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DECYZJA Nr 27 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie rozdzia³u zadañ pomiêdzy Wiceprezesami Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie § 9 ust. 2 regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do
zarz¹dzenia nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 12, poz. 46), postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê rozdzia³ zadañ pomiêdzy Wiceprezesami
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 2. Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego Jan
Szczerbiñski (symbol PVO):
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1) zastêpuje Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w czasie jego nieobecnoœci lub czasowej niemo¿noœci
wykonywania przez niego obowi¹zków;

kowych zak³adów górniczych oraz zak³adów górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi,

2) sprawuje bezpoœredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em,
Departamentem Warunków Pracy oraz Samodzielnym
Wydzia³em — Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;

m) funkcjonowania systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy,
n) warunków szkolenia pracowników zak³adów górniczych;
5) za³atwia sprawy dotycz¹ce:

3) sprawuje bezpoœredni nadzór nad dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych w Kielcach, Krakowie, Kroœnie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wroc³awiu;

a) udzielania zezwoleñ na odstêpstwo od okreœlonych
wymagañ przewidzianych w przepisach wydanych
na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)), w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych
kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

4) nadzoruje, koordynuje i kontroluje dzia³alnoœæ okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie dotycz¹cym:
a) bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa
po¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz w Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

b) gromadzenia, archiwizowania i udostêpniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych,

b) zwalczania zagro¿eñ w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz
w Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,
c) zwalczania czynników szkodliwych i uci¹¿liwych dla
zdrowia w zak³adach górniczych,

c) nadawania uprawnieñ rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego, w odniesieniu do zak³adów
górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny,

d) ratownictwa górniczego w zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny
oraz w Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

d) stwierdzania kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego,

e) gospodarki z³o¿ami kopalin w procesie ich wydobywania,

e) uznawania nabytych w niektórych pañstwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,

f) ochrony œrodowiska i zapobiegania szkodom wywo³anym ruchem zak³adów górniczych,
g) prowadzenia okreœlonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, objêtych nadzorem
i kontrol¹ dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych wymienionych w pkt 3,
h) budowy i likwidacji zak³adów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zak³adów
górniczych wydobywaj¹cych kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny oraz Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

f) dopuszczania wyrobów do stosowania w zak³adach
górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych
w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny
inne ni¿ wêgiel kamienny.
§ 3. Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego Piotr
Litwa (symbol PVG):
1) sprawuje bezpoœredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Górnictwa oraz Departamentem Energomechaniczym;
2) sprawuje bezpoœredni nadzór nad dyrektorami okrêgowych urzêdów górniczych w Gliwicach, Katowicach
i Rybniku oraz nad dyrektorem Urzêdu Górniczego do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych;

i) rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów
po dzia³alnoœci górniczej,
j) reprezentowania Skarbu Pañstwa w sprawach szkód
wywo³anych ruchem zak³adu górniczego,

3) nadzoruje, koordynuje i kontroluje dzia³alnoœæ okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie dotycz¹cym:

k) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
kopaliny inne ni¿ wêgiel kamienny,
l) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach
w ruchu zak³adu górniczego, które mog¹ zajmowaæ
osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych
i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do odkryw-

a) bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz bezpieczeñstwa
po¿arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem Kopalni Wêgla
Kamiennego „Bogdanka”,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r.
Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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b) zwalczania zagro¿eñ w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem Kopalni
Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem
czynnoœci w zakresie ratownictwa górniczego,

c) ratownictwa górniczego w zak³adach górniczych
wydobywaj¹cych wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem
Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

d) dopuszczania wyrobów do stosowania w zak³adach
górniczych, w odniesieniu do wyrobów stosowanych
w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych wêgiel
kamienny,

d) prowadzenia okreœlonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, objêtych nadzorem
i kontrol¹ dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych wymienionych w pkt 2,
e) budowy i likwidacji zak³adów górniczych oraz administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie, w odniesieniu do zak³adów
górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny,
z wyj¹tkiem Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,
f) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych
wêgiel kamienny,

e) kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych,
innych ni¿ okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze,
f) nadawania numeru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego.
§ 4. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych
w § 2 i § 3 rozstrzyga Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

g) stwierdzania kwalifikacji osób na stanowiskach
w ruchu zak³adu górniczego, które mog¹ zajmowaæ
osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych
i warunkach zdrowotnych, w odniesieniu do podziemnych zak³adów górniczych,

§ 5. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w uzasadnionych przypadkach, mo¿e wskazaæ do za³atwienia sprawy drugiego Wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
z pominiêciem w³aœciwoœci okreœlonej w § 2 i § 3, albo
przej¹æ sprawê do samodzielnego za³atwienia.

h) stosowania w zak³adach górniczych maszyn, urz¹dzeñ, materia³ów oraz œrodków strza³owych i sprzêtu strza³owego;

§ 6. Wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego s¹ obowi¹zani do uzgodnienia stanowisk w sprawach wymagaj¹cych wspó³pracy.

