przedmiotu umo-
wy oraz zapewniaj¹ce œcis³e powi¹zanie tych przes³a-
nek z przes³ankami p³atnoœci.

2. Umowa przed podpisaniem jest parafowana przez:

1) wnioskodawcê;

2) radcê prawnego z Departamentu Prawnego Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego albo innego pracownika upowa¿-
nionego przez dyrektora tej komórki;

3) G³ównego Ksiêgowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
po dokonaniu sprawdzenia postanowieñ umowy w za-
kresie dostêpnoœci œrodków finansowych.

3. Umowê oraz jej uzupe³nienia albo zmiany podpisuje,
a w uzasadnionych przypadkach j¹ rozwi¹zuje, odstêpuje
od niej albo j¹ wypowiada, kierownik zamawiaj¹cego lub
osoba upowa¿niona przez kierownika zamawiaj¹cego
w drodze pisemnego pe³nomocnictwa.

4. Podpisana umowa podlega rejestracji w rejestrze
prowadzonym przez Wydzia³ Bud¿etowo-Ksiêgowy GAB.

5. Pracownik GAB przekazuje wnioskodawcy podpi-
san¹ umowê, a tak¿e jej uzupe³nienia oraz zmiany.

§ 14. 1. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialnoœæ za
realizacjê umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szcze-
gólnoœci za dotrzymanie terminów dostaw, realizacji us³ug
i wykonania robót budowlanych, a tak¿e za odbiór przed-
miotu umowy.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastêpuje poprzez, opa-
trzone podpisem wnioskodawcy i dat¹, potwierdzenie wy-
konania umowy w opisie faktury, wraz z podaniem numeru
umowy, lub w protokole wykonania umowy.

3. Protokó³ wykonania umowy jest sporz¹dzany
w dwóch egzemplarzach i zawiera spis wszystkich czyn-
noœci potwierdzaj¹cych nale¿yt¹ realizacjê umowy lub
wskazanie rozbie¿noœci wynikaj¹cych z faktycznie zreali-
zowanego przedmiotu zamówienia publicznego w stosun-
ku do podpisanej umowy oraz informacjê, czy i w jakiej
wysokoœci by³y dochodzona ewentualna kara umowna lub
inne odszkodowanie umowne.

4. P³atnoœæ faktury nastêpuje przelewem, po spraw-
dzeniu jej pod wzglêdem formalnym i rachunkowym przez
Wydzia³ Bud¿etowo-Ksiêgowy GAB.

§ 15. 1. GAB prowadzi, przechowuje i archiwizuje do-
kumentacjê postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego.

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

2) SIWZ lub inne dokumenty stanowi¹ce podstawê z³o-
¿enia oferty;

3) protokó³ postêpowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego wraz z za³¹cznikami (w tym ofertami i umow¹);

4) inne dokumenty dotycz¹ce postêpowania o udzielenie
zamówienia publicznego i wytworzone w jego trakcie
przez wnioskodawcê, GAB oraz inne osoby prowadz¹-
ce to postêpowanie, a w szczególnoœci osoby, o któ-
rych mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, a tak¿e przez komisjê
przetargow¹.

3. GAB przechowuje dokumentacjê, o której mowa
w ust. 1, w sposób gwarantuj¹cy jej nienaruszalnoœæ przez
okres 4 lat; okres przechowywania jest liczony od dnia
1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym zawarto
umowê.

§ 16. 1. GAB sporz¹dza pó³roczne sprawozdania
o udzielonych zamówieniach publicznych, wed³ug wzoru sta-
nowi¹cego za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia, w terminie do
koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po pó³roczu, którego doty-

czy sprawozdanie, i przekazuje je kierownikowi zamawia-
j¹cego.

2. GAB sporz¹dza roczne sprawozdanie o udzielonych
zamówieniach publicznych, w terminie do dnia 1 marca
roku nastêpuj¹cego po roku, którego dotyczy sprawozda-
nie, i przekazuje Prezesowi Urzêdu Zamówieñ Publicznych;
zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór
oraz sposób przekazywania okreœla ustawa i rozporz¹dze-
nie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym spra-
wozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz
sposobu przekazywania (Dz. U. Nr 155, poz. 1110 oraz
z 2007 r. Nr 175, poz. 1226).

