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ZARZ¥DZENIE Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 lutego 2007 r.
w sprawie zniesienia Zespo³u Naukowo-Doradczego dla eksploatacji kopalñ wêgla kamiennego: Pokój, Polska-Wirek,
Halemba i Œl¹sk
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.1)) zarz¹dza siê,
co nastêpuje:
§ 1. Znosi siê Zespó³ Naukowo-Doradczy dla eksploatacji kopalñ wêgla kamiennego: Pokój, Polska-Wirek,
Halemba i Œl¹sk, powo³any decyzj¹ Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 8 grudnia 1995 r. (P-2351/95;
GG-026/38/DS/95) na podstawie § 274 rozporz¹dzenia
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.

Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r.
w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych zak³adach górniczych (Dz. U. Nr
67, poz. 342, z 1998 r. Nr 3, poz. 6 oraz z 2001 r. Nr 14,
poz. 130).
§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 lutego 2007 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, z póŸn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335,
z póŸn. zm.2)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1) zwrotnej po¿yczki na remont i modernizacjê
mieszkañ lub domów jednorodzinnych, zwanej dalej „po¿yczk¹ mieszkaniow¹”;
2) okresowej lub jednorazowej pomocy finansowej na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych.”;

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych,
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej (Dz. Urz.
WUG Nr 5, poz. 36) w za³¹czniku do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

3) w § 22 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. W przypadku niewykonania zobowi¹zania przez
po¿yczkobiorcê, Pracodawca mo¿e dochodziæ sp³aty po¿yczki mieszkaniowej przez porêczycieli, stosownie do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póŸn. zm.3)); ka¿dy z porêczycieli jest zobowi¹zany do sp³aty po³owy po¿yczki mieszkaniowej.”;
4) w § 24 ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:

1) w § 18:

„3. Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu Biura Administracyjno-Bud¿etowego, zwany dalej
„Wydzia³em Administracyjno-Gospodarczym
i Transportu”:

a) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w §
13 ust. 2 pkt 2, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez pracownika, emeryta i rencistê
oœwiadczenia o œrednim miesiêcznym dochodzie
brutto, przypadaj¹cym na jednego cz³onka jego
rodziny, obliczonym wed³ug zasad okreœlonych
w § 14 ust. 4 i 5.”,

1) sporz¹dza zbiorcze zestawienie wniosków
o przyznanie œwiadczeñ, o których mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1, i przedk³ada Komisji Socjalnej do zaopiniowania;
2) przedk³ada Komisji Socjalnej do zaopiniowania
wnioski o przyznanie œwiadczeñ, o których mowa
w § 13 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 3.

b) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Procentowa wysokoœæ œwiadczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, jest okreœlona w tabeli stanowi¹cej za³¹cznik nr 3a do Regulaminu.”;

4. Komisja Socjalna wydaje opiniê w formie uchwa³y
i przekazuje j¹ Dyrektorowi Generalnemu w terminie 5 dni od jej podjêcia.”;

