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ZARZ¥DZENIE Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 lutego 2008 r.

w sprawie nale¿noœci za udzia³ w pracach niektórych Komisji powo³anych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Zarz¹dzenie okreœla nale¿noœci za udzia³ w pra-
cach:

1) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni, powo³anej za-
rz¹dzeniem nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw
Ochrony Powierzchni (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 13),

2) Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ
Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych,
powo³anej zarz¹dzeniem nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ

1) 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.
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Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14),

3) Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stro-
pem w Podziemnych Zak³adach Górniczych, powo³a-
nej zarz¹dzeniem nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji
do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowania Stropem
w Podziemnych Zak³adach Górniczych (Dz. Urz. WUG
Nr 2, poz. 15),

4) Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Gospodarki
Odpadami, powo³anej zarz¹dzeniem nr 5 Prezesa Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych i Go-
spodarki Odpadami (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 16),

5) Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie, powo³anej
decyzj¹ nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw
Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17)

— zwanych dalej „Komisjami”.

2. Nale¿noœciami, o których mowa w ust. 1, s¹:

1) nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniach Komisji;

2) nale¿noœci za przygotowanie koreferatu do wniosku
o wydanie opinii przez Komisjê.

§ 2. 1. Stawka nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniu Ko-
misji wynosi dla:

1) Przewodnicz¹cego — 425 z³;

2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego — 385 z³;

3) Sekretarza — 385 z³;

4) Cz³onka-konsultanta — 350 z³;

5) Cz³onka — 350 z³.

2. Stawka nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniu Komisji
obejmuje koszty przejazdów na posiedzenia.

3. Z nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniu Komisji jest
potr¹cany podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Nale¿noœæ za udzia³ w posiedzeniu Komisji jest wy-
p³acana osobom wchodz¹cym w sk³ad Komisji w kasie Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego lub przelewem na wskazane przez
te osoby rachunki bankowe, w terminie 7 dni od daty przed-
³o¿enia listy nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniu Komisji
w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.

§ 3. Stawka nale¿noœci za przygotowanie koreferatu
do wniosku o wydanie opinii przez Komisjê jest okreœlana
w umowie cywilno-prawnej; stawka ta nie mo¿e przekra-
czaæ 2000 z³.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 16 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 lutego 2008 r.

w sprawie uzupe³nienia sk³adu Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych
w Podziemnych Zak³adach Górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 3 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie Komisji do spraw Atmosfery Kopalnianej i Za-
gro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³adach Górni-
czych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 14) postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê w sk³ad Komisji do spraw Atmosfery
Kopalnianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych
Zak³adach Górniczych, ustalony decyzj¹ nr 7 Prezesa Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego z dnia 7 stycznia 2008 r. w spra-

wie ustalenia sk³adu Komisji do spraw Atmosfery Kopal-
nianej i Zagro¿eñ Aerologicznych w Podziemnych Zak³a-
dach Górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 20), jako Cz³on-
ka, mgr. in¿. Jana Sytego — Centralna Stacja Ratownic-
twa Górniczego S.A.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 17 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 4 lutego 2008 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie

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. W decyzji nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie Komisji do spraw
Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 17) wpro-
wadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w § 4 w pkt 5 po tiret siódme dodaje siê wyrazy:

„— Rajmund Moric
Katowice,”;

2) po § 18 dodaje siê § 18a w brzmieniu:

„§ 18a.1. Sprawy zwi¹zane z pracami Komisji, nieob-
jête przepisami decyzji i postanowieniami
regulaminu pracy Komisji, ustala Przewod-
nicz¹cy Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia nie-
zw³ocznie sta³ych przedstawicieli Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego o dokonanych usta-
leniach.”;

3) uchyla siê § 19.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 18 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 8 lutego 2008 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci po¿aru i wybuchu metanu oraz
wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A., Kopalni

Wêgla Kamiennego „Mys³owice-Weso³a” w Mys³owicach

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. W decyzji nr 15 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie powo³ania
Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci po¿aru i wybu-
chu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu
13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Wêglowym
S.A., Kopalni Wêgla Kamiennego „Mys³owice-Weso³a”
w Mys³owicach (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 28), w § 1 w ust. 1
w pkt 3 œrednik na koñcu zastêpuje siê przecinkiem i doda-
je siê wyrazy:

„— Marek Czy¿ycki
Zwi¹zek Zawodowy Ratowników Górniczych
w Polsce,

— mgr in¿. Jerzy Glubiak
Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych
„KADRA”,

— mgr in¿. Zbigniew Kacorzyk
Sekcja Krajowa Górnictwa Wêgla Kamiennego
NSZZ „Solidarnoœæ”,

— Jan Kisieliñski
Zwi¹zek Zawodowy Górników w Polsce;”.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 19 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie powo³ania Zespo³u specjalistów do udzia³u w analizie materia³ów dotycz¹cych przyczyn
i okolicznoœci wypadków zaistnia³ych w dniach 18 listopada 2007 r. oraz 1 i 2 grudnia 2007 r.

w Kopalni im. O.F. Zasiadki w Zag³êbiu Donieckim na Ukrainie

Na podstawie artyku³u 2 punkt 8 Umowy miêdzy Rz¹-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukra-
iny o wspó³pracy gospodarczej, sporz¹dzonej w Kijowie dnia
4 marca 2005 r. (M. P. z 2006 r. Nr 59, poz. 628), posta-
nawia siê, co nastêpuje:

§ 1. 1. Powo³uje siê Zespó³ specjalistów, zwany dalej
„Zespo³em”, do udzia³u, wraz ze specjalistami z Ukrainy,
w analizie materia³ów dotycz¹cych przyczyn i okolicznoœci
wypadków zaistnia³ych w dniach 18 listopada 2007 r. oraz
1 i 2 grudnia 2007 r. w Kopalni im. O.F. Zasiadki w Zag³ê-
biu Donieckim na Ukrainie, w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1) Przewodnicz¹cy:
dr in¿. Piotr Buchwald
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach;

2) Zastêpca Przewodnicz¹cego:
mgr in¿. Miros³aw Koziura
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach;

3) Cz³onkowie:
—dr in¿. Jerzy Berger

Zak³ad Odmetanowania Kopalñ
„ZOK” sp. z o.o.
w Jastrzêbiu Zdroju,

—mgr in¿. Andrzej Ch³opek
Przedsiêbiorstwo Kompletacji i Monta¿u
Systemów Automatyki
„Carboautomatyka” S.A.
w Tychach,

—doc. dr hab. in¿. Krzysztof Cybulski
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”
G³ównego Instytutu Górnictwa
w Miko³owie,

—dr in¿. Janusz Cygankiewicz
G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach,

—doc. dr hab. in¿. Józef Kabiesz
G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach,

—dr in¿. Eugeniusz Krause
Kopalnia Doœwiadczalna „Barbara”
G³ównego Instytutu Górnictwa
w Miko³owie,

—doc. dr hab. in¿. Grzegorz Mutke
G³ówny Instytut Górnictwa
w Katowicach,

—dr in¿. Józef Parchañski
Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach,

—mgr in¿. Stanis³aw Parol
Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego S.A.
w Bytomiu,

—prof. dr hab. in¿. Józef Su³kowski
Politechnika Œl¹ska
w Gliwicach,

—prof. dr hab. in¿. Nikodem Szl¹zak
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie,

—prof. dr hab. in¿. Stanis³aw Wasilewski
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanis³awa Staszica
w Krakowie,

—mgr in¿. Piotr Wojtas
Centrum Elektryfikacji
i Automatyzacji Górnictwa „Emag”
w Katowicach;

4) Sekretarz:
mgr in¿. Andrzej Respondek
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.

2. Przewodnicz¹cy Zespo³u, w razie potrzeby, zaprosi
do udzia³u w jego pracach inne osoby.

§ 2. 1. Zadaniem Zespo³u jest realizacja ustaleñ doko-
nanych pomiêdzy Prezesem Rady Ministrów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Premierem-ministrem Ukrainy odnoœnie udzie-
lenia przez stronê polsk¹ konsultacji i praktycznej pomocy
dotycz¹cej analizy przyczyn i okolicznoœci wypadków,
o których mowa w § 1 ust. 1.