4) za³atwia sprawy dotycz¹ce:
a) udzielania zezwoleñ na odstêpstwo od okreœlonych
wymagañ przewidzianych w przepisach wydanych
na podstawie art. 78 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze, w odniesieniu do zak³adów górniczych wydobywaj¹cych
wêgiel kamienny, z wyj¹tkiem Kopalni Wêgla Kamiennego „Bogdanka”,

§ 7. Pe³nienie dy¿urów pogotowia technicznego przez
Wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego odbywa siê
w systemie tygodniowym.
§ 8. Traci moc decyzja nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie rozdzia³u
zadañ pomiêdzy wiceprezesami Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 4).

b) nadawania uprawnieñ rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego, w odniesieniu do zak³adów
górniczych wydobywaj¹cych wêgiel kamienny,

§ 9. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.

c) stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa oraz
specjalistów wykonuj¹cych czynnoœci w zakresie

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 28 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie zastêpców dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie § 3 ust. 3 regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do
zarz¹dzenia nr 12 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 12, poz. 46), postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce komórki organizacyjne
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w których istniej¹ stanowiska zastêpcy (zastêpców) dyrektorów, oraz okreœla siê liczbê tych zastêpców:
1) Departament Prawny — 1 zastêpca;
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2) Departament Górnictwa — 2 zastêpców;

Poz. 56, 57 i 58

ców dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 24).

3) Departament Energomechaniczny — 1 zastêpca;
4) Departament Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Z³o¿em — 2 zastêpców;

§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.

5) Departament Warunków Pracy — 1 zastêpca.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

§ 2. Traci moc decyzja nr 10 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zastêp-

57
DECYZJA Nr 29 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie zniesienia Zespo³u do spraw obs³ugi przedstawiciela Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w ramach prac
Sta³ej Grupy Roboczej do spraw Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego
Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62,
poz. 710), postanawia siê, co nastêpuje:

go Urzêdu Górniczego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie
utworzenia Zespo³u do spraw obs³ugi przedstawiciela Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w ramach prac Sta³ej
Grupy Roboczej do spraw Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego (Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 11).

§ 1. Znosi siê Zespó³ do spraw obs³ugi przedstawiciela
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w ramach prac Sta³ej Grupy Roboczej do spraw Górnictwa oraz Przemys³u
Wydobywczego, utworzony decyzj¹ nr 5 Prezesa Wy¿sze-

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 30 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie zniesienia Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów
górniczych
Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Znosi siê Komisjê do spraw analizy stosowania
przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych, powo³an¹ decyzj¹ nr 5 Prezesa Wy¿szego Urzêdu

Górniczego z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa
zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych (Dz. Urz. WUG
Nr 9, poz. 49)1).
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

1)

Zmiany sk³adu osobowego Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa
zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych, powo³anej wymienion¹ decyzj¹, zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2007 r. Nr 8, poz. 30.
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DECYZJA Nr 31 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie
Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw Szkoleñ w Górnictwie, zwan¹ dalej „Komisj¹”.
§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy:
Bronis³aw Barchañski;
2) Zastêpcy Przewodnicz¹cego:
— Wies³aw Kie³bik,
— Andrzej Pakura;
3) Sekretarz:
Stanis³aw Malik;
4) Cz³onkowie:
— Zygmunt Folta,
— Stanis³aw Gajos,
— Marek Jarczyk,
— Zbigniew Kasztelewicz,
— Andrzej Katulski,
— Witold Kosiorek,
— Andrzej £apiñski,
— Zbigniew Rak,
— Eugeniusz Stebel,
— Krzysztof Stefanek.
§ 3. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) opiniowanie ramowych programów szkoleñ prowadzonych przez przedsiêbiorców lub jednostki organizacyjne trudni¹ce siê szkoleniem pracowników zak³adów
górniczych;
2) analizowanie dzia³alnoœci podmiotów prowadz¹cych
szkolenia dla potrzeb zak³adów górniczych;
3) przygotowywanie propozycji dla ujednolicania zasad
i metod szkolenia w górnictwie;
4) opiniowanie propozycji programów nauczania dla szkó³
i uczelni w zakresie tematyki bezpieczeñstwa i higieny
pracy w górnictwie.

