DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 10 września 2008 r.

Nr 12

TREŚĆ:
Poz.:

ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:
75 — nr 15 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w okręgowych urzędach górniczych . . . . 169
76 — nr 16 z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
pracy Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz
Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych . . . . . . 175

ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:
77 — nr 3 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Wyższym Urzędzie Górniczym . . . . . . . . 181
78 — nr 4 z dnia 14 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
pracy działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej oraz
Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w tym Zakładzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

DECYZJA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
79 — nr 42 z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn
i okoliczności awarii górniczego wyciągu szybowego, zaistniałej w dniu 10 sierpnia
2008 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice”
w Rudzie Śląskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

75
ZARZĄDZENIE Nr 15 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych
oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w okręgowych urzędach górniczych
Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.1)), art. 108 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.
1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,

(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2))
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217,
poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz.
589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz
z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958.
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oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn.
zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu pracy okręgowych urzędów
górniczych oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w okręgowych urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG
Nr 19, poz. 97 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 47) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 4:
— w ust. 1 w pkt 13 w lit. d kropkę zastępuje
się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) jeżeli w urzędzie został wprowadzony
system zarządzania jakością według
normy PN-EN ISO 9001:2001 — udostępnić pracownikowi dokumentację
tego systemu.”,
— dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pracodawca może ustalić stanowiska, na
których dopuszcza się używanie przez
pracowników, za ich pisemną zgodą,
własnej odzieży i obuwia roboczego,
spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
b) w § 8 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) jeżeli w urzędzie został wprowadzony
system zarządzania jakością według
normy PN-EN ISO 9001:2001 — znać
treść Księgi Jakości urzędu oraz przestrzegać zapisów procesów i procedur
związanych z tym systemem;”,
c) w § 17 w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) „zmiana” B: 1000 a 1800 w dzień tygodnia
wyznaczony przez kierownika urzędu.”,
d) w § 23 w ust. 5, w § 38 w ust. 1, w § 53
w ust. 5 oraz w § 58 w ust. 7 i 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Biuro Kadr i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego” zastępuje się
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych
Wyższego Urzędu Górniczego”,
e) § 61 otrzymuje brzmienie:

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123,
poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

Poz. 75

„§ 61. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu stacjonarnego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu stacjonarnego następuje w okresach kwartalnych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu stacjonarnego
pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody
na potrącenie z wynagrodzenia za
pracę należności za te rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu
Górniczego dokonuje potrącenia.”,
f) po § 61 dodaje się § 61a w brzmieniu:
„§ 61a. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu komórkowego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu komórkowego pracownik wskazuje i rozlicza
rozmowy prywatne oraz składa
pisemne oświadczenie o wyrażeniu
zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności za te
rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia,
o którym mowa w ust. 3, Wydział
Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu Górniczego dokonuje
potrącenia.”,
g) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu:
„§ 64a. Pracownikom przysługuje po przepracowaniu:
1) 25 lat — brązowa odznaka honorowa i dyplom honorowy;
2) 35 lat — srebrna odznaka honorowa i dyplom honorowy;