2) § 21 otrzymuje brzmienie:
„§ 21. Œrodki Funduszu s¹ przeznaczone tak¿e na udzielanie pracownikom zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, udzielanej w formie:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z
2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 63,
poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147,
poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146,
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr
27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr
19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r.
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr
115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr
85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996
r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz.
1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr
88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz.
535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870,
Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281,
poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172,
poz. 1438 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166.
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5) po § 24 dodaje siê § 24a—24c w brzmieniu:
„§ 24a. Je¿eli obydwoje rodzice osób uprawnionych,
o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, s¹ zatrudnieni w jednostkach i w danym roku obydwoje z³o¿¹ wnioski o œwiadczenia na rzecz
tych osób, œwiadczenia s¹ realizowane tylko
na podstawie jednego z wniosków, korzystniejszego dla osób uprawnionych.
§ 24b. W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych
oœwiadczenia pracownika, emeryta lub rencisty o œrednim miesiêcznym dochodzie brutto,
przypadaj¹cym na jednego cz³onka jego rodziny, o którym mowa w § 14 ust. 3, § 15 ust.
3, § 16 ust. 2, § 18 ust. 3a, § 19 ust. 3 i § 22
ust. 4, oraz w¹tpliwoœci dotycz¹cych podanych przez pracownika danych o wysokoœci
dochodu brutto na osobê w gospodarstwie
domowym, o której mowa w § 23 ust. 2, Pracodawca mo¿e ¿¹daæ przedstawienia przez
pracownika, emeryta i rencistê dokumentów
potwierdzaj¹cych wysokoœæ jego dochodów
oraz dochodów cz³onków jego rodziny.
§ 24c. 1. Wyp³ata œwiadczeñ, o których mowa w §
13 ust. 1, nastêpuje:
1) w przypadku osób uprawnionych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 — wraz
z wyp³at¹ wynagrodzenia za pracê;
2) w przypadku osób uprawnionych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 — wraz
z wyp³at¹ wynagrodzenia za pracê pracownikowi;
3) w przypadku osób uprawnionych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3—6 —
poprzez wyp³atê w gotówce w kasie Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub przelewem
na rachunek bankowy œwiadczeniobiorcy w terminie do 30 dnia miesi¹ca.
2. Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy
i Transportu przedk³ada listy wyp³at œwiadczeñ, o których mowa w ust. 1, Wydzia³owi Bud¿etowo-Ksiêgowemu Biura Administracyjno-Bud¿etowego, zwanemu dalej
„Wydzia³em Bud¿etowo-Ksiêgowym”,
w terminie do 15 dnia miesi¹ca.
3. Wyp³ata œwiadczeñ, o których mowa w §
13 ust. 3, nastêpuje poprzez wyp³atê
w gotówce w kasie Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub przelewem na rachunek bankowy œwiadczeniobiorcy w terminie 5 dni od
dnia przed³o¿enia Wydzia³owi Bud¿etowoKsiêgowemu przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu listy wyp³at.
4. Wyp³ata œwiadczeñ, o których mowa w §
21 pkt 1, nastêpuje poprzez wyp³atê

w gotówce w kasie Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub przelewem na rachunek bankowy œwiadczeniobiorcy w terminie 5 dni od
dnia przed³o¿enia Wydzia³owi Bud¿etowoKsiêgowemu przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu umowy po¿yczki mieszkaniowej.
5. Wyp³ata œwiadczeñ, o których mowa w §
21 pkt 2, nastêpuje poprzez przelew na
rachunek bankowy instytucji, na który
œwiadczeniobiorca dokonuje wp³at z tytu³u
wydatków mieszkaniowych, w terminie 5
dni od dnia przed³o¿enia Wydzia³owi Bud¿etowo-Ksiêgowemu przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu polecenia wyp³aty.
6. Wnioski o wyp³aty œwiadczeñ, które wp³ynê³y w danym miesi¹cu, s¹ realizowane
w miesi¹cu kolejnym; termin wyp³aty mo¿e
ulec zmianie ze wzglêdu na brak œrodków
finansowych w danym okresie rozliczeniowym.”;
6) po za³¹czniku nr 3 do Regulaminu Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych,
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
dodaje siê za³¹cznik nr 3a do tego Regulaminu, w brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia;
7) za³¹cznik nr 6 do Regulaminu Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
otrzymuje brzmienie okreœlone w za³¹czniku nr 2 do
zarz¹dzenia.
§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania,
z moc¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.
Uzgodniono w dniu: 20 lutego 2007 r.
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych z siedzib¹ w Katowicach: w z. Andrzej Stêpieñ
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
Grzegorz PaŸdziorek
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 22 lutego 2007 r. (poz. 8)
Za³¹cznik nr 1
„Za³¹cznik nr 3a do Regulaminu Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych

”
Za³¹cznik nr 2
„Za³¹cznik nr 6 do Regulaminu Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych
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Poz. 8
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ZARZ¥DZENIE Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie „Instrukcji dotycz¹cej szczegó³owych wymagañ w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzul¹ „zastrze¿one” w urzêdach górniczych”
Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9 oraz 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.1)) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr
196, poz. 1631, z póŸn. zm.2)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Wprowadza siê w urzêdach górniczych „Instrukcjê dotycz¹c¹ szczegó³owych wymagañ w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹ „zastrze¿one” w urzêdach górniczych”, zatwierdzon¹ w dniu 23
lutego 2007 r., stanowi¹c¹ za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§ 2. Traci moc „Instrukcja w sprawie szczegó³owych
wymagañ ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹ „zastrze¿one” w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, okrêgowych urzêdach górniczych i UGBKUE, opracowana zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, zm.
Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 247)”, zatwierdzona przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w dniu 14 maja 2001 r.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 23 lutego 2007 r. (poz. 9)