Poz. 36
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2. Zespó³ bêdzie stanowi³ czêœæ polsk¹ roboczej grupy
ukraiñsko-polskiej, która dokona analizy materia³ów zebra-
nych przez stronê ukraiñsk¹ dla ustalenia przyczyn i oko-
licznoœci zaistnia³ych wypadków, w tym analizy przebiegu
akcji ratowniczej.

§ 3. Zespó³ wykona czynnoœci na Ukrainie w miejscu
ustalonym przez stronê ukraiñsk¹.

1) 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.

§ 4. Koszty pracy Zespo³u zostan¹ sfinansowane ze
œrodków bud¿etowych, w zwi¹zku z art. 97 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póŸn. zm.1)).

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 20 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 14 lutego 2008 r.

w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy w urzêdach górniczych

Na podstawie § 3 ust. 1 zarz¹dzenia nr 20 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pra-
cy w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1,
poz. 10) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê, na okres do dnia 31 grudnia 2009 r.,
nastêpuj¹cy sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy
w urzêdach górniczych:

1) Przewodnicz¹cy:
mgr in¿. Cezary Kula
Zastêpca Dyrektora
Departamentu Warunków Pracy
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

2) Zastêpca Przewodnicz¹cego:
mgr in¿. Bogdan Perenc
Zak³adowy Spo³eczny Inspektor Pracy
w urzêdach górniczych
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

3) Sekretarz:
dr in¿. Adam Hassa
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy;

4) Cz³onkowie:
—mgr in¿. Jerzy Mendecki

s³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy
w urzêdach górniczych
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,

—mgr in¿. Walter Menzel
g³ówny specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy,

—mgr in¿. Zbigniew Rawicki
Zastêpca Dyrektora
Okrêgowego Urzêdu Górniczego
w Katowicach,

—mgr in¿. Szymon Syta
Zastêpca Dyrektora
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych
Urz¹dzeñ Energomechanicznych,

—mgr Marek Szmidt
starszy specjalista
Wy¿szy Urz¹d Górniczy.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania,
z moc¹ od dnia 1 stycznia 2008 r.1)

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

1) Niniejsza decyzja by³a poprzedzona decyzj¹ nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Higieny Pracy w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 40).
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 11 lutego 2008 r.

w sprawie Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznego urzêdu górniczego

1. Informuje siê, ¿e Wy¿sza Komisja Dyscyplinarna S³u¿-
by Cywilnej, uchwa³¹ nr 19 z dnia 21 listopada 2007 r.,
zatwierdzi³a, na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218, z póŸn. zm.1)), Regulamin Komisji Dyscyplinar-
nej dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzê-

dów górniczych i specjalistycznego urzêdu górniczego,
uchwalony uchwa³¹ nr 2/2007 z dnia 16 listopada 2007 r.

2. Treœæ Regulaminu, o którym mowa w pkt 1, stano-
wi za³¹cznik do komunikatu.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Za³¹cznik do komunikatu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 11 lutego 2008 r. (poz. 38)

REGULAMIN

KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO,
OKRÊGOWYCH URZÊDÓW GÓRNICZYCH I SPECJALISTYCZNEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Na podstawie art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218,
z póŸn. zm.1)) uchwala siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej dla Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i spe-
cjalistycznego urzêdu górniczego, zwany dalej „Regulami-
nem”, okreœla tryb pracy Komisji Dyscyplinarnej dla Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznego urzêdu górniczego.

§ 2. Siedzib¹ Komisji Dyscyplinarnej dla Wy¿szego Urzê-
du Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i specjali-
stycznego urzêdu górniczego, zwanej dalej „Komisj¹”, jest
Wy¿szy Urz¹d Górniczy w Katowicach.

Rozdzia³ 2

Wewnêtrzna organizacja Komisji

§ 3. 1. Komisja sk³ada siê z 17 cz³onków.

2. Przewodnicz¹cego Komisji i jego dwóch zastêpców
powo³uje Komisja na okres trwania kadencji spoœród kan-
dydatów zg³oszonych na posiedzeniu Komisji.

3. Wybór Przewodnicz¹cego Komisji i jego zastêpców
odbywa siê oddzielnie dla ka¿dej funkcji, w g³osowaniu jaw-
nym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci co
najmniej 14 cz³onków Komisji.

