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10
ZARZ¥DZENIE Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych
Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726
i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117,
poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360
i Nr 240, poz. 2055) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Zarz¹dzenie okrela zasady postêpowania przy
podró¿ach s³u¿bowych poza granicami kraju odbywanych przez:
1) Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

4) dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego;
5) osób zajmuj¹cych wyodrêbnione stanowiska
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;
6) pracowników komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego;
7) dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych;
8) pracowników okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych.
§ 2. 1. Podró¿e s³u¿bowe poza granicami kraju odbywaj¹ siê na podstawie planu podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju,
zwanego dalej planem, z zastrze¿eniem § 3 ust 1.
2. Plan zawiera informacje o przewidywanych
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w danym roku bud¿etowym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166,
poz. 1611), zwanego dalej rokiem bud¿etowym, podró¿ach s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych
poza granicami kraju, okrelaj¹c w szczególnoci:
1) cele podró¿y;
2) terminy podró¿y;
3) kalkulacje kosztów podró¿y;
4) sposób finansowania podró¿y.
3. Projekt planu sporz¹dza Biuro Organizacyjne Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwane dalej Biurem Organizacyjnym, w porozumieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz osobami zajmuj¹cymi wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Projekt planu w czêci dotycz¹cej podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych z procesem integracji europejskiej oraz wspó³prac¹ z instytucjami Unii Europejskiej,
sporz¹dza Departament Prawny i Integracji Europejskiej
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwany dalej Departamentem Prawnym i Integracji Europejskiej.
5. W terminie do dnia 1 sierpnia dyrektor Biura Organizacyjnego, w uzgodnieniu z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej, przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do akceptacji ramowy projekt planu na nastêpny rok bud¿etowy.
6. W terminie 15 dni od dnia og³oszenia ustawy bud¿etowej dyrektor Biura Organizacyjnego, w uzgodnieniu z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej, przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego do zatwierdzenia projekt planu na dany rok
bud¿etowy.
§ 3. 1. Na odbycie przez pracownika urzêdu górniczego podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju, nie ujêtej w planie, wymagana jest pisemna zgoda Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, wystêpuje siê niezw³ocznie po otrzymaniu zaproszenia.
3. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do osoby wymienionej w:
1) § 1 pkt 25 i 7  wystêpuj¹ te osoby;
2) § 1 pkt 6  wystêpuj¹ dyrektorzy komórek organi-

Poz. 10
zacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) § 1 pkt 8  wystêpuj¹ dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych.

4. W przypadku pracowników komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nad któr¹  zgodnie
z regulaminem organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2)  merytoryczny nadzór sprawuje dyrektor innej komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, z wnioskiem
o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, wystêpuje
ten dyrektor.
5. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, do³¹cza siê:
1) zaproszenie,
2) program pobytu za granic¹,
3) informacjê o sposobie finansowania podró¿y, ze
wskazaniem instytucji pokrywaj¹cych koszty transportu, diet, noclegów i ubezpieczenia,
oraz wskazuje osoby (osobê) maj¹ce odbyæ podró¿ s³u¿bow¹.
6. Biuro Organizacyjne sporz¹dza, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5 pkt 3 oraz w § 10,
kalkulacjê kosztów podró¿y s³u¿bowej poza granicami
kraju.
7. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 5 i 6, Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
1) udziela zgody na odbycie podró¿y s³u¿bowej poza
granicami kraju, wskazuj¹c jednoczenie osoby (osobê) delegowane, w tym przewodnicz¹cego delegacji, albo
2) odmawia udzielenia zgody na odbycie podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju.
§ 4. W przypadku podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych odbywanych na podstawie planu dyrektor Biura Organizacyjnego wystêpuje  nie póniej ni¿ na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu
 do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego o wskazanie osób (osoby) delegowanych, w tym przewodnicz¹cego delegacji.
§ 5. 1. Dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada
 nie póniej ni¿ na 3 dni przed planowanym terminem
wyjazdu  Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do
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akceptacji polecenie wyjazdu s³u¿bowego oraz instrukcjê wyjazdow¹.
2. Polecenie wyjazdu s³u¿bowego sporz¹dza siê na
formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.
3. Osoby (osoba) delegowane przekazuj¹ do Biura
Organizacyjnego  nie póniej ni¿ na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu  swoje dane osobowe niezbêdne do sporz¹dzenia polecenia wyjazdu s³u¿bowego.
4. Instrukcja wyjazdowa okrela zadania osób (osoby) delegowanych i stanowisko, jakie maj¹ one reprezentowaæ w imieniu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
5. Instrukcjê wyjazdow¹ opracowuje, w uzgodnieniu z dyrektorami komórek organizacyjnych, w których
s¹ zatrudnione osoby (osoba) delegowane, i przekazuje
dyrektorowi Biura Organizacyjnego  nie póniej ni¿ na
7 dni przed planowanym terminem wyjazdu  przewodnicz¹cy delegacji.
6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do:
1) osób zajmuj¹cych wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, w przypadku gdy s¹ one
osobami delegowanymi;
2) dyrektora komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, o którym mowa w § 3 ust. 4, w przypadku gdy osob¹ delegowan¹ jest pracownik wymieniony w § 3 ust. 4.
§ 6. Zaci¹ganie przez dyrektora Biura Organizacyjnego zobowi¹zañ finansowych zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ okrelonych w § 5 ust. 1 nastêpuje na
podstawie planu albo zgody, o której mowa w § 3 ust.
1, w ramach udzielonego pe³nomocnictwa.
§ 7. 1. Osoba delegowana  nie póniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia powrotu z podró¿y s³u¿bowej 
dokonuje, osobicie lub przez osobê upowa¿nion¹ do
pobrania rodków finansowych, rozliczenia kosztów
podró¿y s³u¿bowej poza granicami kraju.
2. W terminie 30 dni od dnia powrotu z podró¿y
s³u¿bowej przewodnicz¹cy delegacji (osoba delegowana) przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
do akceptacji pisemne sprawozdanie wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia, wraz z ewentualnymi materia³ami informacyjnymi uzyskanymi w zwi¹zku z podró¿¹ s³u¿bow¹ (akty normatywne, referaty,
opracowania specjalistyczne).
3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego mo¿e ustaliæ inny termin na dokonanie czynnoci, o których mowa w ust. 2.