Zatwierdzam
23 lutego 2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

INSTRUKCJA
dotycz¹ca szczegó³owych wymagañ w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹
„zastrze¿one” w urzêdach górniczych

§ 1. Instrukcja dotycz¹ca szczegó³owych wymagañ
w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych
klauzul¹ „zastrze¿one” w urzêdach górniczych, zwana dalej „Instrukcj¹”, okreœla sposób wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” przez komórki organizacyjne Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze.
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.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078,
Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

§ 2. Ilekroæ w Instrukcji jest mowa o „komórce organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego”, nale¿y przez to
rozumieæ departamenty i komórki równorzêdne Wy¿szego
Urzêdu Górniczego oraz zespo³y i stanowiska, których prace nadzoruje bezpoœrednio, sprawuje nad nimi nadzór albo
sprawuje nad nimi bezpoœredni nadzór merytoryczny osoba kierownictwa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okreœlone
w regulaminie organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.3)).
3)

Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz.
WUG z 2003 r. Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005
r. Nr 6, poz. 22, z 2006 r. Nr 10, poz. 51 oraz z 2007 r. Nr 1,
poz. 1.
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§ 3. Wykaz rodzajów dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, wystêpuj¹cych lub mog¹cych wystêpowaæ w dzia³alnoœci urzêdów górniczych, stanowi za³¹cznik do Instrukcji.
§ 4. Przyznawanie, obni¿anie i znoszenie klauzul tajnoœci odbywa siê zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005
r. Nr 196, poz. 1631, z póŸn. zm.2)) oraz rozporz¹dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie sposobu oznaczania materia³ów, umieszczania
na nich klauzul tajnoœci, a tak¿e zmiany nadanej klauzuli
tajnoœci (Dz. U. Nr 205, poz. 1696).
§ 5. Zabrania siê stosowania poza Kancelari¹ Tajn¹
Wy¿szego Urzêdu Górniczego systemów i sieci teleinformatycznych do wytwarzania, przetwarzania, przekazywania i przechowywania informacji niejawnych.
§ 6. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” mog¹ byæ wytwarzane poza
Kancelari¹ Tajn¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego tylko odrêcznie lub przy pomocy maszyny do pisania; do wytwarzania tych dokumentów nie stosuje siê maszyn elektronicznych.
§ 7. 1. Wytworzone w komórkach organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” rejestruje siê w dzienniku ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
2. Przekazywane do Wy¿szego Urzêdu Górniczego dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” rejestruje siê w dzienniku korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
§ 8. 1. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych, w których s¹
wytwarzane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, prowadz¹ dziennik ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
2. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych, do których s¹ przekazywane dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, prowadz¹ dziennik korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
§ 9. 1. Dziennik ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz
dziennik korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, o któ-

Poz. 9

rym mowa w § 7 ust. 2, s¹ prowadzone przez Kierownika
Kancelarii Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. W przypadku wytwarzania du¿ej iloœci dokumentów
zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” dyrektorzy komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego mog¹ podj¹æ decyzjê o za³o¿eniu dla danej komórki organizacyjnej dziennika ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, informuj¹c o tym uprzednio
Kierownika Kancelarii Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
3. W przypadku przekazywania do komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego du¿ej iloœci dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” dyrektorzy komórek organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego mog¹ podj¹æ decyzjê o za³o¿eniu dla danej komórki organizacyjnej dziennika korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, informuj¹c o tym uprzednio Kierownika Kancelarii Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Przeznaczone do prowadzenia poza Kancelari¹ Tajn¹
Wy¿szego Urzêdu Górniczego: dziennik ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” oraz dziennik korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, s¹ rejestrowane w Kancelarii Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego jako dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹
„zastrze¿one”, oddzielnie na ka¿dy rok kalendarzowy, i przekazywane do komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowego urzêdu górniczego i specjalistycznego urzêdu górniczego na wniosek jej dyrektora.
§ 10. Dzienniki ewidencji wytworzonych dokumentów
zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” oraz dzienniki korespondencji dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” przechowuje siê do chwili wybrakowania lub
przekazania do archiwum zak³adowego zarejestrowanych
w nich dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne,
wobec których zniesiono przyznan¹ klauzulê tajnoœci lub
min¹³ ustawowy okres ochrony lub ustanowiony przez osobê, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych; klauzula tajnoœci na tych dziennikach jest przed³u¿ona do czasu up³ywu okresu ochrony na ostatnim zarejestrowanym w nim
dokumencie.
§ 11. 1. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, zarejestrowane w Kancelarii Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w zale¿noœci
od decyzji dyrektora komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, mog¹ byæ przechowywane w Kancelarii
Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego b¹dŸ w pomieszczeniach biurowych komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
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2. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, zarejestrowane poza Kancelari¹ Tajn¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego, nie s¹ w niej
przechowywane; dopuszcza siê przekazanie do Kancelarii
Tajnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego takich dokumentów
w celu przechowywania, jedynie wraz z zakoñczonymi
dziennikami, w których by³y zarejestrowane.