§ 17. Traci moc zarz¹dzenie 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).

§ 18. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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67

ZARZ¥DZENIE Nr 17 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie dokonywania przez urzêdy górnicze wydatków publicznych nieobjêtych przepisami
o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zarz¹dzenie okreœla tryb dokonywania przez
urzêdy górnicze wydatków publicznych.

2. Przepisów zarz¹dzenia nie stosuje siê do uzyskiwa-
nia ofert oraz realizacji umów dotycz¹cych us³ug szkole-
niowych, objêtych postanowieniami zatwierdzonej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego „Polityki szkolenio-
wej urzêdów górniczych”.

§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o:

1) „jednostce” — nale¿y przez to rozumieæ komórkê, okrê-
gowy urz¹d górniczy oraz specjalistyczny urz¹d górni-
czy;

2) „komórce” — nale¿y przez to rozumieæ komórki wy-
mienione w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia
Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w spra-
wie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu
(M. P. Nr 62, poz. 710);

3) „najkorzystniejszej ofercie” — nale¿y przez to rozumieæ
ofertê, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu
wydatku publicznego, w szczególnoœci kosztów eks-
ploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalnoœci
i terminu wykonania, albo ofertê z najni¿sz¹ cen¹,
w zale¿noœci od kryteriów wyboru okreœlonych we
wniosku o dokonanie wydatku publicznego;

4) „szacunkowej wartoœci przedmiotu wydatku publicz-
nego” — nale¿y przez to rozumieæ ca³kowite szacun-
kowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od to-
warów i us³ug, ustalone z nale¿yt¹ starannoœci¹ przez
jednostkê dokonuj¹c¹ wydatku publicznego;

5) „ustawie” — nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z póŸn. zm.2));

6) „wnioskodawcy” — nale¿y przez to rozumieæ dyrekto-
rów (naczelników) komórek, okrêgowych urzêdów gór-
niczych i specjalistycznych urzêdów górniczych;

7) „wydatku publicznym” — nale¿y przez to rozumieæ jed-
norazowe lub okresowo powtarzaj¹ce siê w danym roku
kalendarzowym œwiadczenie z tytu³u umowy odp³at-
nej, dotycz¹cej dostaw, us³ug lub robót budowlanych,
zawieranej pomiêdzy jednostk¹ a wykonawc¹, do któ-
rego ze wzglêdu na jego przedmiot lub wartoœæ nie sto-
suje siê przepisów ustawy;

8) „wykonawcy” — nale¿y przez to rozumieæ osobê fi-
zyczn¹, osobê prawn¹ albo jednostkê organizacyjn¹ nie-
posiadaj¹c¹ osobowoœci prawnej, która ubiega siê
o dokonanie przez jednostkê na jej rzecz wydatku pu-
blicznego, z³o¿y³a ofertê lub zawar³a umowê dotycz¹c¹
przedmiotu wydatku publicznego;

9) „zakupach o charakterze specjalistycznym” — nale¿y
przez to rozumieæ zakupy nienale¿¹ce do zakupów po-
wszechnie stosowanych, wymagaj¹ce specjalistycznej
wiedzy z danej dziedziny, w szczególnoœci wiedzy tech-
nicznej.

§ 3. 1. Jednostka planuj¹ca dokonanie wydatku pu-
blicznego wystêpuje do Biura Administracyjno-Bud¿etowe-
go Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „GAB”,
z wnioskiem o wyra¿enie zgody na dokonanie wydatku pu-
blicznego, zwanego dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek okreœla w szczególnoœci:

1) przedmiot wydatku publicznego;

2) termin realizacji przedmiotu wydatku publicznego;

3) szacunkow¹ wartoœæ przedmiotu wydatku publiczne-
go;

4) kryteria wyboru oferty;

5) osoby odpowiedzialne za realizacjê przedmiotu wydat-
ku publicznego.

3. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.

4. Przedmiotem wydatku publicznego mo¿e byæ grupa
jednorodnych dostaw lub us³ug, realizowana w okreœlonym
terminie.

5. W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych przedmiotu
lub wartoœci wydatku publicznego pracownik GAB odpo-
wiedzialny za prowadzenie spraw dotycz¹cych wydatków

1) 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.

