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15
ZARZ¥DZENIE Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1. W zarz¹dzeniu 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) w za³¹czniku do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Obowi¹zki i uprawnienia radców prawnych zatrudnionych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
okrelaj¹ równie¿ przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).;
2) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Prezes i wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorzy departamentów, nad którymi bezporedni nadzór merytoryczny sprawuj¹ wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, oraz ich zastêpcy s¹ pracownikami inspekcyjno-technicznymi.,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

3. Upowa¿nieni przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego pracownicy inspekcyjno-techniczni wykonuj¹ czynnoci w ramach zadañ
zwi¹zanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych,
innych ni¿ okrelone w przepisach wydanych
na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby
wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci.;
3) w § 5:
a) po pkt 2 dodaje siê pkt 2a i 2b w brzmieniu:
2a) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych
do obrotu, przeznaczonych do stosowania
w zak³adach górniczych, innych ni¿ okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci;
2b) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z uznawaniem nabytych w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych;,
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b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) wspó³praca z innymi jednostkami kontroli,
zw³aszcza z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy,
Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹, Inspekcj¹
Ochrony rodowiska, Pañstwow¹ Agencj¹
Atomistyki, Urzêdem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami administracji miar
oraz organami administracji architektonicznobudowlanej i nadzoru budowlanego;;
4) w § 7 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów
górniczych;
2) Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego;;

Poz. 15

8) w § 12 w ust. 2:
a) w pkt 3 kropkê zastêpuje siê rednikiem,
b) po pkt 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
4) Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.;
9) w § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) planowanie, koordynacja i przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci okrêgowych urzêdów
górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych, w tym poprzez inspekcje w zak³adach
górniczych;;
10) § 17 otrzymuje brzmienie:
§ 17. Przepisy:
1) § 1316 stosuje siê odpowiednio do dyrektorów komórek równorzêdnych, wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 13;

5) w § 9 w ust. 4 po pkt 3 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

2) § 14 i 15 stosuje siê odpowiednio do dyrektora Departamentu Ochrony rodowiska i Gospodarki Z³o¿em  w odniesieniu do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej.;

3a) Zespo³u do spraw Kontroli;;
6) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) sprawuj¹ bezporedni nadzór merytoryczny nad
Departamentem Górnictwa, Departamentem
Energomechanicznym, Departamentem Ochrony
rodowiska i Gospodarki Z³o¿em oraz Departamentem Warunków Pracy;;
7) w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zadania Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego (symbol PDG) okrelaj¹
przepisy:
1) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej;
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.
1611 i Nr 189, poz. 1851);
3) ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1396 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302).,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego w celu realizacji swoich zadañ sprawuje bezporedni nadzór merytoryczny nad
Biurem Kadr i Szkolenia, Biurem Administracyjno-Bud¿etowym, Stanowiskiem do Spraw
Audytu Wewnêtrznego oraz Stanowiskiem do
spraw Kontroli Finansowej.;

11) w § 18:
a) w ust 1:
 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) decyzje oraz postanowienia wydane
w pierwszej instancji na podstawie:
a) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
b) ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o zasadach uznawania nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawodów
regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r.
Nr 190, poz. 1864),
c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoci (Dz. U. Nr
166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1652);,
 po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a) obwieszczenia w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu
górniczego;,
 w pkt 11 w lit. d kropkê zastêpuje siê rednikiem,
 po pkt 11 dodaje siê pkt 12 w brzmieniu:
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Poz. 15
Urzêdu Górniczego, wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dzia³aj¹cych
z upowa¿nienia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, oraz Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego;,

12) akty nadania statuetki Srebrnego Skarbnika.,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Podpisywanie przez wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w imieniu Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zarz¹dzeñ
oraz innych aktów kierownictwa wewnêtrznego, a tak¿e obwieszczeñ w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego, nastêpuje z klauzul¹ w zastêpstwie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;
12) w § 19:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Projekty aktów normatywnych oraz innych
aktów prawnych, opracowane w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym, przed przed³o¿eniem
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego do
akceptacji, wymagaj¹ uzgodnienia z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej.;
13) w § 20:
a) w ust. 1:
 uchyla siê pkt 1,

b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Zadania i kompetencje Biura Organizacyjnego w zakresie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników urzêdów górniczych okrelaj¹ przepisy zarz¹dzenia
nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 4 wrzenia 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 Nr 2, poz. 10).,
c) w ust. 2:
 uchyla siê pkt 2,
 w pkt 5 rednik zastêpuje siê kropk¹,
 uchyla siê pkt 6,
d) uchyla siê ust. 4,
e) po ust. 7 dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. W ramach Biura Organizacyjnego dzia³aj¹:
1) Zespó³ do spraw Kontroli;