Dziennik Urzędowy Nr 12
Wyższego Urzędu Górniczego

171

3) 50 lat — złota odznaka honorowa
i dyplom honorowy.”,
h) w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych w „Tabeli norm
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
okręgowych urzędów górniczych zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli III załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwaliﬁkacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania
innych świadczeń przysługujących członkom
korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79)”
w kolumnie 2 lp. 4 otrzymuje brzmienie:
„wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych u przedsiębiorców niebędących jednocześnie pracodawcami”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) uchyla się § 3,
b) w § 4:
— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy otrzymują środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelami norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, określonymi w Regulaminie pracy
okręgowych urzędów górniczych.”,
— po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pracownicy wykonujący czynności
inspekcyjno-techniczne u przedsiębiorców będących jednocześnie
pracodawcami otrzymują niezbędną
odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej od kontrolowanego pracodawcy (przedsiębiorcy) na podstawie
art. 3044 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, zwanej dalej
„Kodeksem pracy”.”,
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze są przydzielane
pracownikom nieodpłatnie; środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze stanowią własność pracodawcy.”,
d) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia
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roboczego, stosownie do przepisów
Regulaminu pracy okręgowych
urzędów górniczych, pracodawca
wypłaca pracownikowi ekwiwalent
pieniężny.
2. Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na używanie własnej
odzieży i obuwia roboczego stanowi
załącznik nr 1a do Zasad gospodarki.
3. Ekwiwalent pieniężny przysługuje za
co najmniej jednomiesięczne używanie odzieży i obuwia roboczego.
4. Kwotę ekwiwalentu pieniężnego za
poszczególne miesiące danego roku
kalendarzowego określa Dyrektor
Biura Administracyjno-Budżetowego
Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Biurem Administracyjno-Budżetowym”, w terminie do końca
pierwszego kwartału danego roku.
5. Ekwiwalent pieniężny jest naliczany
proporcjonalnie do cen jednostkowych dla danego asortymentu
odzieży oraz okresu używalności
ustalonego w tabelach norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników, określonych
w Regulaminie pracy okręgowych
urzędów górniczych; ceny jednostkowe dla danego asortymentu są
ustalane na okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku 2007
i waloryzowane corocznie zgodnie
z prognozowanym średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w ustawie budżetowej.
6. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z dołu w układzie półrocznym do
dnia 28 lipca i 28 grudnia każdego
roku.
7. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za dane półrocze jest
równa kwocie sześciomiesięcznego
ekwiwalentu pieniężnego pomnożonego przez określony w dniach
rzeczywisty czas używania odzieży i obuwia roboczego w okresie
sześciu miesięcy; rzeczywisty czas
używania przez pracownika własnej
odzieży i obuwia roboczego stwierdza dyrektor okręgowego urzędu
górniczego.
8. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego wpisuje się do kar-
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toteki przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.”,
e) w § 8:
— ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawca może powierzyć pracownikowi, za jego pisemną zgodą, konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, wydanych mu do stałego, indywidualnego używania; w przypadku powierzenia pracodawca wypłaca
pracownikowi ekwiwalent pieniężny za
konserwację, dezynfekowanie, naprawy
i pranie środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego.”,
— po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mu do
stałego, indywidualnego używania,
stanowi załącznik nr 1b do Zasad
gospodarki.”,
— dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu
pieniężnego, o którym mowa w ust. 3,
wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego.”,
f) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych przekazują do Biura Administracyjno-Budżetowego wniosek o wydanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego; wzór wniosku stanowi
załącznik nr 4 do Zasad gospodarki.”,
g) w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa
w § 5a ust. 1 oraz § 8 ust. 3.”,
h) załącznik nr 1 do Zasad gospodarki środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w okręgowych urzędach górniczych
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia,

i) po załączniku nr 1 do Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym w okręgowych urzędach
górniczych dodaje się załączniki nr 1a i nr 1b
do Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w okręgowych urzędach górniczych, w brzmieniu określonym w załącznikach nr 2 i 3 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wyznaczenie przez dyrektorów okręgowych
urzędów górniczych, w terminie do dnia 20 sierpnia
2008 r., pracowników „zmiany” B we wrześniu
2008 r. następuje według zasady określonej w § 17
ust. 8 pkt 2 w załączniku nr 1 do zarządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym
zarządzeniem.
§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów okręgowych
urzędów górniczych do odebrania od pracowników
imiennych oświadczeń o zapoznaniu się z treścią
zmian w Regulaminie pracy okręgowych urzędów górniczych oraz w Zasadach gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w okręgowych urzędach górniczych. Oświadczenie,
zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przekazuje się do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych
Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
1 września 2008 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi
w życie z dniem podpisania.
Uzgodniono w dniu: 14 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący
Związku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzędów Górniczych
z siedzibą w Katowicach:
Andrzej Stępień

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
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ZARZĄDZENIE Nr 16 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.1)), art. 108 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.2))
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.3))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Górniczego do
Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie
Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 19, poz. 98 oraz
z 2007 r. Nr 13, poz. 48) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pracodawca może ustalić stanowiska, na
których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich pisemną zgodą, własnej
odzieży i obuwia roboczego, spełniających
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
b) w § 17 w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.
1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240,
poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64,
poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288
i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399
i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz
z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 154, poz. 958.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123,
poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