4. Do odwo³ania Przewodnicz¹cego Komisji lub jego
zastêpcy stosuje siê zasady okreœlone w ust. 3.

Rozdzia³ 3

Zadania cz³onków Komisji

§ 4. 1. Cz³onkowie Komisji s¹ obowi¹zani przy wyko-
nywaniu zadañ kierowaæ siê trosk¹ o umacnianie zaufania
do s³u¿by cywilnej, poszanowania prawa i s³usznoœci inte-
resów stron.

2. Obowi¹zkiem cz³onków Komisji jest wykonywanie
ka¿dej powierzonej czynnoœci sprawnie i dok³adnie, w spo-
sób zapewniaj¹cy prawid³ow¹ realizacjê zadañ Komisji.

§ 5. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Komisji nale¿y
w szczególnoœci:

1) organizowanie pracy Komisji;

1) 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, Nr 123, poz. 847
i Nr 176, poz. 1242.
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2) wyznaczanie sk³adów orzekaj¹cych oraz terminów
i miejsc rozpraw;

3) zapoznawanie siê z orzecznictwem Komisji;

4) reprezentowanie Komisji na zewn¹trz;

5) zapoznawanie siê z pismami wp³ywaj¹cymi do Komisji
i wydawanie dyspozycji w sprawie dalszego trybu po-
stêpowania;

6) kontrolowanie zasadnoœci i celowoœci odraczania i prze-
rywania posiedzeñ oraz œledzenie biegu spraw, w któ-
rych postêpowanie trwa zbyt d³ugo;

7) dbanie o sprawne przekazanie akt do Wy¿szej Komisji
Dyscyplinarnej S³u¿by Cywilnej w przypadku z³o¿enia
odwo³ania;

8) podpisywanie pism kierowanych na zewn¹trz.

§ 6. 1. W razie nieobecnoœci Przewodnicz¹cego Komi-
sji czynnoœci przewidziane dla niego wykonuje wyznaczo-
ny przez niego zastêpca.

2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e upowa¿niæ swoich
zastêpców do podejmowania w jego imieniu niektórych
czynnoœci na sta³e lub na czas okreœlony.

§ 7. Do obowi¹zków przewodnicz¹cego sk³adu orzeka-
j¹cego nale¿y w szczególnoœci:

1) sprawdzanie, czy przydzielone sprawy otrzyma³y pra-
wid³owy bieg oraz czy wydane w tych sprawach za-
rz¹dzenia s¹ terminowo i nale¿ycie wykonywane przez
prowadz¹cych obs³ugê Komisji;

2) zapoznanie cz³onków sk³adu orzekaj¹cego z aktami
sprawy;

3) wydawanie zarz¹dzeñ w zwi¹zku z przygotowanymi
posiedzeniami i zarz¹dzeñ w toku postêpowania;

4) podejmowanie decyzji o celowoœci odbycia narady
wstêpnej;

5) zawiadomienie Przewodnicz¹cego Komisji o w¹tpliwo-
œci w zakresie wyk³adni prawa i o zagadnieniach, któ-
re powinny byæ omówione na posiedzeniu Komisji;

6) zapewnienie terminowego sporz¹dzania uzasadnienia.

§ 8. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia zwo³uje Przewodnicz¹cy Komisji z w³a-
snej inicjatywy lub na wniosek cz³onka Komisji.

3. Zawiadomienia o terminach posiedzeñ Komisji, pla-
nowanym porz¹dku posiedzenia oraz materia³y maj¹ce byæ
przedmiotem dyskusji powinny byæ dostarczone cz³onkom
Komisji w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Dopuszcza siê przekazywanie dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 3, poczt¹, poczt¹ wymienn¹, faksem
lub poczt¹ elektroniczn¹.

5. Z przebiegu posiedzenia sporz¹dzany jest protokó³,
który podpisuje Przewodnicz¹cy Komisji i protokolant.

6. Rozstrzygniêcia zapadaj¹ w formie uchwa³ podej-
mowanych zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków Komisji
uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

Rozdzia³ 4

Zasady postêpowania przed Komisj¹

§ 9. Procedurê postêpowania przed Komisj¹ okreœlaj¹
przepisy rozdzia³u 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s³u¿bie cywilnej oraz rozporz¹dzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie postêpowania
wyjaœniaj¹cego i postêpowania dyscyplinarnego w s³u¿bie
cywilnej (Dz. U. Nr 246, poz. 1798).