§ 4. 1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Komisja dzia³a przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 5. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Departament Warunków Pracy.
§ 6. W zakresie, o którym mowa w § 3, Komisja wydaje opinie.
§ 7. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
rozpatrywane s¹ na posiedzeniach Komisji, odbywanych
w zale¿noœci od potrzeb.
2. Do udzia³u w posiedzeniach Komisji, z g³osem doradczym, Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spoza sk³adu Komisji.
§ 8. 1. Posiedzenia Komisji zwo³uje Przewodnicz¹cy
Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porz¹dku dziennym
posiedzeñ Komisji wraz z niezbêdnymi materia³ami powinny byæ przekazane cz³onkom Komisji oraz osobom zaproszonym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 9. Dla przygotowania projektów opinii lub materia³ów niezbêdnych do wydania przez Komisjê opinii Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e powo³ywaæ zespo³y robocze spoœród
cz³onków Komisji lub osób spoza jej sk³adu, ustalaj¹c dla
tych zespo³ów lub poszczególnych osób zakres, tematykê
i termin wykonania okreœlonych prac.
§ 10. Opinie, o których mowa w § 6, Komisja wydaje
w drodze uchwa³y powziêtej zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
przy obecnoœci na posiedzeniu co najmniej po³owy sk³adu
osobowego Komisji. W razie równej iloœci g³osów rozstrzyga g³os Przewodnicz¹cego Komisji.
§ 11. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporz¹dza siê
protokó³.
2. Sekretarz Komisji przesy³a protokó³ wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom
wchodz¹cym w sk³ad Komisji oraz Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
3. Zastrze¿enia do treœci protoko³u rozstrzygane s¹ na
najbli¿szym posiedzeniu Komisji w drodze g³osowania. Postanowienia § 10 stosuje siê odpowiednio.
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§ 12. Uprawnienia Przewodnicz¹cego Komisji okreœlone w decyzji przys³uguj¹ odpowiednio Zastêpcy Przewodnicz¹cego Komisji w razie niemo¿noœci wykonywania tych
uprawnieñ przez Przewodnicz¹cego Komisji.

sowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w terminie do koñca
trzeciego kwarta³u roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

§ 13. 1. Szczegó³owy tryb pracy Komisji okreœla Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisjê i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Wysokoœæ stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniach dla cz³onków Komisji Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego okreœla w odrêbnym trybie.

2. Zatwierdzony regulamin, o którym mowa w ust. 1,
podlega og³oszeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

3. Zamiejscowi cz³onkowie Komisji i osoby zaproszone
otrzymuj¹ zwrot kosztów przejazdu oraz diety i nale¿noœci
za nocleg wed³ug norm ustalonych dla podró¿y s³u¿bowych.

§ 14. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego roczne sprawozdanie z dzia³alnoœci Komisji do dnia 31 stycznia nastêpnego roku.

§ 17. Traci moc decyzja nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania Komisji do Spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
z 2006 r. Nr 7, poz. 44)1).

§ 15. 1. Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Komisji pokrywane s¹ z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przygotowuje preliminarz
wydatków Komisji i przedk³ada go do zatwierdzenia Preze-

§ 16. 1. Udzia³ w posiedzeniach Komisji jest p³atny.

§ 18. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r. i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2007 r., z wyj¹tkiem § 14, który traci moc z dniem 31 stycznia 2008 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
1)

Zmiany sk³adu Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie, powo³anej wymienion¹
decyzj¹, zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 10, poz. 52 oraz z 2007 r.
Nr 8, poz. 31.
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DECYZJA Nr 32 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie powo³ania Komisji do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i oprogramowaniem
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê do spraw gospodarowania
sprzêtem komputerowym i oprogramowaniem w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, zwan¹ dalej „Komisj¹”.
§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy

—

Adam Hassa;

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

—

Halina Szulc;

3) Cz³onek

—

Agnieszka Bednarczyk;

4) Cz³onek

—

Andrzej Kalus;

5) Cz³onek

—

Waldemar Ziaja.