2) 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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publicznych, zwany dalej „pracownikiem GAB”, rozstrzy-
ga o stosowaniu albo niestosowaniu przepisów ustawy
w odniesieniu do wydatku publicznego. Rozstrzygniêcie,
wraz z uzasadnieniem, jest dokumentowane w formie pro-
toko³u.

6. W przypadku rozstrzygniêcia:

1) o stosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do wy-
datku publicznego, wnioskodawca sk³ada — w trybie
okreœlonym przez zarz¹dzenie nr 16 Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie udzielania zamówieñ publicznych przez urzê-
dy górnicze (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 66) — wniosek
o wszczêcie postêpowania o udzielenie zamówienia
publicznego;

2) o niestosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do
wydatku publicznego, wydatek publiczny jest dokony-
wany w trybie okreœlonym przez dalsze przepisy ni-
niejszego zarz¹dzenia:

a) przez pracownika GAB — je¿eli z wnioskiem wyst¹-
pi³a komórka,

b) przez okrêgowy urz¹d górniczy lub specjalistyczny
urz¹d górniczy, który wyst¹pi³ z wnioskiem.

7. Wnioskodawca jest obowi¹zany uzyskaæ zatwier-
dzenie wniosku przez G³ównego Ksiêgowego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w zakresie zabezpieczenia œrodków fi-
nansowych na dokonanie wydatku publicznego.

8. Zgodê na dokonanie wydatku publicznego wyra¿a
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

9. W przypadku otrzymania zgody na dokonanie wy-
datku publicznego, wniosek jest przekazywany do GAB,
który:

1) rejestruje wniosek w ewidencji wydatków publicznych;

2) nadaje wnioskowi numer.

§ 4. 1. GAB mo¿e dokonaæ wydatku publicznego na
rzecz kilku jednostek:

1) w oparciu o plany zamówieñ publicznych na dany rok,
sporz¹dzane przez jednostki w trybie okreœlonym przez
zarz¹dzenie nr 16 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 11 paŸdziernika 2007 r. w sprawie udzie-
lania zamówieñ publicznych przez urzêdy górnicze,

2) w oparciu o wnioski sk³adane przez jednostki, doty-
cz¹ce wydatków publicznych nieujêtych uprzednio
w planach zamówieñ publicznych na dany rok

— je¿eli w odniesieniu do wydatku publicznego nie bêd¹
stosowane przepisy ustawy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, GAB sk³ada
wniosek do Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego.

§ 5. 1. Dokonanie wydatku publicznego o wartoœci
mniejszej ni¿ 3000 euro poprzedza siê pisemnym lub tele-
fonicznym zapytaniem ofertowym skierowanym do co naj-
mniej dwóch oferentów, oprócz przypadków, w których
dostawy, us³ugi lub roboty budowlane mog¹ byæ œwiadczo-
ne tylko przez jednego wykonawcê.

2. Obowi¹zane do uzyskania ofert s¹:

1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — pracow-
nik GAB, a w przypadku zakupów o charakterze spe-
cjalistycznym — komórka, która wyst¹pi³a z wnioskiem;

2) w przypadku okrêgowych urzêdów górniczych lub spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego — wyznaczony pra-
cownik tego urzêdu.

3. Oferty mog¹ byæ dostarczone poczt¹, drog¹ elek-
troniczn¹ lub faksem. Dopuszcza siê telefoniczne uzyski-
wanie ofert, przy czym z rozmowy telefonicznej zakoñczo-
nej uzyskaniem oferty sporz¹dza siê notatkê zawieraj¹c¹
podstawowe informacje dotycz¹ce potencjalnego wyko-
nawcy (nazwa i adres podmiotu, numer telefonu).

4. Spoœród zgromadzonych ofert wybiera siê najkorzyst-
niejsz¹ ofertê.

§ 6. 1. Dokonanie wydatku publicznego o wartoœci rów-
nej albo wiêkszej ni¿ 3000 euro poprzedza siê pisemnym
zapytaniem ofertowym skierowanym do co najmniej trzech
oferentów, oprócz przypadków, w których dostawy, us³u-
gi lub roboty budowlane mog¹ byæ œwiadczone tylko przez
jednego wykonawcê.