 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
4a) koordynacja wspó³pracy z zagranicznymi organami nadzoru górniczego oraz instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ górnicz¹;,
 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) prowadzenie obs³ugi merytorycznej i organizacyjnej podró¿y s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, z zastrze¿eniem § 22 ust. 1 pkt
3 lit. k;,
 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
5a) planowanie i realizacja bud¿etu w czêci
dotycz¹cej wspó³pracy z zagranic¹, z zastrze¿eniem § 22 ust. 1 pkt 3 lit. h;,
 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:
7a) obs³uga administracyjna powo³anej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Komisji do spraw analizy stosowania
przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem
zak³adów górniczych;,
 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) prowadzenie rejestru pe³nomocnictw
udzielanych przez Prezesa Wy¿szego

2) Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej;
3) Rzecznik Prasowy Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.;
14) w § 21:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) kontrolê prawid³owoci rozpoznawania zagro¿eñ wystêpuj¹cych w ruchu zak³adów górniczych oraz podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wypracowania skutecznych rodków
przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom i ich zwalczania;,
b) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a i 9b w brzmieniu:
9a) kontrolê, wykonywan¹ przez upowa¿nionych pracowników, wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych, innych ni¿
okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby
wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci;
9b) prawn¹ kontrolê metrologiczn¹ w zak³adach
górniczych, wykonywan¹ przez upowa¿nionych pracowników, na zasadach okrelo-
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nych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. 
Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz.
1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r.
Nr 170, poz. 1652);,
c) w pkt 13:
 po lit. d dodaje siê lit. da w brzmieniu:
da) wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych, innych ni¿ okrelone
w przepisach wydanych na podstawie
art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci,,
 po lit. g dodaje siê lit. ga w brzmieniu:
ga) uznawania nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych,;
15) w § 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Do zakresu dzia³ania Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej (symbol PRI) nale¿y:
1) wykonywanie obs³ugi legislacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, a w szczególnoci:
a) inicjowanie oraz opracowywanie projektów rozwi¹zañ prawnych w obszarze
dzia³añ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych i dyrektorów specjalistycznych urzêdów górniczych, w oparciu o rozpoznanie stanu i rozwoju prawa,
b) koordynowanie, z uwzglêdnieniem § 19
ust. 2, dzia³alnoci komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w zakresie opracowywania projektów
aktów normatywnych i innych aktów
prawnych,
c) opracowywanie uwag i opinii do projektów aktów normatywnych i innych
dokumentów rz¹dowych oraz koordynacja prac komórek organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego w tym
zakresie, w ramach miêdzyresortowego postêpowania uzgadniaj¹cego i opiniodawczego, a tak¿e wspó³praca w
tym zakresie z Ministerstwem Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz Rz¹dowym Centrum Legislacji,

