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ZARZ¥DZENIE Nr 13 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy okrêgowych urzêdów górniczych oraz Zasad
gospodarki œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym w okrêgowych urzêdach 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 póŸn. 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 póŸn. zm.2)) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz.
1218, z póŸn. zm.3)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz.
1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252
i Nr 240, poz. 2047, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

3)

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.

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu pracy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Zasad gospodarki œrodkami ochrony indywidualnej oraz
odzie¿¹ i obuwiem roboczym w okrêgowych urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 19, poz. 97) w za³¹czniku nr 1
do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 5 dodaje siê § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Wydanie œwiadectwa pracy, o którym mowa
w § 5 pkt 6, nie mo¿e byæ uzale¿nione od uprzedniego rozliczenia siê pracownika z pracodawc¹.”;
2) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozk³ad i wymiar czasu pracy reguluje rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej (Dz. U.
Nr 76, poz. 505).”,
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b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Godziny pracy w urzêdzie obejmuj¹ czas pomiêdzy godzinami:
1) „zmiana” A: 730 a 1530;
2) „zmiana” B: 1000 a 1800 we wtorki.”,
c) dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:
„9. Kierownik urzêdu wyznacza na „zmianê” B rotacyjnie na ka¿dy tydzieñ siebie lub zastêpcê kierownika urzêdu oraz pracowników urzêdu w liczbie zapewniaj¹cej sprawn¹ obs³ugê interesantów.”;
3) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Czas pracy pracownika wykonuj¹cego czynnoœci s³u¿bowe poza miejscem pracy okreœlonym
w umowie o pracê jest rozliczany na podstawie
polecenia wyjazdu s³u¿bowego.”;
4) w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Kierownik urzêdu w terminie do 20 dnia miesi¹ca
poprzedzaj¹cego rozpoczêcie okresu rozliczeniowego ustala harmonogram pracy:
1) pracownikom wykonuj¹cym pracê na „zmianie”
B,
2) pracownikom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
3) pracownikom zatrudnionym w rozk³adzie czasu
pracy innym ni¿ 8 godzin dziennie,
4) pracownikom wykonuj¹cym pracê na zasadach
okreœlonych w ust. 2 pkt 2
— a nastêpnie przekazuje ten harmonogram
niezw³ocznie pracownikom, dla których ustali³
harmonogram pracy, oraz do Biura Kadr i Szkolenia
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.”;

Poz. 47
7) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzêdach administracji rz¹dowej i pracowników innych jednostek (Dz. U.
Nr 45, poz. 290 i Nr 175, poz. 1225).”;

6) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyznaczony pracownik sekretariatu urzêdu przedk³ada kierownikowi urzêdu listê obecnoœci:
1) pracowników „zmiany” A — do godziny 735;
2) pracowników „zmiany” B — do godziny 1005.”;
7) w za³¹czniku nr 1 do Regulaminu pracy okrêgowych
urzêdów górniczych tytu³ za³¹cznika otrzymuje brzmienie:
„Tabela norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego dla pracowników
okrêgowych urzêdów górniczych zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli III za³¹cznika nr 1
do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2007 r. w sprawie okreœlenia stanowisk
urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych,
stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegó³owych
zasad ustalania i wyp³acania innych œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U.
Nr 12, poz. 79)”.
§ 2. Zobowi¹zuje siê dyrektorów okrêgowych urzêdów
górniczych do odebrania od pracowników imiennych oœwiadczeñ o zapoznaniu siê z treœci¹ zmian w Regulaminie pracy
okrêgowych urzêdów górniczych. Oœwiadczenie, zaopatrzone w datê i podpis pracownika, nale¿y przekazaæ do Biura
Kadr i Szkolenia Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2007 r.

5) w § 37 w ust. 5 pkt 5—7 otrzymuj¹ brzmienie:
„5) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2007 r. w sprawie okreœlenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych
œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79);
6) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnieñ szczególnych przys³uguj¹cych niektórym kategoriom
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 76,
poz. 506);

Uzgodniono w dniu: 24 wrzeœnia 2007 r.

Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych
z siedzib¹ w Katowicach:
w z. Jan Krzelowski

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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Poz. 48

48
ZARZ¥DZENIE Nr 14 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych oraz Zasad gospodarki œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym
w Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ 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 póŸn. 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 póŸn. zm.2)) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz.
1218, z póŸn. zm.3)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. W zarz¹dzeniu nr 10 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu pracy Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz Zasad gospodarki œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym w Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG
Nr 19, poz. 98) w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po § 5 dodaje siê § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. Wydanie œwiadectwa pracy, o którym mowa
w § 5 pkt 6, nie mo¿e byæ uzale¿nione od uprzedniego rozliczenia siê pracownika z pracodawc¹.”;
2) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rozk³ad i wymiar czasu pracy reguluje rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej (Dz. U.
Nr 76, poz. 505).”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz.
1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252
i Nr 240, poz. 2047, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz.
1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.