2. Zapytanie ofertowe okreœla w szczególnoœci:

1) przedmiot wydatku publicznego;

2) wymagania stawiane wykonawcom, w tym dokumen-
ty i oœwiadczenia, jakie powinni z³o¿yæ wraz z ofert¹;

3) szczegó³owe wymagania, jakie powinna spe³niaæ oferta;

4) miejsce i termin sk³adania ofert;

5) sposób uzyskania dodatkowej informacji oraz dokumen-
tacji okreœlaj¹cej szczegó³owe wymagania dotycz¹ce
przedmiotu wydatku publicznego;

6) kryteria wyboru oferty.

3. Termin sk³adania ofert okreœla siê, uwzglêdniaj¹c
mo¿liwoœæ przygotowania i z³o¿enia oferty przez wykonaw-
ców.

4. Obowi¹zane do uzyskania ofert s¹:

1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — pracow-
nik GAB, a w przypadku zakupów o charakterze spe-
cjalistycznym — komórka, która wyst¹pi³a z wnioskiem;

2) w przypadku okrêgowych urzêdów górniczych lub spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego — wyznaczony pra-
cownik tego urzêdu.
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5. Oferty mog¹ byæ dostarczone poczt¹, drog¹ elek-
troniczn¹ lub faksem.

6. W przypadku gdy przedmiot wydatku publicznego
jest szczególnie skomplikowany, wnioskodawca mo¿e po-
wo³aæ zespó³ do przygotowania zapytania ofertowego, do-
konania oceny ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszej
oferty.

7. W sk³ad zespo³u powinni wchodziæ specjaliœci z dzie-
dziny stanowi¹cej przedmiot wydatku publicznego, zdolni
oceniæ oferty w oparciu o posiadane doœwiadczenie i wy-
kszta³cenie, bêd¹cy pracownikami jednostki, która wyst¹-
pi³a z wnioskiem.

8. Spoœród zgromadzonych ofert wybiera siê najkorzyst-
niejsz¹ ofertê.

§ 7. 1. Umowa dotycz¹ca przedmiotu wydatku publicz-
nego, zwana dalej „umow¹”, jest zawierana w formie pi-
semnej, je¿eli:

1) wartoœæ przedmiotu wydatku publicznego przekroczy
u danego wykonawcy kwotê 5 000 z³otych;

2) przedmiot wydatku publicznego jest szczególnie skom-
plikowany, niezale¿nie od wartoœci wydatku publicz-
nego.

2. W przypadku umów niewymienionych w ust. 1 po-
twierdzeniem ich zawarcia s¹ faktury.

3. W pisemnej umowie umieszcza siê postanowienia
zabezpieczaj¹ce interesy jednostki, w szczególnoœci posta-
nowienia:

1) dotycz¹ce kary umownej lub innego odszkodowania
umownego, przys³uguj¹cego w przypadku niewykona-
nia lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania umow-
nego przez oferenta;

2) precyzyjnie okreœlaj¹ce uprawnienia i obowi¹zki z ty-
tu³u gwarancji i rêkojmi;

3) precyzyjnie okreœlaj¹ce przes³anki odbioru (odbiorów
czêœciowych i odbioru koñcowego) przedmiotu umo-
wy oraz zapewniaj¹ce œcis³e powi¹zanie tych przes³a-
nek z przes³ankami p³atnoœci.

4. Pisemna umowa jest podpisywana:

1) je¿eli jest zawierana na rzecz okrêgowego urzêdu gór-
niczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego —
przez dyrektora urzêdu w ramach posiadanego pe³no-
mocnictwa;

2) w przypadkach niewymienionych w pkt 1 — przez
Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

5. Kopia pisemnej umowy jest przekazywana komór-
ce, na rzecz której zosta³a zawarta umowa.

6. Jednostka, na rzecz której zosta³a zawarta umowa,
ponosi odpowiedzialnoœæ za realizacjê umowy zgodnie z jej
postanowieniami, a w szczególnoœci za dotrzymanie termi-
nów dostaw, us³ug i wykonania robót budowlanych, a tak-
¿e za odbiór przedmiotu umowy.

§ 8. 1. P³atnoœæ nastêpuje przelewem lub w formie
gotówkowej na podstawie faktury opisanej przez jednost-
kê, na rzecz której zosta³a zawarta umowa.