Poz. 15
d) pomoc prawna w przygotowywaniu
projektów zarz¹dzeñ i innych aktów
prawnych Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
e) prowadzenie rejestru zarz¹dzeñ i innych
aktów prawnych Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego oraz decyzji Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego,
f) redagowanie Dziennika Urzêdowego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) wykonywanie czynnoci wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych, a w szczególnoci:
a) udzielanie komórkom organizacyjnym
Wy¿szego Urzêdu Górniczego pomocy
prawnej przy rozpatrywaniu spraw z zakresu ich kompetencji,
b) nadzór nad funkcjonowaniem obs³ugi
prawnej w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycznych urzêdach
górniczych, w tym poprzez przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci tych
urzêdów,
c) nadzór nad prowadzeniem postêpowania mandatowego w okrêgowych urzêdach górniczych i specjalistycznych
urzêdach górniczych, w tym poprzez
przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci tych urzêdów,
d) prowadzenie w postêpowaniu odwo³awczym spraw dotycz¹cych:
 odmowy dopuszczenia do egzaminu
przeprowadzanego w celu stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa
i dozoru ruchu zak³adu górniczego,
 zakazu wykonywania okrelonych
czynnoci w ruchu zak³adu górniczego,
e) prowadzenie postêpowañ w sprawach
dotycz¹cych uznawania nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych,
f) pomoc prawna przy opracowywaniu
projektów umów,
g) wystêpowanie w charakterze pe³nomocnika Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego w postêpowaniu s¹dowym,
s¹dowoadministracyjnym, administracyjnym oraz przed innymi organami,
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h) organizowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych oraz prawników
nie posiadaj¹cych prawa wykonywania
zawodu radcy prawnego, zatrudnionych
w okrêgowych urzêdach górniczych
i specjalistycznych urzêdach górniczych,
a tak¿e prowadzenie szkoleñ innych
pracowników tych urzêdów w zakresie
znajomoci prawa;
3) prowadzenie spraw z zakresu integracji
europejskiej, a w szczególnoci:
a) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych dokumentów dotycz¹cych integracji europejskiej,
b) harmonizacja prawa polskiego z prawem
wspólnotowym, analiza krajowych aktów prawnych i ich projektów, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych, pod k¹tem zgodnoci z prawem wspólnotowym w zakresie,
o którym mowa w lit. a,
c) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej
dotycz¹cej integracji europejskiej wród
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych
oraz przedsiêbiorców,
d) gromadzenie i udostêpnianie aktów prawa wspólnotowego pracownikom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych,
e) wspó³praca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami zajmuj¹cymi siê problematyk¹ integracji europejskiej,
f) przygotowywanie szkoleñ dotycz¹cych
integracji europejskiej,
g) koordynacja t³umaczeñ tekstów zwi¹zanych z problematyk¹ integracji europejskiej,
h) planowanie i realizacja bud¿etu w czêci dotycz¹cej integracji europejskiej,
i) opracowywanie raportów z wdra¿ania
prawa wspólnotowego do prawa polskiego i funkcjonowania nowych rozwi¹zañ, w zakresie objêtym w³aciwoci¹ dyrektorów okrêgowych urzêdów
górniczych, dyrektorów specjalistycznych urzêdów górniczych oraz Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
j) koordynacja udzia³u urzêdów górniczych

Poz. 15
w programach pomocowych Unii Europejskiej,
k) prowadzenie obs³ugi merytorycznej
i organizacyjnej podró¿y s³u¿bowych
pracowników urzêdów górniczych poza
granicami kraju, zwi¹zanych z procesem
integracji europejskiej oraz wspó³prac¹
z instytucjami Unii Europejskiej,
l) wspó³praca z krajowym koordynatorem
do spraw uznawania kwalifikacji;
4) prowadzenie dzia³alnoci normalizacyjnej,
a w szczególnoci:
a) opiniowanie projektów Polskich Norm
i projektów norm europejskich zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych,
b) opiniowanie projektów aktów prawnych
pod k¹tem proponowanych w nich powo³añ Polskich Norm,
c) prowadzenie i aktualizacja zbioru oraz
rejestru norm zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych,
w tym powo³ywanych w rozporz¹dzeniach wydanych na podstawie ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
d) wspó³praca z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz Komitetami Technicznymi,
e) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej
z zakresu normalizacji,
f) organizowanie szkoleñ z zakresu normalizacji dla pracowników Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych,
g) analiza dzia³alnoci urzêdów górniczych
pod k¹tem mo¿liwoci zastosowania
elementów systemu zarz¹dzania jakoci¹ wed³ug norm ISO serii 9000 i wprowadzenie wybranych elementów zarz¹dzania jakoci¹ oraz organizowanie
szkoleñ w tym zakresie,
h) prowadzenie Sekretariatu Komitetu
Technicznego nr 164 do spraw Bezpieczeñstwa w Górnictwie.,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Zadania i kompetencje Departamentu Praw-
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nego i Integracji Europejskiej w zakresie
podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
pracowników urzêdów górniczych okrelaj¹ przepisy zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 4 wrzenia 2003 r. w sprawie podró¿y s³u¿bowych
poza granicami kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów
górniczych oraz specjalistycznych urzêdów
górniczych.,
c) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) Zespó³ do spraw Integracji Europejskiej;;
16) w § 23:
a) w ust. 1 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Departament Górnictwa (symbol GG) koordynuje dzia³alnoæ oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie bie¿¹cej
kontroli dzia³alnoci tych urzêdów, w szczególnoci w odniesieniu do:,
b) w ust. 2:
 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a) obs³uga administracyjna powo³anej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie;,
 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie
do stosowania w zak³adach górniczych nastêpuj¹cych wyrobów: rodków strza³owych i sprzêtu strza³owego, obudowy podporowej i kotwowej wraz z ³adunkami klejowymi, sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego (izoluj¹cego) oraz materia³ów i substancji chemicznych;,
 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do
obrotu materia³ów wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci;;
17) w § 24:
a) w ust. 1:
 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Departament Energomechaniczny (symbol
GEM) koordynuje dzia³alnoæ oraz sprawuje
nadzór nad wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie

Poz. 15
bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci tych urzêdów,
w zakresie bezpiecznego stosowania maszyn,
urz¹dzeñ i instalacji w zak³adach górniczych,
w odniesieniu do:,
 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) specjalistycznych narzêdzi, urz¹dzeñ
i przyrz¹dów, w tym przyrz¹dów pomiarowych, stosowanych w górnictwie.,
b) w ust. 2:
 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie
do stosowania w zak³adach górniczych
maszyn, urz¹dzeñ i materia³ów, z wyj¹tkiem wyrobów wymienionych w § 23 ust.
2 pkt 6 i § 27 ust. 2 pkt 6a;,
 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) wykonywanie zadañ zwi¹zanych ze sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do
stosowania w zak³adach górniczych, innych ni¿ okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo
geologiczne i górnicze oraz w § 23 ust.
2 pkt 6a i § 27 ust. 2a, w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci;,
c) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Departament Energomechaniczny koordynuje prowadzenie w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym spraw dotycz¹cych kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³adach górniczych, innych ni¿ okrelone w przepisach
wydanych na podstawie art. 111 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo
geologiczne i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych
oceny zgodnoci, a tak¿e wspó³pracuje
w tej dziedzinie z w³aciw¹ komórk¹ organizacyjn¹ w Urzêdzie Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.,
d) w ust. 3 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) Zespó³ do spraw Kontroli Wyrobów;;

18) w § 25:
a) w ust. 1:
 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Departament Ochrony rodowiska i Gospodarki Z³o¿em (symbol OSG) koordynuje dzia³alnoæ oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzêdy górni-

Dziennik Urzêdowy Nr 4
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 63 -

cze i specjalistyczne urzêdy górnicze, w tym
poprzez przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli
dzia³alnoci tych urzêdów, w odniesieniu
do:,
 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) administracji architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego, a w szczególnoci:
a) nadzoru nad projektowaniem, budow¹,
utrzymaniem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych zak³adu górniczego,
b) opiniowania rozwi¹zañ przyjêtych
w projekcie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
c) uzgadniania projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych,
d) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
e) uzgadniania decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów górniczych,
f) uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inwestycji na
terenach górniczych,
g) oceny stanu zagro¿enia, badañ przyczyn
awarii i katastrof obiektów budowlanych zak³adu górniczego.,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Departament Ochrony rodowiska i Gospodarki Z³o¿em prowadzi obs³ugê Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.;
19) § 26 otrzymuje brzmienie:
§ 26. 1. Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (symbol AD), zwane dalej Archiwum, realizuje zadania zwi¹zane z wykonywaniem obowi¹zku gromadzenia, archiwizacji i udostêpniania przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego dokumentacji
mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych, o którym mowa w art.
107 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze,
a w szczególnoci:
1) przejmuje od przedsiêbiorców lub ich nastêpców prawnych dokumentacjê mierniczo-geologiczn¹ zlikwidowanych zak³adów górniczych;