„2) „zmiana” B: 1000 a 1800 w dzień tygodnia
wyznaczony przez kierownika urzędu.”,
c) w § 23 w ust. 6, w § 38 w ust. 1, w § 53
w ust. 5 oraz w § 58 w ust. 7 i 8 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Biuro Kadr i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego” zastępuje się
użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych
Wyższego Urzędu Górniczego”,
d) § 61 otrzymuje brzmienie:
„§ 61. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu stacjonarnego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu stacjonarnego następuje w okresach kwartalnych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu stacjonarnego
pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody
na potrącenie z wynagrodzenia za
pracę należności za te rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu
Górniczego dokonuje potrącenia.”,
e) po § 61 dodaje się § 61a w brzmieniu:
„§ 61a. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu komórkowego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu komórkowe-

Dziennik Urzędowy Nr 12
Wyższego Urzędu Górniczego

Poz. 76

176

go pracownik wskazuje i rozlicza
rozmowy prywatne oraz składa
pisemne oświadczenie o wyrażeniu
zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności za te
rozmowy.

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) uchyla się § 3,
b) w § 4:
— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
zgodnie z tabelami norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego dla pracowników,
określonymi w Regulaminie pracy Urzędu
Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.”,

4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego
Urzędu Górniczego dokonuje potrącenia.”,
f) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu:
„§ 64a. Pracownikom przysługuje po przepracowaniu:

— po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pracownicy wykonujący czynności
inspekcyjno-techniczne u przedsiębiorców będących jednocześnie
pracodawcami otrzymują niezbędną
odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej od kontrolowanego pracodawcy (przedsiębiorcy) na podstawie
art. 3044 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, zwanej dalej
„Kodeksem pracy”.”,

1) 25 lat — brązowa odznaka honorowa i dyplom honorowy;
2) 35 lat — srebrna odznaka honorowa i dyplom honorowy;
3) 50 lat — złota odznaka honorowa
i dyplom honorowy.”,
g) w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy Urzędu
Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń
Energomechanicznych w „Tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników
Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli III załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie określenia stanowisk urzędniczych,
wymaganych kwaliﬁkacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej,
mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegółowych zasad ustalania i wypłacania
innych świadczeń przysługujących członkom
korpusu służby cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79)”
dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

wykonywanie czynności
inspekcyjno-technicznych
„4.
u przedsiębiorców niebędących jednocześnie
pracodawcami

c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze są przydzielane pracownikom nieodpłatnie; środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.”,
d) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia
roboczego, stosownie do przepisów
Regulaminu pracy Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń
Energomechanicznych, pracodawca
wypłaca pracownikowi ekwiwalent
pieniężny.

1

płaszcz przeciwdeszczowy (R)

60 miesięcy

2

fartuch (R)

do zużycia (minimum 36 miesięcy)

3

kurtka ciepłochronna (O)

5 okresów zimowych

4

buty ﬁlcowo-gumowe (R)

36 miesięcy

5

rękawice (O)

do zużycia

6

hełm (O)

