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ZARZ¥DZENIE Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników urzêdów górniczych
Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz 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)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. Zarz¹dzenie okreœla tryb postêpowania w sprawach podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju, odbywanych przez:
1) Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
2) Wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
3) Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
4) dyrektorów oraz naczelników komórek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 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), zwanych dalej „komórkami Wy¿szego Urzêdu Górniczego”,
5) pracowników zatrudnionych w Samodzielnym Wydziale
do spraw Audytu Wewnêtrznego i Kontroli Finansowej oraz na Samodzielnym Stanowisku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
6) niewymienionych w pkt 4 i 5 pracowników komórek
Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
7) pracowników wymienionych w § 7 ust. 2 regulaminu
organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 12 Prezesa Wy¿-

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.

szego Urzêdu Górniczego z dnia 24 wrzeœnia 2007 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 12, poz. 46),
8) dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych,
9) niewymienionych w pkt 8 pracowników okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów
górniczych
— zwanych dalej „podró¿ami s³u¿bowymi”.
§ 2. 1. Podró¿e s³u¿bowe odbywaj¹ siê na podstawie
planu podró¿y s³u¿bowych, zwanego dalej „planem”, z zastrze¿eniem § 3 ust 1.
2. Plan zawiera informacje o przewidywanych w danym roku bud¿etowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwanym dalej „rokiem bud¿etowym”,
podró¿ach s³u¿bowych, okreœlaj¹c w szczególnoœci:
1) cele podró¿y s³u¿bowej;
2) orientacyjne terminy podró¿y s³u¿bowej;
3) kalkulacje kosztów podró¿y s³u¿bowej;
4) sposoby finansowania podró¿y s³u¿bowej.
3. Projekt planu sporz¹dza Biuro Organizacyjne Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwane dalej „Biurem Organizacyjnym”, w porozumieniu z dyrektorami oraz naczelnikami
komórek Wy¿szego Urzêdu Górniczego, osobami wymienionymi w § 1 pkt 5 i 7, a tak¿e dyrektorami okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych.
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4. W terminie do dnia 15 lipca dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do akceptacji projekt planu ramowego na nastêpny
rok bud¿etowy.

5. Biuro Organizacyjne, uwzglêdniaj¹c informacje zawarte we wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, oraz informacje, o których mowa w § 11, sporz¹dza:

5. W terminie 15 dni od dnia og³oszenia ustawy bud¿etowej dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do zatwierdzenia projekt
planu na dany rok bud¿etowy.

1) kalkulacjê kosztów podró¿y s³u¿bowej i do³¹cza tê kalkulacjê do wniosku;

6. Kopia zaakceptowanego przez Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego planu ramowego oraz kopia zatwierdzonego przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego planu jest przekazywana w terminie 15 dni od dnia akceptacji
albo zatwierdzenia do:
1) osób, które w imieniu komórki Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowego urzêdu górniczego, specjalistycznego urzêdu górniczego albo w³asnym zg³asza³y do planu propozycje podró¿y s³u¿bowych;
2) Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „Biurem Administracyjno-Bud¿etowym”;
3) Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „Biurem Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych”.
§ 3. 1. Odbycie przez pracownika urzêdu górniczego
podró¿y s³u¿bowej, nieujêtej w planie albo ujêtej w planie
bez podania dok³adnej daty lub dodatkowych kosztów podró¿y s³u¿bowej, w tym op³aty konferencyjnej, wymaga uzyskania pisemnej zgody Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1,
sporz¹dzony na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia, jest sk³adany do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego za poœrednictwem dyrektora Biura
Organizacyjnego nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zaproszenia lub innych dokumentów
zawieraj¹cych istotne informacje na temat podró¿y s³u¿bowej.
3. Do wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, do³¹cza siê zaproszenie lub inne dokumenty zawieraj¹ce istotne informacje na temat podró¿y s³u¿bowej.
4. Z wnioskiem o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, w odniesieniu do osoby wymienionej w:
1) § 1 pkt 2—5, 7 i 8 — wystêpuj¹ te osoby;
2) § 1 pkt 6 — wystêpuj¹ dyrektorzy oraz naczelnicy
komórek Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) § 1 pkt 9 — wystêpuj¹ dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych.