Poz. 15
2) prowadzi archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej;
3) sporz¹dza i uzupe³nia komputerow¹ bazê
danych systemu informacji o terenie po
dzia³alnoci górniczej, na postawie gromadzonej dokumentacji mierniczo-geologicznej;
4) udostêpnia w³aciwym organom i zainteresowanym podmiotom dokumentacjê
i informacjê o rodowisku na terenie po
dzia³alnoci górniczej.
2. Do zadañ Archiwum nale¿y ponadto:
1) powiadamianie dyrektora w³aciwego miejscowo archiwum pañstwowego o przejêciu
i zabezpieczeniu dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zak³adu górniczego;
2) tworzenie i bie¿¹ce uzupe³nianie komputerowej bazy danych, w zakresie okrelonym przepisami w sprawie obiegu dokumentacji oraz
dzia³alnoci archiwalnej w urzêdach górniczych.
3. Archiwum podlega bezporednio wiceprezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Dyrektor Departamentu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Z³o¿em:
1) sprawuje merytoryczny nadzór nad Archiwum;
2) wykonuje w odniesieniu do Archiwum obowi¹zki i uprawnienia dyrektora komórki organizacyjnej, okrelone w § 14, § 15, § 18 ust.
4 i § 19, dzia³aj¹c z upowa¿nienia wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
5. W sprawach dotycz¹cych gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zak³adów górniczych Archiwum:
1) stosuje odpowiednio przepisy ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2) stosuje przepisy w sprawie obiegu dokumentacji oraz dzia³alnoci archiwalnej w urzêdach
górniczych.
6. Archiwum udostêpnia informacjê o rodowisku
na terenach po dzia³alnoci górniczej, dzia³aj¹c
w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.  Prawo ochrony rodowiska oraz stosuj¹c wzory formularzy okrelone w przepisach
wymienionych w ust. 5 pkt 2.
7. W ramach organizacyjnych Archiwum dzia³aj¹:
1) Stanowisko do spraw Skanowania Dokumentów;
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2) Stanowisko do spraw Przetwarzania Danych
Graficznych;
3) Stanowisko do spraw Reprodukcji Dokumentów;
4) Stanowisko do spraw Obs³ugi Sk³adnicy Map
Górniczych.;
20) w § 27:
a) w ust. 1 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Departament Warunków Pracy (symbol OWP)
koordynuje dzia³alnoæ oraz sprawuje nadzór nad
wykonywaniem zadañ przez okrêgowe urzêdy
górnicze, w tym poprzez przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci tych urzêdów, w odniesieniu do:,
b) w ust. 2:
 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) obs³uga administracyjna powo³anej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Komisji do Spraw Szkoleñ w Górnictwie;,
 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie do stosowania w zak³adach górniczych sprzêtu ochrony uk³adu oddechowego (oczyszczaj¹cego);,
 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy, wynikaj¹cych z art. 23711
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy oraz rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 wrzenia 1997 r.
w sprawie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704),
z zastrze¿eniem § 28 ust. 1 pkt 5;,
c) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. Departament Warunków Pracy wykonuje zadania zwi¹zane ze sprawowaniem kontroli
wprowadzonych do obrotu rodków ochrony indywidualnej oraz urz¹dzeñ u¿ywanych
na zewn¹trz pomieszczeñ, emituj¹cych ha³as do rodowiska, w zakresie spe³niania
przez te wyroby wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci.;
21) § 28 otrzymuje brzmienie:
§ 28. 1. Do zakresu dzia³ania Biura Kadr i Szkolenia (symbol GK) nale¿y:
1) kreowanie polityki zatrudnienia w urzêdach górniczych;
2) przygotowywanie i prowadzenie nie-
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zbêdnej dokumentacji zwi¹zanej z naborem kandydatów do korpusu s³u¿by
cywilnej w urzêdach górniczych oraz
og³aszaniem konkursów na wy¿sze stanowiska w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;
3) prowadzenie akt osobowych pracowników urzêdów górniczych;
4) wspó³dzia³anie z Departamentem Warunków Pracy w organizowaniu szkoleñ wstêpnych, podstawowych i okresowych w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy dla poszczególnych grup
i stanowisk pracy w urzêdach górniczych;
5) kierowanie na wstêpne, okresowe
i kontrolne badania lekarskie pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
6) przygotowywanie i prowadzenie niezbêdnej dokumentacji zwi¹zanej z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem do
ubezpieczeñ spo³ecznych pracowników
urzêdów górniczych;
7) sporz¹dzanie i kompletowanie dokumentów i pism zwi¹zanych ze stosunkiem pracy oraz wydawanie zawiadczeñ o zatrudnieniu;
8) prowadzenie rejestru delegacji krajowych;
9) prowadzenie elektronicznej ewidencji
czasu pracy dla pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
10) przygotowywanie wniosków zwi¹zanych z wyliczaniem kapita³u pocz¹tkowego, przechodzeniem pracowników
na emerytury i renty z tytu³u niezdolnoci do pracy oraz prowadzenie akcji
informacyjnej dotycz¹cej systemu emerytur i rent oraz kapita³u pocz¹tkowego;
11) przygotowywanie wniosków o odznaczenia pañstwowe, wyró¿nienia, stopnie górnicze, nagrody jubileuszowe oraz
prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
12) prowadzenie ewidencji dodatkowego
zatrudnienia pracowników, wykonywania przez nich dodatkowych zajêæ oraz
ewidencji informacji o podejmowaniu
prac nad projektami wynalazczymi;
13) analiza i opis stanowisk pracy oraz
wspó³udzia³ w tworzeniu systemu wartociowania pracy;
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14) przygotowanie systemu ocen urzêdników oraz pracowników s³u¿by cywilnej zatrudnionych w urzêdach górniczych;
15) przeprowadzanie okresowych i bie¿¹cych analiz stanu zatrudnienia w urzêdach górniczych;
16) prowadzenie sprawozdawczoci dla
G³ównego Urzêdu Statystycznego, Szefa S³u¿by Cywilnej oraz innej wed³ug
potrzeb;
17) koordynacja i nadzór w zakresie s³u¿by przygotowawczej oraz szkoleñ
cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej
w urzêdach górniczych, obejmuj¹ce:
a) przygotowywanie, we wspó³pracy z
komórkami organizacyjnymi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowymi
urzêdami górniczymi i specjalistycznymi urzêdami górniczymi, rocznego planu szkoleñ,
b) gospodarowanie bud¿etem przeznaczonym na szkolenia powszechne
i s³u¿bê przygotowawcz¹,
c) weryfikacja i kompletowanie stosownej dokumentacji szkoleniowej;
18) nadzorowanie i koordynowanie pracy
okrêgowych i specjalistycznych urzêdów górniczych w sprawach zwi¹zanych ze stosunkiem pracy;
19) przeprowadzanie bie¿¹cej kontroli okrêgowych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie prawid³owego
wykonywania zadañ okrelonych prawem pracy;
20) prowadzenie spraw wojskowych
i obronnych zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Ponadto do zakresu dzia³ania Biura Kadr i Szkolenia nale¿y:
1) za³atwianie spraw dotycz¹cych wniosków
o stwierdzenie kwalifikacji kierowników ruchu podziemnych zak³adów górniczych oraz
obs³uga Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³adów górniczych;
2) obs³uga administracyjno-kancelaryjna Komisji Dyscyplinarnej, o której mowa w § 7 ust.
1 pkt 3.
3. Biuro Kadr i Szkolenia prowadzi sprawy dotycz¹ce funkcjonowania Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej (symbol ZOG), okrelone w Regulaminie or-