3)

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.

„8. Godziny pracy w urzêdzie obejmuj¹ czas pomiêdzy godzinami:
1) „zmiana” A: 730 a 1530;
2) „zmiana” B: 1000 a 1800 we wtorki.”,
c) dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:
„9. Kierownik urzêdu wyznacza na „zmianê” B rotacyjnie na ka¿dy tydzieñ siebie lub zastêpcê kierownika urzêdu oraz pracowników urzêdu w liczbie zapewniaj¹cej sprawn¹ obs³ugê interesantów.”;
3) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Czas pracy pracownika wykonuj¹cego czynnoœci s³u¿bowe poza miejscem pracy okreœlonym
w umowie o pracê jest rozliczany na podstawie
polecenia wyjazdu s³u¿bowego.”;
4) w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Kierownik urzêdu w terminie do 20 dnia miesi¹ca
poprzedzaj¹cego rozpoczêcie okresu rozliczeniowego ustala harmonogram pracy:
1) pracownikom wykonuj¹cym pracê na „zmianie”
B,
2) pracownikom zatrudnionym w niepe³nym wymiarze czasu pracy,
3) pracownikom zatrudnionym w rozk³adzie czasu
pracy innym ni¿ 8 godzin dziennie,
4) pracownikom wykonuj¹cym pracê na zasadach
okreœlonych w ust. 2 pkt 2
— a nastêpnie przekazuje ten harmonogram niezw³ocznie pracownikom, dla których ustali³ harmonogram pracy, oraz do Biura Kadr i Szkolenia Wy¿szego Urzêdu Górniczego.”;
5) w § 37 w ust. 5 pkt 5—7 otrzymuj¹ brzmienie:
„5) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2007 r. w sprawie okreœlenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych
œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79);
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6) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnieñ szczególnych przys³uguj¹cych niektórym kategoriom
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 76,
poz. 506);
7) rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca
2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebêd¹cych cz³onkami korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzêdach administracji rz¹dowej i pracowników innych jednostek (Dz. U.
Nr 45, poz. 290 i Nr 175, poz. 1225).”;
6) w § 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyznaczony pracownik sekretariatu urzêdu przedk³ada kierownikowi urzêdu listê obecnoœci:
1) pracowników „zmiany” A — do godziny 735;

Poz. 48 i 49
2007 r. w sprawie okreœlenia stanowisk urzêdniczych,
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do
ustalania wynagrodzenia oraz szczegó³owych zasad
ustalania i wyp³acania innych œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 12,
poz. 79)”.

§ 2. Zobowi¹zuje siê dyrektora Urzêdu Górniczego do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych do
odebrania od pracowników imiennych oœwiadczeñ o zapoznaniu siê z treœci¹ zmian w Regulaminie pracy Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych. Oœwiadczenie, zaopatrzone w datê i podpis pracownika, nale¿y przekazaæ do Biura Kadr i Szkolenia Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2007 r.

2) pracowników „zmiany” B — do godziny 1005.”;
7) w za³¹czniku nr 1 do Regulaminu pracy Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych tytu³ za³¹cznika otrzymuje brzmienie:

Uzgodniono w dniu: 24 wrzeœnia 2007 r.

„Tabela norm przydzia³u œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego dla pracowników
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych zatrudnionych na stanowiskach
wymienionych w tabeli III za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia

Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych
z siedzib¹ w Katowicach:
w z. Jan Krzelowski
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

49
ZARZ¥DZENIE Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 wrzeœnia 2007 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Zasad gospodarki
œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym w Wy¿szym Urzêdzie 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 póŸn. zm.1)), art. 20 i 21 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o pañstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pañstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217, z póŸn. zm.2)) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218, z póŸn. zm.3)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152,
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz.
1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz.
1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz.
1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252
i Nr 240, poz. 2047, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 10 listopada 2006 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz Zasad gospodarki œrodkami ochrony indywidualnej oraz odzie¿¹ i obuwiem roboczym w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 20, poz. 99) w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935,
Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288.
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz.
1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123,
poz. 847 i Nr 176, poz. 1242.