2) adnotacjê o szacunkowych kosztach podró¿y s³u¿bowej pokrywanych z bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego, potwierdzon¹ podpisem jego dyrektora na wniosku.
6. Na wniosku o udzielenie zgody, o której mowa
w ust. 1, Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego udziela zgody na odbycie podró¿y s³u¿bowej albo odmawia jej udzielenia.
7. Wniosek wraz ze stanowiskiem Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, o którym mowa w ust. 6, jest przekazywany do Biura Organizacyjnego, a jego kopia:
1) do osoby, która wyst¹pi³a z wnioskiem o udzielenie
zgody, o której mowa w ust. 1;
2) do Biura Administracyjno-Bud¿etowego;
3) w przypadku podró¿y s³u¿bowych w celu odbycia szkolenia — do Biura Kadr, Szkolenia i Spraw Obronnych.
§ 4. W przypadku podró¿y s³u¿bowych odbywanych
na podstawie planu dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada — nie póŸniej ni¿ na 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu — Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego
do akceptacji propozycjê dotycz¹c¹ osób delegowanych,
w tym przewodnicz¹cego delegacji — je¿eli planowany jest
udzia³ wiêcej ni¿ jednej osoby w podró¿y s³u¿bowej.
§ 5. 1. Dokumentami stanowi¹cymi podstawê podró¿y
s³u¿bowej s¹:
1) polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej;
2) instrukcja wyjazdowa.
2. Osoby delegowane przekazuj¹ do Biura Organizacyjnego — nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu — swoje dane osobowe niezbêdne do sporz¹dzenia polecenia odbycia podró¿y s³u¿bowej.
3. Polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej jest sporz¹dzane
przez Biuro Organizacyjne na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia.
4. Instrukcja wyjazdowa okreœla zadania osób delegowanych i stanowisko, jakie maj¹ one reprezentowaæ
w imieniu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
5. Instrukcja wyjazdowa jest sporz¹dzana na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia,
w uzgodnieniu z dyrektorami oraz naczelnikami komórek
Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub dyrektorami okrêgowych