§ 3. Do zakresu dzia³ania Komisji nale¿y realizacja zadañ okreœlonych w § 3 i § 43 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sk³adnikami maj¹tku ruchomego powierzonego jednostkom bud¿etowym, zak³adom bud¿etowym
i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957),
w odniesieniu do sprzêtu komputerowego i oprogramowania znajduj¹cego siê w u¿ytkowaniu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 4. Ocena przydatnoœci sprzêtu komputerowego i oprogramowania do dalszego u¿ytkowania, o której mowa
w § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia wymienionego w § 3, jest
dokonywana w oparciu o wykaz przekazany przez administratora sieci informatycznej w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 5. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji s¹
rozpatrywane na posiedzeniach, których terminy, w zale¿noœci od potrzeb, wyznacza Przewodnicz¹cy Komisji.
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§ 6. Do udzia³u w posiedzeniach Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zapraszaæ osoby spoza sk³adu Komisji.
§ 7. Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje niezw³ocznie
protoko³y, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz § 43 ust. 7
i 8 rozporz¹dzenia wymienionego w § 3, Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Dyrektorowi Generalnemu
Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Dyrektorowi Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Poz. 60 i 61

§ 8. Traci moc decyzja nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 30 wrzeœnia 2005 r. w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym
i oprogramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
(Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 35 oraz z 2006 r. Nr 11, poz. 58).
§ 9. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 33 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie powo³ania Komisji Likwidacyjnej œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie § 4 statutu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 6 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710),
postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Powo³uje siê Komisjê Likwidacyjn¹ œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
zwan¹ dalej „Komisj¹”.
§ 2. W sk³ad Komisji wchodz¹:
1) Przewodnicz¹cy

—

Walter Menzel;

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego

—

Agnieszka Frydrych;

3) Cz³onek

—

Beata Kozaczyñska;

4) Cz³onek

—

Jaros³aw Królikowski;

5) Cz³onek

—

Cecylia Domañska.

§ 3. Do zakresu dzia³ania Komisji nale¿y realizacja zadañ okreœlonych w § 3 i § 43 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania sk³adnikami maj¹tku ruchomego powierzonego jednostkom bud¿etowym, zak³adom bud¿etowym
i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957),
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem”, w odniesieniu do podstawowych œrodków trwa³ych i pozosta³ych œrodków trwa³ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nieobjêtych
postanowieniami decyzji nr 32 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 5 paŸdziernika 2007 r. w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym
i oprogramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
(Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 60), u¿ytkowanych w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, zwanych dalej „œrodkami trwa³ymi”.
§ 4. 1. Ocena przydatnoœci œrodków trwa³ych do dal-

szego u¿ytkowania, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporz¹dzenia, jest dokonywana w oparciu o wykaz przekazany
przez Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
2. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê wykaz
wymieniony w ust. 1, stanowi za³¹cznik nr 1 do decyzji.
§ 5. 1. Sporz¹dzenie przez Komisjê protoko³u, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia, oraz wykazu,
o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, nastêpuje na
formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do decyzji.
2. Protokó³, o którym mowa w § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia, wraz z wykazem, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 6. Zatwierdzony protokó³, o którym mowa w § 3
ust. 4 rozporz¹dzenia, po zagospodarowaniu œrodków trwa³ych w sposób okreœlony w zatwierdzonym wykazie, o którym mowa w § 3 ust. 5 rozporz¹dzenia, stanowi podstawê
do skreœlenia œrodków trwa³ych ze stanu maj¹tkowego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 7. 1. Sporz¹dzenie przez komisjê protoko³u potwierdzaj¹cego zagospodarowanie œrodków trwa³ych poprzez
sprzeda¿, oddanie w najem lub dzier¿awê, nieodp³atne przekazanie innej jednostce albo darowiznê œrodków trwa³ych,
nastêpuje na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik
nr 3 do decyzji.
2. Zagospodarowanie œrodków trwa³ych przeznaczonych do sprzeda¿y, oddania w najem lub dzier¿awê, nieodp³atnego przekazania innej jednostce lub darowizny odbywa siê na zasadach okreœlonych w rozporz¹dzeniu.
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§ 8. Sporz¹dzenie przez Komisjê protoko³u potwierdzaj¹cego zniszczenie lub unieszkodliwienie œrodków trwa³ych,
o którym mowa w § 43 ust. 7 i 8 rozporz¹dzenia, nastêpuje na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do
decyzji.