Poz. 15
ganizacyjnym dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej,
stanowi¹cym za³¹cznik do decyzji nr 24 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu
organizacyjnego dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
(Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 5).;

22) w § 29:
a) w ust. 1:
 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) prowadzenie gospodarki finansowej poprzez:
a) opracowywanie projektu dochodów
i wydatków bud¿etu na ka¿dy rok bud¿etowy,
b) przygotowywanie materia³ów na posiedzenia komisji sejmowych i senackich
w czêci dotycz¹cej zakresu dzia³ania
Biura Administracyjno-Bud¿etowego,
c) bie¿¹ce kontrolowanie wykonywania
bud¿etu,
d) dokonywanie kontroli rachunkowo-formalnej dokumentów finansowych,
e) dokonywanie gotówkowych i bezgotówkowych dyspozycji pieniê¿nych,
f) windykacjê nale¿noci p³atniczych,
g) prowadzenie kasy, zgodnie z Instrukcj¹ Kasow¹;
2) prowadzenie rachunkowoci polegaj¹cej
zw³aszcza na:
a) bie¿¹cej ewidencji ksiêgowej na kontach
syntetycznych i analitycznych wszystkich operacji gospodarczych poszczególnych jednostek, zgodnie z Zak³adowym Planem Kont,
b) opracowywaniu miesiêcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych zgodnych z ewidencj¹ ksiêgow¹,
c) prowadzeniu ewidencji sk³adników maj¹tkowych bêd¹cych w posiadaniu urzêdów górniczych,
d) przeprowadzaniu inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych zgodnie z Instrukcj¹ Inwentaryzacyjn¹,
e) opracowywaniu bilansu rocznego;,
 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) prowadzenie spraw zwi¹zanych z umowami najmu oraz innymi umowami cywilno-
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prawnymi w czêci dotycz¹cej zakresu
dzia³ania Biura Administracyjno-Bud¿etowego;,
 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) prowadzenie dzia³alnoci socjalnej dla
pracowników oraz by³ych pracowników
urzêdów górniczych;,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Zadania i kompetencje Biura Administracyjno-Bud¿etowego w zakresie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników
urzêdów górniczych okrelaj¹ przepisy zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 4 wrzenia 2003 r. w sprawie
podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych oraz
specjalistycznych urzêdów górniczych.,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Biuro Administracyjno-Bud¿etowe prowadzi
sprawy dotycz¹ce funkcjonowania Zak³adu
Obs³ugi Gospodarczej, okrelone w Regulaminie organizacyjnym dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi
Gospodarczej.;
23) w § 31:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Zadania wymienione w ust. 1 s¹ wykonywane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie
szczegó³owego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnêtrznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 973).;
24) po § 32 dodaje siê § 32a i 32b w brzmieniu:
§ 32a. Zespó³ do spraw Kontroli (symbol ZK) planuje, organizuje, koordynuje oraz przeprowadza kompleksowe, problemowe, dorane i sprawdzaj¹ce kontrole dzia³alnoci okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dzia³aj¹c w sposób okrelony w zarz¹dzeniu nr 7 Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przeprowadzania kontroli urzêdu obs³uguj¹cego Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjnych podleg³ych, podporz¹dkowanych i nadzorowanych przez Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji (Dz. Urz. Min.