do zużycia

7

okulary

do zużycia”;
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2. Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na używanie własnej
odzieży i obuwia roboczego stanowi
załącznik nr 1a do Zasad gospodarki.
3. Ekwiwalent pieniężny przysługuje za
co najmniej jednomiesięczne używanie odzieży i obuwia roboczego.
4. Kwotę ekwiwalentu pieniężnego za
poszczególne miesiące danego roku
kalendarzowego określa Dyrektor
Biura Administracyjno-Budżetowego
Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „Biurem Administracyjno-Budżetowym”, w terminie do końca
pierwszego kwartału danego roku.
5. Ekwiwalent pieniężny jest naliczany
proporcjonalnie do cen jednostkowych dla danego asortymentu
odzieży oraz okresu używalności
ustalonego w tabelach norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników, określonych w Regulaminie pracy Urzędu Górniczego
do Badań Kontrolnych Urządzeń
Energomechanicznych; ceny jednostkowe dla danego asortymentu
są ustalane na okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku 2007
i waloryzowane corocznie zgodnie
z prognozowanym średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w ustawie budżetowej.
6. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z dołu w układzie półrocznym do
dnia 28 lipca i 28 grudnia każdego
roku.
7. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za dane półrocze jest
równa kwocie sześciomiesięcznego
ekwiwalentu pieniężnego pomnożonego przez określony w dniach
rzeczywisty czas używania odzieży i obuwia roboczego w okresie
sześciu miesięcy; rzeczywisty czas
używania przez pracownika własnej
odzieży i obuwia roboczego stwierdza dyrektor Urzędu Górniczego do
Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych.
8. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.”,
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e) w § 8:
— ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawca może powierzyć pracownikowi, za jego pisemną zgodą, konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie
środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, wydanych mu do stałego, indywidualnego używania; w przypadku powierzenia pracodawca wypłaca
pracownikowi ekwiwalent pieniężny za
konserwację, dezynfekowanie, naprawy
i pranie środków ochrony indywidualnej,
odzieży i obuwia roboczego.”,
— po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wzór oświadczenia pracownika
o wyrażeniu zgody na konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego, wydanych mu
do stałego, indywidualnego używania, stanowi załącznik nr 1b do Zasad
gospodarki.”,
— dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu
pieniężnego, o którym mowa w ust. 3,
wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego.”,
f) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
przekazuje do Biura Administracyjno-Budżetowego wniosek o wydanie środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego; wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Zasad gospodarki.”,
g) w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa
w § 5a ust. 1 oraz § 8 ust. 3.”,
h) załącznik nr 1 do Zasad gospodarki środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w Urzędzie Górniczym do Badań
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia,
i) po załączniku nr 1 do Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym w Urzędzie Górniczym
do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych dodaje się załączniki nr 1a i nr 1b
do Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych
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Urządzeń Energomechanicznych, w brzmieniu
określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wyznaczenie przez dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych, w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r.,
pracowników „zmiany” B we wrześniu 2008 r. następuje według zasady określonej w § 17 ust. 8 pkt 2
w załączniku nr 1 do zarządzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§ 3. Zobowiązuje się dyrektora Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych do odebrania od pracowników imiennych oświadczeń o zapoznaniu się z treścią zmian
w Regulaminie pracy Urzędu Górniczego do Badań
Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych oraz
w Zasadach gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis
pracownika, przekazuje się do Biura Kadr, Szkolenia
i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi
w życie z dniem podpisania.
Uzgodniono w dniu: 14 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący
Związku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzędów Górniczych
z siedzibą w Katowicach:
Andrzej Stępień

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Buchwald
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ZARZĄDZENIE Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zasad
gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Wyższym Urzędzie
Górniczym
Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.1)), art. 20 i 21 ust. 4 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2))
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z późn.
zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 10 listopada
2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 20, poz. 99, z 2007 r. Nr 13, poz. 49 oraz
z 2008 r. Nr 8, poz. 52) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Pracodawca może ustalić stanowiska, na
których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich pisemną zgodą, własnej
odzieży i obuwia roboczego, spełniających
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.”,
b) w § 18 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

1)

2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.
1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99,
poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98,
poz. 634.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 25, poz. 162,
Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

„1b. Pracownicy są wyznaczani rotacyjnie na
„zmiany” A i B na każdy tydzień, przy
czym na „zmianę” B wyznacza się co
najmniej po jednym pracowniku departamentu lub biura.”,
c) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Urlopu udziela przełożony.”,
d) § 43 otrzymuje brzmienie:
„§ 43. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu stacjonarnego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu stacjonarnego następuje w okresach kwartalnych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu stacjonarnego
pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody
na potrącenie z wynagrodzenia za
pracę należności za te rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego dokonuje
potrącenia.”,
e) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:
„§ 43a. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu komórkowego do
rozmów prywatnych jest zobowiązany do ponoszenia kosztów tych
rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu komórkowego pracownik wskazuje i rozlicza
rozmowy prywatne oraz składa