3)

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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1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Dyrektor Generalny urzêdu przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków w dniach roboczych w godzinach od 815 do 1500.”;
2) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rozk³ad i wymiar czasu pracy reguluje rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzêdów administracji rz¹dowej (Dz. U. Nr 76, poz.
505).”;
3) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Godziny pracy w urzêdzie obejmuj¹ czas pomiêdzy godzinami:
1) „zmiana” A: 730 a 1530;
2) „zmiana” B: 900 a 1700 od wtorku do pi¹tku;
3) „zmiana” C: 1000 a 1800 w poniedzia³ek.”,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Prze³o¿ony w terminie do 20 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego rozpoczêcie okresu rozliczeniowego wyznacza pracowników „zmian” B i C,
ustala ich harmonogram pracy na dany okres
rozliczeniowy i przekazuje ten harmonogram:
1) Dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia — w celu
zatwierdzenia;
2) po zatwierdzeniu, przed rozpoczêciem okresu rozliczeniowego:
a) pracownikom „zmian” B i C, dla których
ustali³ harmonogram pracy,
b) Dyrektorowi Biura Organizacyjnego.
1b. Pracownicy s¹ wyznaczani rotacyjnie na ka¿dy tydzieñ przy uwzglêdnieniu nastêpuj¹cych
zasad:
1) pracownicy Biura Organizacyjnego, obs³uguj¹cy osoby kierownictwa urzêdu, wykonuj¹
pracê na „zmianach” A, B i C, przy czym na
„zmiany” B i C wyznacza siê po jednym pracowniku;
2) pozostali pracownicy urzêdu wykonuj¹ pracê na „zmianach” A i C, przy czym na „zmianê” C wyznacza siê:
a) po dwóch pracowników departamentów,
b) po jednym pracowniku biur.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas kontaktowy stanowi¹ godziny pracy w urzêdzie obejmuj¹ce czas pomiêdzy godzinami:
1) „zmiana” A: 815 a 1515;

Poz. 49
2) „zmiana” B: 930 a 1700;
3) „zmiana” C: 1030 a 1800.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zaliczenie obecnoœci w pracy w RCP jest dokonywane dla pracowników poszczególnych
„zmian” pomiêdzy godzinami:
1) „zmiana” A: 715 a 1615;
2) „zmiana” B: 830 a 1730;
3) „zmiana” C: 930 a 1830.”;

4) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Czas pracy pracownika wykonuj¹cego czynnoœci s³u¿bowe poza miejscem pracy okreœlonym
w umowie o pracê jest rozliczany na podstawie
polecenia wyjazdu s³u¿bowego.”;
5) w § 20 w ust. 4 pkt 5 i 6 otrzymuj¹ brzmienie:
„5) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 stycznia 2007 r. w sprawie okreœlenia stanowisk urzêdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s³u¿bowych urzêdników s³u¿by cywilnej, mno¿ników do ustalania wynagrodzenia oraz
szczegó³owych zasad ustalania i wyp³acania innych
œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 12, poz. 79);
6) rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
25 kwietnia 2007 r. w sprawie uprawnieñ szczególnych przys³uguj¹cych niektórym kategoriom
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej (Dz. U. Nr 76,
poz. 506).”;
6) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wiceprezesom urzêdu i Dyrektorowi Generalnemu
urzêdu urlopu udziela Prezes urzêdu, a dyrektorom
komórek organizacyjnych — Dyrektor Generalny
urzêdu.”;
7) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zale¿noœci od ustalonej „zmiany” w harmonogramie pracy, o którym mowa w § 18 ust. 1a, pracownicy, z wyj¹tkiem dyrektorów komórek organizacyjnych i ich zastêpców, mog¹ przebywaæ na
terenie urzêdu po godzinie:
1) „zmiana” A: 1615,
2) „zmiana” B: 1730,
3) „zmiana” C: 1830
— tylko w uzasadnionych przypadkach, na polecenie prze³o¿onego lub po uzyskaniu jego zgody; pracownik powinien zg³osiæ ten fakt s³u¿bie dyspozytorskiej urzêdu oraz odnotowaæ ten fakt w ksi¹¿ce
raportów znajduj¹cej siê w dyspozytorni.”.
§ 2. 1. Zobowi¹zuje siê dyrektorów komórek organiza-

Dziennik Urzêdowy Nr 13
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 152 -

cyjnych do odebrania od pracowników imiennych oœwiadczeñ o zapoznaniu siê z treœci¹ zmian w Regulaminie pracy
Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Oœwiadczenie, zaopatrzone
w datê i podpis pracownika, nale¿y przekazaæ do Biura Kadr
i Szkolenia.
2. Zobowi¹zuje siê osoby zajmuj¹ce stanowiska, których prace nadzoruj¹ bezpoœrednio osoby kierownictwa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, do sporz¹dzenia imiennych
oœwiadczeñ o zapoznaniu siê z treœci¹ zmian w Regulaminie pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Oœwiadczenie,
zaopatrzone w datê i podpis, nale¿y przekazaæ do Biura
Kadr i Szkolenia.

Poz. 49

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika 2007 r.
Uzgodniono w dniu: 14 wrzeœnia 2007 r.
Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych
z siedzib¹ w Katowicach:
w z. Jan Krzelowski
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
Grzegorz PaŸdziorek
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