Poz. 10

4. Zaakceptowane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2,
jest przekazywane do Biura Organizacyjnego, z zastrze¿eniem ust. 5.
5. W przypadku podró¿y s³u¿bowych, o których
mowa w § 2 ust. 4, zaakceptowane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego sprawozdanie, o którym mowa
w ust. 2, jest przekazywane do Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej, a jego kopia  do Biura Organizacyjnego.
§ 8. 1. Biuro Organizacyjne prowadzi rejestr podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza
granicami kraju.
2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, s¹ gromadzone i przechowywane sprawozdania oraz kopie sprawozdañ, o których mowa w § 7 ust. 2, przekazane do
Biura Organizacyjnego w trybie okrelonym w § 7 ust.
4 i 5.
§ 9. 1. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych poza granicami
kraju w zakresie:
1) za³atwiania formalnoci zwi¹zanych z transferem
rodków p³atniczych za granicê tytu³em op³at konferencyjnych, kosztów noclegów oraz innych op³at
zwi¹zanych z podró¿¹ s³u¿bow¹,
2) zakupu biletów na w³aciwe do odbycia podró¿y s³u¿bowej rodki transportu,
3) zakupu polis ubezpieczeniowych dla osób (osoby)
delegowanych,
4) zakupu niezbêdnych do odbycia podró¿y s³u¿bowej
wiz,
5) sporz¹dzania zleceñ do Narodowego Banku Polskiego w celu uzyskania zaliczek dewizowych dla osób
(osoby) delegowanych,
6) sporz¹dzania poleceñ przelewów do Narodowego
Banku Polskiego tytu³em zaliczek dewizowych dla
osób (osoby) delegowanych i przedk³adania tych
poleceñ w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanym dalej Biurem Administracyjno-Bud¿etowym,
7) sprawdzania pod wzglêdem merytorycznym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych
 zapewnia Biuro Organizacyjne.
2. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju w zakresie:
1) wyp³acenia rodków finansowych zgodnie z pisem-

Dziennik Urzêdowy Nr 2
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 20 -

nym zleceniem otrzymanym z Biura Organizacyjnego,
2) sprawdzania pod wzglêdem rachunkowym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych,
3) dokonywania wyp³at rodków dewizowych z Narodowego Banku Polskiego tytu³em zaliczek dewizowych dla osób (osoby) delegowanych,
4) dokonywania wp³at niewykorzystanych rodków
dewizowych do Narodowego Banku Polskiego po
rozliczeniu zaliczek dewizowych
 zapewnia Biuro Administracyjno-Bud¿etowe.
§ 10. W terminie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca Biuro
Administracyjno-Bud¿etowe przekazuje do Biura Organizacyjnego oraz Departamentu Prawnego i Integracji
Europejskiej zestawienie stanu posiadanych rodków, na
ostatni dzieñ poprzedniego miesi¹ca, w rozdziale klasyfikacji wydatków, dotycz¹cym wspó³pracy naukowotechnicznej z zagranic¹, w ramach czêci bud¿etu pañstwa dotycz¹cej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Poz. 10