i ochrony materia³ów zawieraj¹cych informacje niejawne
(Dz. U. Nr 200, poz. 1650); dopuszcza siê osobiste przewo¿enie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzul¹
„zastrze¿one” miêdzy Wy¿szym Urzêdem Górniczym a okrêgowymi urzêdami górniczymi lub specjalistycznymi urzêdami górniczymi, jeœli przewo¿¹cy pracownik podró¿uje
samochodem w towarzystwie drugiego pracownika.

§ 12. Dokumentom zawieraj¹cym informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, przechowywanym
poza Kancelari¹ Tajn¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zapewnia siê warunki gwarantuj¹ce ochronê przed nieuprawnionym ujawnieniem; minimum ochrony zapewnia umieszczenie tych dokumentów w meblu biurowym zamykanym
na klucz i przechowywanie klucza w bezpiecznym miejscu.

§ 17. 1. Oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym, sporz¹dzone w trybie okreœlonym odrêbnymi przepisami, do chwili
wp³ywu do Wy¿szego Urzêdu Górniczego s¹ traktowane
jako dokumenty chronione ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z póŸn. zm.4)).

§ 13. Dostêp do dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” mog¹ mieæ
tylko osoby uprawnione, które uzyska³y poœwiadczenie
bezpieczeñstwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.
§ 14. Za ochronê dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”, przechowywanych poza Kancelari¹ Tajn¹ Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, odpowiadaj¹ odpowiednio:
1) dyrektor komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu
Górniczego;
2) dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego;
3) dyrektor specjalistycznego urzêdu górniczego.
§ 15. W przypadku utraty dokumentów zawieraj¹cych
informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” lub
ich nieuprawnionego ujawnienia, dyrektor komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego lub dyrektor specjalistycznego
urzêdu górniczego niezw³ocznie powiadamia pisemnie, wraz
z opisem okolicznoœci zdarzenia, Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego; Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mo¿e
poleciæ podjêcie dzia³añ wyjaœniaj¹cych pe³nomocnikowi do
spraw ochrony informacji niejawnych.
§ 16. 1. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne
oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” s¹ przekazywane pomiêdzy komórkami organizacyjnymi Wy¿szego Urzêdu Górniczego za pokwitowaniem w dzienniku korespondencji
dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
2. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” s¹ przesy³ane pomiêdzy
okrêgowymi urzêdami górniczymi lub specjalistycznymi
urzêdami górniczymi a Wy¿szym Urzêdem Górniczym
poprzez pañstwowe przedsiêbiorstwo u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”, zgodnie z rozporz¹dzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 29 wrzeœnia 2005 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewo¿enia, wydawania