2. Do udzia³u w posiedzeniach Przewodnicz¹cy Komisji
mo¿e zapraszaæ osoby spoza sk³adu Komisji.

§ 9. Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje niezw³ocznie
protoko³y, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8, do Biura
Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 12. Traci moc decyzja nr 22 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie Komisji Likwidacyjnej œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek
Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 11,
poz. 41).

§ 10. 1. Sprawy wchodz¹ce w zakres dzia³ania Komisji
s¹ rozpatrywane na posiedzeniach, których terminy,
w zale¿noœci od potrzeb, wyznacza Przewodnicz¹cy Komisji.

§ 11. Obs³ugê prac Komisji sprawuje Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 13. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 34 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie komisji likwidacyjnych œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych
(Dz. U. Nr 191, poz. 1957), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem”, w odniesieniu do podstawowych œrodków trwa³ych i pozosta³ych œrodków trwa³ych
w rozumieniu przepisów o rachunkowoœci, stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nieobjêtych postanowieniami decyzji nr 32 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 5 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i oprogramowaniem w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 60),
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych
i specjalistycznych urzêdach górniczych, zwanych
dalej „œrodkami trwa³ymi”.”.

Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r.
Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W decyzji nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie komisji likwidacyjnych œrodków trwa³ych stanowi¹cych maj¹tek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych
(Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 42), § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do zakresu dzia³ania komisji nale¿y realizacja zadañ
okreœlonych w § 3 i § 43 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu gospodarowania sk³adnikami maj¹tku ruchomego powierzonego jednostkom bud¿etowym, zak³adom bud¿etowym i gospodarstwom pomocniczym
1)

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 5 paŸdziernika
2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249,
poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
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DECYZJA Nr 35 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 11 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie wysokoœci stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniach dla osób wchodz¹cych w sk³ad Komisji
do spraw Szkoleñ w Górnictwie
Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Ustala siê nastêpuj¹ce wysokoœci stawek nale¿noœci za udzia³ w posiedzeniach dla osób wchodz¹cych
w sk³ad Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie, powo³anej decyzj¹ nr 31 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 5 paŸdziernika 2007 r. w sprawie powo³ania Komisji
do spraw Szkoleñ w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 16,
poz. 59):

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.

1)Przewodnicz¹cy

— 375 z³;

2)Zastêpca Przewodnicz¹cego — 335 z³;
3)Sekretarz

— 300 z³;

4)Cz³onek

— 300 z³.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 37 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie zmiany sk³adu osobowego Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 zarz¹dzenia nr 19 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie powo³ania Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 9) postanawia
siê, co nastêpuje:
§ 1. Odwo³uje siê ze sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie, ustalonego decyzj¹ nr 37 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia sk³adu Komisji Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 1, poz. 20),
a nastêpnie zmienionego decyzj¹ nr 27 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie
zmiany sk³adu osobowego Komisji Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 18, poz. 94) oraz decyzj¹
nr 14 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany sk³adu osobowego
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG
Nr 8, poz. 29), nastêpuj¹ce osoby:

2) mgr. in¿. Janusza Chmielewskiego;
3) mgr. in¿. Paw³a Markowskiego;
4) mgr. in¿. Marka Jarczyka.
§ 2. Powo³uje siê w sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie, w charakterze Cz³onków, nastêpuj¹ce
osoby:
1) mgr. in¿. Stanis³awa Parola
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;
2) mgr. in¿. Zbigniewa Stopê
Lubelski Wêgiel „Bogdanka” S.A.;
3) mgr. in¿. Jerzego Wróbla
KGHM „Polska MiedŸ” S.A.;
4) mgr. in¿. Jana Matuszewskiego
Po³udniowy Koncern Wêglowy S.A.
§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

1) dr. in¿. Zbigniewa Baranowskiego;

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 3 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 paŸdziernika 2007 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw rozpoznania mo¿liwoœci pozyskania œrodków
finansowych ze œrodków Unii Europejskiej na rozwój kapita³u ludzkiego i infrastruktury w Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym
Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o pañstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pañstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217, z póŸn. zm.1)) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W decyzji nr 1 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie
utworzenia Zespo³u do spraw rozpoznania mo¿liwoœci pozyskania œrodków finansowych ze œrodków Unii Europejskiej na rozwój kapita³u ludzkiego i infrastruktury w Wy¿-

1)

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.

szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 52)
w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodnicz¹cy Zespo³u przed³o¿y Dyrektorowi
Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyniki
pracy Zespo³u do dnia 31 paŸdziernika 2007 r.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
Grzegorz PaŸdziorek
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