§ 11. Sprawozdanie z wykonania planu, uwzglêdniaj¹ce podró¿e s³u¿bowe poza granicami kraju odbyte
przez pracowników urzêdów górniczych na podstawie
zgody, o której mowa w § 3 ust. 1, zamieszcza siê
w rocznym sprawozdaniu z dzia³alnoci urzêdów górniczych.
§ 12. Przy organizacji i odbywaniu podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju nale¿y kierowaæ siê zasadami okrelonymi w przepisach o pracownikach urzêdów
pañstwowych, przepisach o s³u¿bie cywilnej, a tak¿e
w Kodeksie Etyki S³u¿by Cywilnej.
§ 13. Sprawy zwi¹zane z podró¿ami s³u¿bowymi
pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego oraz przepisami zarz¹dzenia, wymagaj¹ indywidualnego rozstrzygniêcia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 14. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Dziennik Urzêdowy Nr 2
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 21 -

Poz. 10

Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 4 wrzenia 2003 r. (poz. 10)
za³¹cznik nr 1
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Poz. 10
za³¹cznik nr 2

Dziennik Urzêdowy Nr 2
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 23 -

Poz. 11 i 12

11
DECYZJA Nr 28 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie uzupe³nienia sk³adu Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu
podziemnych zak³adów górniczych
Na podstawie art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190,
Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz.
1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055) oraz
§ 23 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób
kierownictwa i dozoru ruchu zak³adów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu
stanowisk w ruchu zak³adu górniczego, które wymagaj¹
szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755), postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W sk³ad Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów

górniczych, powo³anej decyzj¹ nr 22 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
powo³ania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 7), powo³uje siê
w charakterze:
1) sekretarza: mgr. Marka Szmidta  Wy¿szy Urz¹d
Górniczy;
2) cz³onków:
a) mgr. in¿. Ryszarda Niemca  ¯ory,
b) mgr. in¿. Witolda Bugajskiego  Wroc³aw.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

12
DECYZJA Nr 29 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 wrzenia 2003 r.
w sprawie uzupe³nienia sk³adu osobowego Komisji do Spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem
w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r.
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz.
1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240,
poz. 2055) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê mgr. in¿. Witolda Bugajskiego
w sk³ad Komisji do Spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowa-

nia Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych
Rudy Miedzi, powo³anej decyzj¹ nr 2 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do Spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem w Zak³adach Górniczych Wydobywaj¹cych Rudy Miedzi (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 8).
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 13

13
DECYZJA Nr 30 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 padziernika 2003 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw organizacji X Jubileuszowego Spotkania Przedstawicieli
Urzêdów Górniczych Pañstw Europejskich
 Grzegorz Padziorek
zastêpca dyrektora
Departamentu Prawnego
i Integracji Europejskiej,

Na podstawie § 2 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M.P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co nastêpuje:

 Jan Zimroz
dyrektor
Okrêgowego Urzêdu
Górniczego
we Wroc³awiu;

§ 1. Tworzy siê Zespó³ do spraw organizacji X Jubileuszowego Spotkania Przedstawicieli Urzêdów Górniczych Pañstw Europejskich, zwany dalej Zespo³em.
§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

3) Sekretarz

1) Przewodnicz¹cy  Jacek Bielawa
dyrektor
Biura Organizacyjnego;
2) cz³onkowie

 Andrzej Cisowski
nadinspektor
Okrêgowego Urzêdu
Górniczego
we Wroc³awiu,

 Dagmara Machalica
specjalista
w Biurze Organizacyjnym.

§ 3. Zadaniem Zespo³u jest zorganizowanie X Jubileuszowego Spotkania Przedstawicieli Urzêdów Górniczych Pañstw Europejskich, które odbêdzie siê we Wroc³awiu w dniach 1618 czerwca 2004 r.
§ 4. Zespó³ odbywa posiedzenia w zale¿noci od
potrzeb, w sk³adzie ustalonym przez Przewodnicz¹cego.

 Bogus³aw Czapka
radca
Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,

§ 5. Zespó³ rozpocznie pracê niezw³ocznie i zakoñczy j¹ w terminie do dnia 18 czerwca 2004 r.

 Zdzis³aw Kulczycki
dyrektor Departamentu
Ochrony rodowiska
i Gospodarki Z³o¿em,

§ 6. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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