2. Po zapoznaniu siê z oœwiadczeniami, o których mowa
w ust. 1, przez osoby uprawnione w rozumieniu odrêbnych
przepisów, oœwiadczenia s¹ rejestrowane w dzienniku ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
3. Oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym przesy³a siê
pomiêdzy okrêgowymi urzêdami górniczymi lub specjalistycznymi urzêdami górniczymi a Wy¿szym Urzêdem Górniczym
za poœrednictwem pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej „Poczta Polska”, jako przesy³kê polecon¹
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zapakowan¹ w dwie
nieprzezroczyste koperty, zabezpieczon¹ pieczêci¹ do pakietów i taœm¹ samoprzylepn¹ oraz opatrzon¹ adnotacj¹
„Do r¹k w³asnych”.
§ 18. 1. Dane osobowe i uzasadnienie do wniosku
o nadanie orderu lub odznaczenia do chwili wp³ywu do Wy¿szego Urzêdu Górniczego s¹ traktowane jako dokumenty
chronione ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
2. Wype³niony i zatwierdzony przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia jest rejestrowany w dzienniku ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”.
3. Dokumenty zawieraj¹ce dane i informacje, o których mowa w ust. 1, umieszczone na informatycznych
noœnikach danych, przesy³a siê pomiêdzy okrêgowymi urzêdami górniczymi lub specjalistycznymi urzêdami górniczymi a Wy¿szym Urzêdem Górniczym za poœrednictwem
pañstwowego przedsiêbiorstwa u¿ytecznoœci publicznej
„Poczta Polska”, jako przesy³kê polecon¹ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, zapakowan¹ w dwie nieprzezroczyste koperty, zabezpieczon¹ pieczêci¹ do pakietów i taœm¹
samoprzylepn¹ oraz opatrzon¹ adnotacj¹ „Do r¹k w³asnych”;
do tych noœników za³¹cza siê pismo przewodnie, sporz¹dzone zgodnie z przepisami zarz¹dzenia nr 10 Prezesa
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz.
219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie postêpowania z dokumentacj¹ oraz dzia³alnoœci
archiwalnej w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 12,
poz. 47).
§ 19. Brakowanie i archiwizowanie dokumentów, które utraci³y klauzulê „zastrze¿one”, odbywa siê w oparciu
o przepisy zarz¹dzenia nr 10 Prezesa Wy¿szego Urzêdu

Górniczego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie postêpowania z dokumentacj¹ oraz dzia³alnoœci archiwalnej
w urzêdach górniczych.
§ 20. Wszelkie w¹tpliwoœci co do trybu postêpowania
z dokumentami zawieraj¹cymi informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one” konsultuje siê z pe³nomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych.
Za³¹cznik do „Instrukcji dotycz¹cej szczegó³owych wymagañ w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzul¹ „zastrze¿one” w urzêdach górniczych”

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW ZAWIERAJ¥CYCH INFORMACJE NIEJAWNE OZNACZONE KLAUZUL¥
„ZASTRZE¯ONE”, WYSTÊPUJ¥CYCH LUB MOG¥CYCH WYSTÊPOWAÆ W DZIA£ALNOŒCI URZÊDÓW
GÓRNICZYCH
I. Dokumenty zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”:
1) oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym osób pe³ni¹cych
funkcje publiczne;
2) wnioski o nadanie orderu lub odznaczenia oraz dokumentacja ich dotycz¹ca (notatka, wykaz osób);

6) informacje o has³ach dostêpu do systemów komputerowych w urzêdach górniczych (has³a administratorów
i u¿ytkowników).
II. Dokumenty, które mog¹ byæ uznane za dokumenty
zawieraj¹ce informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”:

3) dzienniki ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”;

1) dzienniki korespondencji oraz dzienniki ewidencji wytworzonych dokumentów zawieraj¹cych informacje
niejawne oznaczone klauzul¹ „poufne”;

4) dzienniki korespondencji dokumentów zawieraj¹cych
informacje niejawne oznaczone klauzul¹ „zastrze¿one”;

2) dokumenty dotycz¹ce ochrony informacji niejawnych;
3) dokumentacja zawieraj¹ca konfiguracjê internetowych
skrzynek pocztowych oraz korespondencja z dostarczania us³ug internetowych z danymi w tej sprawie.

5) projekty techniczne zawieraj¹ce informacje o zabezpieczeniach systemów komputerowych (systemów operacyjnych lub oprogramowania u¿ytkowego);
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DECYZJA Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 lutego 2007 r.
w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw organizacji ósmego spotkania grupy wspó³pracy administracyjnej ATEX
ADCO dla dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbli¿enia
ustawodawstw Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych urz¹dzeñ i systemów ochronnych przeznaczonych do u¿ytku
w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem
Na podstawie § 2 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:
§ 1. Tworzy siê Zespó³ do spraw organizacji ósmego
spotkania grupy wspó³pracy administracyjnej ATEX ADCO

dla dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbli¿enia ustawodawstw
Pañstw Cz³onkowskich dotycz¹cych urz¹dzeñ i systemów
ochronnych przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach
zagro¿onych wybuchem, zwany dalej „Zespo³em”, w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1) Przewodnicz¹cy

— Józef Koczwara
Dyrektor Departamentu
Energomechanicznego;
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— Miros³aw Krzystolik
G³ówny Specjalista
w Departamencie
Energomechanicznym,

§ 2. Zadaniem Zespo³u jest zorganizowanie w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym w dniach 21—22 czerwca 2007 r.
ósmego spotkania grupy wspó³pracy administracyjnej ATEX
ADCO, o której mowa w § 1.