§ 10. Komisja orzeka w sk³adach okreœlonych w art. 90
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie
cywilnej.

§ 11. 1. Osoby bior¹ce udzia³ w rozprawie zawiadamia
siê o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej na 7 dni
przed posiedzeniem. Dorêczeñ dokonuje siê osobiœcie, do
r¹k zainteresowanego lub przez pocztê za zwrotnym po-
œwiadczeniem odbioru.

2. Przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego zajmuje miej-
sce œrodkowe za sto³em, a pozostali cz³onkowie sk³adu orze-
kaj¹cego zajmuj¹ miejsce obok przewodnicz¹cego.

3. Protokolant zajmuje miejsce przy stole po lewej stro-
nie przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego.

4. Rzecznik dyscyplinarny zajmuje miejsce przed sto-
³em po prawej stronie, a obwiniony i jego obroñca oraz inni
uczestnicy postêpowania po lewej stronie przewodnicz¹-
cego sk³adu orzekaj¹cego.

§ 12. 1. Rozprawa jest jawna.

2. W uzasadnionych przypadkach sk³ad orzekaj¹cy
mo¿e wy³¹czyæ jawnoœæ rozprawy.

3. Z rozprawy sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹
cz³onkowie sk³adu orzekaj¹cego oraz protokolant.

4. Sk³ad orzekaj¹cy wydaje orzeczenie po przeprowa-
dzonej rozprawie.

5. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorêczone zosta-
je stronom w terminie 7 dni od og³oszenia orzeczenia.

6. W razie odroczenia rozprawy przewodnicz¹cy sk³a-
du orzekaj¹cego og³asza osobom zainteresowanym obec-
nym na rozprawie termin nastêpnego posiedzenia.
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7. Na ¿¹danie stron Przewodnicz¹cy Komisji dokonuje
sprostowania orzeczenia w zakresie oczywistych omy³ek
pisarskich.

§ 13. 1. W toku postêpowania mo¿na wydaæ stronie
z³o¿ony przez ni¹ w sprawie przedmiot lub dokument tylko
za zgod¹ przewodnicz¹cego sk³adu orzekaj¹cego.

2. Po wydaniu orzeczenia strona mo¿e otrzymaæ przed-
miot lub dokument za zgod¹ Przewodnicz¹cego Komisji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje siê odpowiednio do
wydawania przedmiotów lub dokumentów innym upraw-
nionym osobom.

4. Wydanie stronie dokumentu nastêpuje dopiero po
z³o¿eniu przez ni¹ do akt uwierzytelnionego odpisu lub wy-
pisu z dokumentu albo jego kserokopii, potwierdzonej za
zgodnoœæ z orygina³em.

§ 14. Udostêpnienie stronie akt do przejrzenia oraz
wydanie jej przedmiotów lub dokumentów z³o¿onych
w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt
mo¿e nast¹piæ po okazaniu dokumentu stwierdzaj¹cego to¿-
samoœæ, a w przypadku innych osób ni¿ strona — po wyka-
zaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikaj¹cego z odrêb-
nych przepisów.

Rozdzia³ 5

Obs³uga Komisji

§ 15. 1. Obs³ugê Komisji, w tym pokrywanie wydat-
ków zwi¹zanych z funkcjonowaniem Komisji oraz obs³ugê
korespondencji, zapewnia Wy¿szy Urz¹d Górniczy.

2. Protoko³owanie posiedzeñ Komisji oraz rozpraw pro-
wadzi Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.

Rozdzia³ 6

Zmiana Regulaminu Komisji

§ 16. Zmiana Regulaminu nastêpuje w drodze uchwa³y
Komisji.

Rozdzia³ 7

Przepis koñcowy

§ 17. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem jego zatwier-
dzenia przez Wy¿sz¹ Komisjê Dyscyplinarn¹ S³u¿by Cywil-
nej.

Przewodnicz¹cy Komisji Dyscyplinarnej
dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
okrêgowych urzêdów górniczych

i specjalistycznego urzêdu górniczego

( — )

Wies³aw SOBOLEWSKI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