Dziennik Urzędowy Nr 12
Wyższego Urzędu Górniczego

pisemne oświadczenie o wyrażeniu
zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę należności za te
rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego dokonuje
potrącenia.
5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się
do Prezesa urzędu, Wiceprezesów
urzędu oraz Dyrektora Generalnego
urzędu.”,
f) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:
„§ 46a. Pracownikom przysługuje po przepracowaniu:
1) 25 lat — brązowa odznaka honorowa i dyplom honorowy;
2) 35 lat — srebrna odznaka honorowa i dyplom honorowy;
3) 50 lat — złota odznaka honorowa
i dyplom honorowy.”,
g) w załączniku nr 1 do Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego w tabeli w kolumnie
2 lp. 4 otrzymuje brzmienie:
„wykonywanie czynności inspekcyjno-technicznych u przedsiębiorców niebędących jednocześnie pracodawcami”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) uchyla się § 3,
b) w § 4:
— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracownicy otrzymują środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego dla pracowników, określoną w Regulaminie pracy
Wyższego Urzędu Górniczego.”,
— po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pracownicy wykonujący czynności
inspekcyjno-techniczne u przedsiębiorców będących jednocześnie
pracodawcami otrzymują niezbędną
odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej od kontrolowanego pracodawcy (przedsiębiorcy) na podstawie
art. 3044 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, zwanej dalej
„Kodeksem pracy”.”,
c) § 5 otrzymuje brzmienie:
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„§ 5. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze są przydzielane pracownikom nieodpłatnie; środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy.”,
d) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. W przypadku używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia
roboczego, stosownie do przepisów
Regulaminu pracy Wyższego Urzędu
Górniczego, pracodawca wypłaca
pracownikowi ekwiwalent pieniężny.
2. Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
stanowi załącznik nr 1a do Zasad
gospodarki.
3. Ekwiwalent pieniężny przysługuje za
co najmniej jednomiesięczne używanie odzieży i obuwia roboczego.
4. Kwotę ekwiwalentu pieniężnego za
poszczególne miesiące danego roku
kalendarzowego określa Dyrektor
Biura Administracyjno–Budżetowego w terminie do końca pierwszego
kwartału danego roku.
5. Ekwiwalent pieniężny jest naliczany
proporcjonalnie do cen jednostkowych dla danego asortymentu
odzieży oraz okresu używalności
ustalonego w tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego
dla pracowników, określonej w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu
Górniczego; ceny jednostkowe dla
danego asortymentu są ustalane
na okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku 2007
i waloryzowane corocznie zgodnie
z prognozowanym średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym w ustawie budżetowej.
6. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z dołu w układzie półrocznym do
dnia 28 lipca i 28 grudnia każdego
roku.
7. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu pieniężnego za dane półrocze jest
równa kwocie sześciomiesięcznego
ekwiwalentu pieniężnego pomnożonego przez określony w dniach
rzeczywisty czas używania odzieży
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i obuwia roboczego w okresie sześciu miesięcy; rzeczywisty czas
używania przez pracownika własnej odzieży i obuwia roboczego
stwierdza dyrektor komórki organizacyjnej.
8. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego.”,
e) w § 8:
— ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawca może powierzyć pracownikowi, za jego pisemną zgodą, konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie
środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mu
do stałego, indywidualnego używania;
w przypadku powierzenia pracodawca
wypłaca pracownikowi ekwiwalent
pieniężny za konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia
roboczego.”,
— po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wzór oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na konserwację, dezynfekowanie, naprawy i pranie środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wydanych mu do
stałego, indywidualnego używania,
stanowi załącznik nr 1b do Zasad
gospodarki.”,
— dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wysokość wypłaconego ekwiwalentu
pieniężnego, o którym mowa w ust. 3,
wpisuje się do kartoteki przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży
i obuwia roboczego.”,
f) w § 14 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa
w § 5a ust. 1 oraz § 8 ust. 3.”,
g) załącznik nr 1 do Zasad gospodarki środkami
ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem
roboczym w Wyższym Urzędzie Górniczym
otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszego zarządzenia,
h) po załączniku nr 1 do Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą
i obuwiem roboczym w Wyższym Urzędzie
Górniczym dodaje się załączniki nr 1a i nr 1b
do Zasad gospodarki środkami ochrony indy-
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widualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w Wyższym Urzędzie Górniczym, w brzmieniu
określonym w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wyznaczenie przez przełożonych, w terminie
do dnia 20 sierpnia 2008 r., pracowników „zmiany” B
we wrześniu 2008 r. następuje według zasady określonej w § 18 ust. 1b w załączniku nr 1 do zarządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym zarządzeniem.
§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów (naczelników)
komórek Wyższego Urzędu Górniczego do odebrania
od pracowników imiennych oświadczeń o zapoznaniu
się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego
Urzędu Górniczego oraz w Zasadach gospodarki
środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Wyższym Urzędzie Górniczym.
Oświadczenie, zaopatrzone w datę i podpis pracownika, przekazuje się do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw
Obronnych.
2. Zobowiązuje się osoby zajmujące stanowiska,
których prace nadzorują bezpośrednio osoby kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego, do sporządzenia imiennych oświadczeń o zapoznaniu się z treścią
zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego oraz w Zasadach gospodarki środkami ochrony
indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w Wyższym Urzędzie Górniczym. Oświadczenie,
zaopatrzone w datę i podpis, przekazuje się do Biura
Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
1 września 2008 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi
w życie z dniem podpisania.
Uzgodniono w dniu: 14 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący
Związku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzędów Górniczych
z siedzibą w Katowicach:
Andrzej Stępień
Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. Ewa Bałchanowska
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ZARZĄDZENIE Nr 4 DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy działającego przy Wyższym Urzędzie
Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej
oraz odzieżą i obuwiem roboczym w tym Zakładzie
Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.1)) oraz art. 21 ust. 4 pkt 1 lit. g
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego
Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy działającego
przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi
Gospodarczej oraz Zasad gospodarki środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym
w tym Zakładzie (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 20)
w załączniku nr 1 do zarządzenia wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) „przepisach prawa” — należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem
pracy”, przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki
pracowników i pracodawców, oraz zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Wyższego
Urzędu Górniczego z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego działającego przy Wyższym Urzędzie Górniczym
Zakładu Obsługi Gospodarczej (Dz. Urz. WUG
Nr 4, poz. 30);”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz.
1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,
Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167,
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217,
poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz.
589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99,
poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98,
poz. 634.