Dziennik Urzêdowy Nr 3
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych, w których s¹ zatrudnione osoby delegowane, i przekazywana dyrektorowi Biura Organizacyjnego — nie póŸniej ni¿ na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu —
przez osobê delegowan¹, a w przypadku podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju, w których planowany jest udzia³
wiêcej ni¿ jednej osoby — przez przewodnicz¹cego delegacji lub wyznaczon¹ przez niego osobê delegowan¹.
6. Przepis ust. 5 stosuje siê odpowiednio do osób wymienionych w § 1 pkt 5 i 7, w przypadku gdy s¹ one osobami delegowanymi.
7. Dyrektor Biura Organizacyjnego przedk³ada — nie
póŸniej ni¿ na 3 dni przed planowanym terminem wyjazdu
— Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do podpisu
polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej oraz instrukcjê wyjazdow¹.
8. Podpisane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego polecenie odbycia podró¿y s³u¿bowej oraz instrukcja
wyjazdowa s¹ przekazywane do Biura Organizacyjnego,
a kopie tych dokumentów — do osób delegowanych.
9. W przypadkach uzasadnionych krótkim okresem
pomiêdzy otrzymaniem informacji o terminie wyjazdu
a terminem wyjazdu dozwolone jest odst¹pienie od terminów okreœlonych w ust. 2, 5 lub 7.
§ 6. Dyrektor Biura Organizacyjnego przekazuje do Biura
Administracyjno-Bud¿etowego:
1) na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do
zarz¹dzenia — dane niezbêdne do dokonywania wyp³at œrodków dewizowych z Narodowego Banku Polskiego tytu³em zaliczek dewizowych dla osób delegowanych;
2) na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 5 do
zarz¹dzenia — dane niezbêdne do dokonania przelewów dewizowych.
§ 7. Zaci¹ganie przez dyrektora Biura Organizacyjnego zobowi¹zañ finansowych, zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ okreœlonych w zarz¹dzeniu, nastêpuje na podstawie
planu albo zgody, o której mowa w § 3 ust. 1, w ramach
udzielonego pe³nomocnictwa.
§ 8. 1. Osoba delegowana — nie póŸniej ni¿ w terminie
14 dni od dnia powrotu z podró¿y s³u¿bowej — dokonuje,
osobiœcie lub przez osobê upowa¿nion¹ do pobrania œrodków finansowych, rozliczenia kosztów podró¿y s³u¿bowej
poza granicami kraju na formularzu, którego wzór stanowi
za³¹cznik nr 6 do zarz¹dzenia.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do Biura Administracyjno-Bud¿etowego za poœrednictwem Biura Organizacyjnego.
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3. W terminie 30 dni od dnia powrotu z podró¿y s³u¿bowej przewodnicz¹cy delegacji (osoba delegowana) przedk³ada, za poœrednictwem Biura Organizacyjnego, Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do akceptacji sprawozdanie z podró¿y s³u¿bowej, sporz¹dzone na formularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 7 do zarz¹dzenia, wraz
z ewentualnymi materia³ami informacyjnymi uzyskanymi
w zwi¹zku z podró¿¹ s³u¿bow¹ (akty normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne).
4. Je¿eli odrêbne przepisy, zasady przyjête w odrêbnym trybie lub powszechnie stosowane zasady przewiduj¹
dokumentowanie spraw zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wymagaj¹cych
odbycia podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju, dokument zawieraj¹cy sprawozdanie z wykonanych czynnoœci
s³u¿bowych do³¹cza siê do sprawozdania, o którym mowa
w ust. 3.
5. W uzasadnionych przypadkach Prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego mo¿e ustaliæ inny termin na dokonanie
czynnoœci, o której mowa w ust. 3.
6. Zaakceptowane przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, jest
przekazywane do Biura Organizacyjnego, a jego kopia do
komórki Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego,
deleguj¹cych pracownika.
7. Przepis ust. 6 stosuje siê odpowiednio do osób wymienionych w § 1 pkt 5 i 7, w przypadku gdy s¹ one osobami delegowanymi.
§ 9. 1. Biuro Organizacyjne prowadzi rejestr podró¿y
s³u¿bowych.
2. W rejestrze podró¿y s³u¿bowych s¹ gromadzone
i przechowywane sprawozdania, o których mowa w § 8
ust. 3, przekazane do Biura Organizacyjnego w trybie okreœlonym w § 8 ust. 6.
§ 10. 1. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych w zakresie:
1) sporz¹dzania informacji, o których mowa w § 6,
2) zakupu biletów na w³aœciwe do odbycia podró¿y s³u¿bowej œrodki transportu,
3) rezerwacji noclegów,
4) zakupu polis ubezpieczeniowych dla osób delegowanych,
5) zakupu wiz niezbêdnych do odbycia podró¿y s³u¿bowej,
6) sprawdzania pod wzglêdem merytorycznym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych
— zapewnia Biuro Organizacyjne.
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2. Obs³ugê podró¿y s³u¿bowych w zakresie:
1) sporz¹dzania zleceñ do Narodowego Banku Polskiego
zwi¹zanych z rozliczeniami zaliczek dewizowych dla
osób delegowanych,
2) sporz¹dzania poleceñ przelewów do Narodowego Banku Polskiego,
3) dokonywania wyp³at œrodków dewizowych zgodnie
z danymi, o których mowa w § 6,
4) sprawdzania pod wzglêdem rachunkowym rozliczeñ
kosztów podró¿y s³u¿bowych,
5) dokonywania wp³at niewykorzystanych œrodków dewizowych do Narodowego Banku Polskiego po rozliczeniu zaliczek dewizowych,
6) dokonywania wyp³at œrodków tytu³em rozliczenia zaliczek dewizowych
— zapewnia Biuro Administracyjno-Bud¿etowe.
§ 11. W terminie do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca Biuro
Administracyjno-Bud¿etowe przekazuje do Biura Organizacyjnego zestawienie posiadanych œrodków na podró¿e s³u¿bowe, sporz¹dzone wed³ug stanu na ostatni dzieñ poprzedniego miesi¹ca, w ramach czêœci bud¿etu pañstwa dotycz¹cej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 12. W terminie do dnia 30 stycznia ka¿dego roku
Biuro Organizacyjne sporz¹dza sprawozdanie z wykonania
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planu, uwzglêdniaj¹ce podró¿e s³u¿bowe odbyte na podstawie zgody, o której mowa w § 3 ust. 1.
§ 13. Przy organizacji i odbywaniu podró¿y s³u¿bowych
nale¿y kierowaæ siê zasadami okreœlonymi w przepisach
o pracownikach urzêdów pañstwowych, przepisach o s³u¿bie cywilnej, przepisach o pañstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach pañstwowych, a tak¿e w Kodeksie Etyki S³u¿by Cywilnej.
§ 14. Sprawy zwi¹zane z podró¿ami s³u¿bowymi, nieuregulowane przepisami prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego oraz przepisami zarz¹dzenia, wymagaj¹ indywidualnego rozstrzygniêcia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 15. Traci moc zarz¹dzenie nr 1 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. w sprawie
podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzêdów górniczych (Dz. Urz.
WUG z 2006 r. Nr 7, poz. 42).
nia.

§ 16. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisaPrezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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