2. Opis faktury, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie jednostki realizuj¹cej wydatek publiczny;

2) okreœlenie celu wydatku publicznego;

3) okreœlenie terminu realizacji przedmiotu wydatku pu-
blicznego;

4) numer wniosku;

5) numer umowy.

3. Fakturê sprawdza pod wzglêdem rachunkowym
i formalnym:

1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — pracow-
nik GAB;

2) w przypadku okrêgowego urzêdu górniczego lub spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego — wyznaczony pra-
cownik tego urzêdu.

§ 9. 1. Przebieg postêpowania w sprawie realizacji
wydatku publicznego jest dokumentowany w formie no-
tatki s³u¿bowej, której wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do za-
rz¹dzenia.

2. Notatka s³u¿bowa, o której mowa w ust. 1, zawie-
ra:

1) okreœlenie przedmiotu wydatku publicznego;

2) okreœlenie rzeczywistej wartoœci wydatku publiczne-
go;

3) numer i datê faktury;

4) opis z³o¿onych ofert;

5) uzasadnienie wyboru oferty w zale¿noœci od kryteriów
wyboru okreœlonych we wniosku;

6) potwierdzenie zgodnoœci otrzymanego przedmiotu
wydatku publicznego z umow¹;

7) czytelne podpisy osób uczestnicz¹cych w postêpowa-
niu.

3. Notatka s³u¿bowa, o której mowa w ust. 1, jest spo-
rz¹dzana:

1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — przez
pracownika GAB, a w przypadku zakupów o charak-
terze specjalistycznym — przez pracownika komórki,
która wyst¹pi³a z wnioskiem;
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2) w przypadku okrêgowego urzêdu górniczego lub spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego — przez wyznaczo-
nego pracownika tego urzêdu.

4. Notatka s³u¿bowa, o której mowa w ust. 1, jest pod-
pisywana przez wnioskodawcê.

§ 10. 1. Dokumentacja postêpowania w sprawie reali-
zacji wydatku publicznego jest prowadzona i przechowy-
wana:

1) je¿eli umowa zosta³a zawarta na rzecz okrêgowego
urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górni-
czego — przez ten urz¹d;

2) w przypadkach niewymienionych w pkt 1 — przez
GAB.

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

1) wniosek;

2) notatkê s³u¿bow¹, o której mowa w § 9 ust. 1;

3) pisemn¹ umowê albo fakturê stanowi¹c¹ potwierdze-
nie zawarcia umowy.

3. Dokumentacjê, o której mowa w ust. 1, przechowu-
je siê w sposób gwarantuj¹cy jej nienaruszalnoœæ przez okres
2 lat; okres przechowywania jest liczony od dnia 1 stycz-
nia roku nastêpuj¹cego po roku, w którym zawarto umo-
wê.

§ 11. Traci moc zarz¹dzenie nr 23 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie
dokonywania w urzêdach górniczych wydatków publicz-
nych nieobjêtych przepisami o zamówieniach publicznych
(Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 15, poz. 81).

§ 12. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisa-
nia.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 36 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.

uchylaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

1) 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.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163, z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co na-
stêpuje:

§ 1. Traci moc decyzja nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie po-

wo³ania Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzie-
lanie zamówieñ publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górni-
czym (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 20).

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 38 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 18 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw ustalenia standardów opisów stanowisk pracy w s³u¿bie cywilnej
w okrêgowych urzêdach górniczych i w Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodo-
wiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statu-
tu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê Zespó³ do spraw ustalenia standar-
dów opisów stanowisk pracy w s³u¿bie cywilnej w okrêgo-
wych urzêdach górniczych i w Urzêdzie Górniczym do Ba-
dañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych, zwany
dalej „Zespo³em”.

§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy — Jerzy Kolasa;

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego — Jerzy Janowicz;

3) Cz³onkowie — Grzegorz Juzek,

— Waldemar Kanawka,

— Stanis³aw Kurek,

— Jaros³aw Lepiarz,

— Jan Migda,

— Adam Mirek,

— Jan Omachel,

— Zbigniew Schinohl,

— Adam Zygmunt.