„§ 3. Zakładem pracy, stosownie do przepisów
regulaminu organizacyjnego działającego
przy Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu Obsługi Gospodarczej, stanowiącego
załącznik do zarządzenia nr 1 Dyrektora
Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego
z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego działającego przy
Wyższym Urzędzie Górniczym Zakładu
Obsługi Gospodarczej, kieruje Naczelnik
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
i Transportu w Biurze Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu Górniczego,
zwany dalej „Naczelnikiem”.”;
3) w § 29 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą
dla pracowników określa rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków
wynagradzania za pracę i przyznawania
innych świadczeń związanych z pracą dla
pracowników zatrudnionych w niektórych
jednostkach państwowej sfery budżetowej
(Dz. U. Nr 82, poz. 495).”;
4) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika określa Biuro Kadr, Szkolenia i Spraw
Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego na
podstawie art. 152—173 Kodeksu pracy.”;
5) w § 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pracownicy podlegają okresowym badaniom
lekarskim; wyznaczony pracownik Biura Kadr,
Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu Górniczego prowadzi ewidencję zaświadczeń lekarskich dotyczących badań okresowych i kieruje na badania pracowników,
którym upłynął termin ważności badań.”;
6) po § 53 dodaje się § 53a i § 53b w brzmieniu:
„§ 53a. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu stacjonarnego do rozmów
prywatnych jest zobowiązany do
ponoszenia kosztów tych rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych ze
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Księgowy Biura AdministracyjnoBudżetowego Wyższego Urzędu
Górniczego dokonuje potrącenia.”;