— Dagmara Machalica
Starszy Specjalista
w Biurze
Organizacyjnym,

§ 3. Sprawy dotycz¹ce zadañ Zespo³u rozpatruje siê
na posiedzeniach.
§ 4. Termin posiedzenia Zespo³u wyznacza jego Przewodnicz¹cy.

— Miros³aw Musia³
G³ówny Specjalista
w Departamencie
Energomechanicznym,

§ 5. Przewodnicz¹cy Zespo³u mo¿e zaprosiæ osoby niewchodz¹ce w sk³ad Zespo³u do udzia³u w jego pracach.
§ 6. 1. Przewodnicz¹cy Zespo³u przedstawi Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyniki prac Zespo³u do dnia
29 czerwca 2007 r.

— Witold Osiñski
Starszy Specjalista
w Departamencie
Energomechanicznym,

2. Zespó³ zakoñczy prace z dniem akceptacji przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyników prac Zespo³u.

— Magdalena Œmieszek
Starszy Specjalista
w Departamencie Prawnym
i Integracji Europejskiej.

§ 7. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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DECYZJA Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO 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
Na podstawie § 2 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:
§ 1. Tworzy siê Zespó³ do spraw obs³ugi przedstawiciela Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w ramach prac
Sta³ej Grupy Roboczej do spraw Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego, zwany dalej „Zespo³em”.
§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:
1) przewodnicz¹cy

—

2) zastêpca
przewodnicz¹cego —
3) cz³onkowie

—
—
—
—

Piotr Gisman;
Jacek Bielawa;
Józef Koczwara,
Wojciech Magiera,
Jan Migda,
Magdalena Œmieszek.

§ 3. Do zadañ Zespo³u nale¿y przygotowywanie projektów opinii, uwag, stanowisk oraz innych dokumentów
zwi¹zanych z udzia³em przedstawiciela Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w pracach Sta³ej Grupy Roboczej do
spraw Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego, utworzonej w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, powo³anym decyzj¹ Rady Unii
Europejskiej z dnia 22 czerwca 2003 r. ustanawiaj¹c¹ Komitet Doradczy do spraw Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz. Urz. UE C 218 z 13.09.2003,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5,
t. 4, str. 285).
§ 4. Wstêpne wersje projektów dokumentów, o których mowa w § 3, s¹ opracowywane przez osoby wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u, do których w³aœciwoœci merytorycznej nale¿y okreœlone zagadnienie.
§ 5. Przewodnicz¹cy Zespo³u mo¿e zaprosiæ osoby niewchodz¹ce w sk³ad Zespo³u do udzia³u w jego pracach,
w celu realizacji zadania okreœlonego w § 4.
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§ 6. Posiedzenia Zespo³u dla przyjêcia ostatecznych
wersji projektów dokumentów, o których mowa w § 3,
odbywaj¹ siê w terminach wyznaczonych przez przewodnicz¹cego Zespo³u w zale¿noœci od potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ trzy razy w roku kalendarzowym.
§ 7. Ostateczne wersje projektów dokumentów, o których mowa w § 3, s¹ przedk³adane Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego przez przewodnicz¹cego Zespo³u, a w
przypadku jego nieobecnoœci — przez zastêpcê przewodnicz¹cego Zespo³u, nie póŸniej ni¿ na 14 dni przed terminem
posiedzenia Sta³ej Grupy Roboczej, o której mowa w § 3,
lub terminem wyra¿enia opinii, zg³oszenia uwag albo zajêcia stanowiska przez przedstawiciela Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.

Poz. 11

§ 8. Obs³ugê administracyjn¹ posiedzeñ Zespo³u sprawuje Departament Prawny i Integracji Europejskiej.
§ 9. Traci moc decyzja nr 9 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw obs³ugi Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego w ramach prac Sta³ej Grupy Roboczej do spraw
Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego (Dz. Urz. WUG
Nr 4, poz. 14).
§ 10. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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