§ 3. Do zadañ Zespo³u nale¿y ustalenie standardów
opisów stanowisk pracy w s³u¿bie cywilnej w okrêgowych
urzêdach górniczych i w Urzêdzie Górniczym do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych.

§ 4. 1. Przewodnicz¹cy Zespo³u:

1) kieruje pracami Zespo³u;

2) mo¿e zapraszaæ do udzia³u w posiedzeniach Zespo³u
osoby, których wiedza i doœwiadczenie mog¹ byæ przy-
datne w pracach Zespo³u.

2. Zastêpca Przewodnicz¹cego Zespo³u realizuje zada-
nia Przewodnicz¹cego Zespo³u podczas jego nieobecnoœci.

§ 5. 1. Zespó³ obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Zespo³u zwo³uje Przewodnicz¹cy Zespo-
³u albo z jego upowa¿nienia Zastêpca Przewodnicz¹cego
Zespo³u.

3. W przypadkach uzasadnionych charakterem rozpa-
trywanego zagadnienia obrady Zespo³u mog¹ odbyæ siê
w trybie korespondencyjnym.

§ 6. 1. Zespó³ podejmuje rozstrzygniêcia w drodze
uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obec-
noœci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu osobowe-
go Zespo³u; w przypadku równej iloœci g³osów rozstrzyga
g³os Przewodnicz¹cego Zespo³u.
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2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio podczas ob-
rad Zespo³u odbywanych w trybie korespondencyjnym.

§ 7. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Biuro Kadr, Szko-
lenia i Spraw Obronnych.

§ 8. Przewodnicz¹cy Zespo³u przed³o¿y Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego sprawozdanie z prac Zespo-
³u nie póŸniej ni¿ do dnia 31 paŸdziernika 2007 r.

§ 9. Zespó³ zostanie zniesiony z dniem akceptacji przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego sprawozdania z prac
Zespo³u.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 39 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 19 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespo³u wartoœciuj¹cego stanowiska pracy w s³u¿bie cywilnej w okrêgowych urzêdach
górniczych i w Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

Na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust. 1 i § 21 ust. 1 i 2
zarz¹dzenia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierp-
nia 2007 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i warto-
œciowania stanowisk pracy w s³u¿bie cywilnej (M. P.
Nr 48, poz. 566) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Tworzy siê Zespó³ wartoœciuj¹cy stanowiska pra-
cy w s³u¿bie cywilnej w okrêgowych urzêdach górniczych
i w Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych, zwany dalej „Zespo³em”.

§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy — Piotr Wojtacha;

2) Sekretarz — Dorota Hadryan;

3) Cz³onkowie — Antoni Dynowski,

— Norbert Gzuk,

— Bernadeta Jankowicz,

— Mariusz Kiercz,

— Barbara Kosmowska,

— Zbigniew £a¿ewski,

— Janusz Malinga,

— Wies³aw Pisula,

— Zbigniew Rawicki,

— Maria Sobiecka,

— Zenobiusz Szetela,

— Krzysztof Wilimborek.

§ 3. Kworum niezbêdne do wa¿noœci posiedzenia wy-
nosi 6 osób wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 17 paŸdziernika 2007 r.

w sprawie utworzenia Zespo³u wartoœciuj¹cego stanowiska pracy w s³u¿bie cywilnej w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

Na podstawie § 5 ust. 2, § 8 ust. 1 i § 21 ust. 1 zarz¹dze-
nia nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2007 r.
w sprawie zasad dokonywania opisów i wartoœciowania
stanowisk pracy w s³u¿bie cywilnej (M. P. Nr 48, poz. 566)
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Tworzy siê Zespó³ wartoœciuj¹cy stanowiska pra-

cy w s³u¿bie cywilnej w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
zwany dalej „Zespo³em”.

§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy — Miros³aw Koziura;

2) Sekretarz — Honorata Œpiewak;
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3) Cz³onkowie — Ewa Ba³chanowska,

— Barbara Kosmowska,

— Maria Kucharska,

— Cezary Kula,

— Janusz Malinga,

— Miros³aw Musia³,

— Agnieszka Nolda,

— Maria Siekierska,

— Artur Sowa.

§ 3. Kworum niezbêdne do wa¿noœci posiedzenia wy-
nosi 6 osób wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u.

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

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
Grzegorz PaŸdziorek

Poz. 71