służbowego telefonu stacjonarnego
następuje w okresach kwartalnych.
3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu stacjonarnego
pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne
oświadczenie o wyrażeniu zgody na
potrącenie z wynagrodzenia za pracę
należności za te rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym
mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-Księgowy Biura Administracyjno-Budżetowego Wyższego Urzędu
Górniczego dokonuje potrącenia.
§ 53b. 1. Pracownik korzystający ze służbowego telefonu komórkowego do rozmów
prywatnych jest zobowiązany do
ponoszenia kosztów tych rozmów.
2. Rozliczenie rozmów prowadzonych
ze służbowego telefonu komórkowego następuje w okresach miesięcznych.

7) po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:
„§ 56a.

Pracownikom, po przepracowaniu 25,
35 i 50 lat, przysługuje dyplom honorowy.”.

§ 2. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze
Administracyjno-Budżetowym Wyższego Urzędu
Górniczego do odebrania od pracowników imiennych
oświadczeń o zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie pracy. Oświadczenie, zaopatrzone w datę
i podpis pracownika, przekazuje się do Biura Kadr,
Szkolenia i Spraw Obronnych Wyższego Urzędu
Górniczego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.
Uzgodniono w dniu: 14 sierpnia 2008 r.
Przewodniczący
Związku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzędów Górniczych
z siedzibą w Katowicach:
Andrzej Stępień

3. Po otrzymaniu raportu połączeń ze
służbowego telefonu komórkowego
pracownik wskazuje i rozlicza rozmowy prywatne oraz składa pisemne
oświadczenie o wyrażeniu zgody na
potrącenie z wynagrodzenia za pracę
należności za te rozmowy.
4. Na podstawie oświadczenia, o którym
mowa w ust. 3, Wydział Budżetowo-

Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego:
w z. Ewa Bałchanowska
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DECYZJA Nr 42 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności awarii górniczego wyciągu szybowego,
zaistniałej w dniu 10 sierpnia 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego
„Bielszowice” w Rudzie Śląskiej
Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu
Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r.
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi
Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia
się, co następuje:

Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, w następującym składzie:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję dla zbadania
przyczyn i okoliczności awarii górniczego wyciągu
szybowego, zaistniałej w dniu 10 sierpnia 2008 r.
w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla

2) Zastępca Przewodniczącego:

1) Przewodniczący:
mgr inż. Józef Koczwara
Wyższy Urząd Górniczy;
dr inż. Adam Zygmunt
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych;
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2. Przewodniczący Komisji może, w razie potrzeby, zaprosić do udziału w jej pracach inne osoby.

3) Członkowie:
— prof. dr hab. inż. Józef Hansel
Akademia Górniczo-Hutnicza
im Stanisława Staszica
w Krakowie,

§ 2. Zadaniem Komisji jest:

— dr inż. Andrzej Meder
Centrum Mechanizacji Górnictwa
„KOMAG”,

1) dokonanie analizy przyczyn i okoliczności niebezpiecznego zdarzenia zaistniałego w dniu
10 sierpnia 2008 r., podczas wymiany lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym w szybie
V w przedziale „B”, w Kompanii Węglowej S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej;

— mgr inż. Janusz Pypłacz
Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego
sp. z o.o. w Lędzinach,

2) przedstawienie wniosków wynikających z analizy, o której mowa w pkt 1, oraz propozycji zaleceń zmierzających do zapobieżenia podobnym
zdarzeniom w przyszłości.

— mgr inż. Zbigniew Ligęza
Wyższy Urząd Górniczy,

— dr hab. inż. Andrzej Tytko
Akademia Górniczo-Hutnicza
im Stanisława Staszica
w Krakowie,

§ 3. Komisja rozpocznie prace niezwłocznie i zakończy je w terminie do dnia 30 listopada 2008 r.,
przedstawiając pisemne wnioski.

— mgr inż. Marek Uszko
Kompania Węglowa S.A.
w Katowicach;

nia.

§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisa-

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:

4) Sekretarz:

Piotr Buchwald

mgr inż. Marek Szczygieł
Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych
Urządzeń Energomechanicznych.
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