Poz. 15
SprawW. Nr 6, poz. 11 oraz z 2002 r. Nr 5,
poz. 11).
§ 32b. Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej
(symbol KF) planuje, organizuje oraz przeprowadza kontrolê finansow¹, dzia³aj¹c
w sposób okrelony na podstawie ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.;

25) tytu³ rozdzia³u 8 otrzymuje brzmienie:
Zasady przeprowadzania kontroli dzia³alnoci okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
26) uchyla siê § 35;
27) § 36 otrzymuje brzmienie:
§ 36. Zastosowany w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym system kontroli okrêgowych urzêdów
górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego ma na celu sprawdzenie poprawnoci ich dzia³ania, prawid³owoci stosowania instrumentów nadzoru
i kontroli, w³aciwego wykonywania zadañ
oraz nale¿ytego egzekwowania obowi¹zków
od podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ regulowan¹ przepisami:
1) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze;
2) ustawy z dnia 11 maja 2001 r.  Prawo
o miarach;
3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci.;
28) w § 37:
a) uchyla siê ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zespó³ do spraw Kontroli przeprowadza kontrole kompleksowe, problemowe, dorane
i sprawdzaj¹ce, o których mowa w § 38
i 39, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych na polecenie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.,
c) po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Komórki organizacyjne Wy¿szego Urzêdu
Górniczego wykonuj¹ wyznaczone zadania
kontrolne w ramach kontroli organizowanych przez Zespó³ do spraw Kontroli.;
29) w § 40:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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1. Komórki organizacyjne Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ka¿da w swoim zakresie dzia³ania,
s¹ obowi¹zane do przeprowadzania bie¿¹cej
kontroli dzia³alnoci okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych.,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Do przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, nie stosuje siê zarz¹dzenia wymienionego w § 32a.,
c) w ust. 2 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w szczególnoci poprzez:;
30) § 43 otrzymuje brzmienie:
§ 43. 1. Zespó³ do spraw Kontroli przeprowadza
kontrole kompleksowe, problemowe
i sprawdzaj¹ce komórek organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego na polecenie Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Do przeprowadzania kontroli, o których
mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio
§ 37 ust. 3, § 38 i § 39.;
31) w § 44:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci okrêgowych
urzêdów górniczych lub specjalistycznych
urzêdów górniczych;
2) kontroli prawid³owoci rozpoznawania zagro-

Poz. 15
¿eñ wystêpuj¹cych w ruchu zak³adów górniczych oraz podejmowania dzia³añ zmierzaj¹cych do wypracowania skutecznych rodków
przeciwdzia³ania tym zagro¿eniom i ich zwalczania;,
b) po ust. 5 dodaje siê ust. 5a w brzmieniu:
5a. W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji nieprawid³owoci, które wymagaj¹ podjêcia czynnoci przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci, przeprowadzaj¹cy inspekcjê niezw³ocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora w³aciwego departamentu.;

32) za³¹cznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2. Dyrektorzy departamentów oraz komórek równorzêdnych opracuj¹ lub zaktualizuj¹ w uzgodnieniu
z Dyrektorem Generalnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie zarz¹dzenia, szczegó³owe zakresy czynnoci dla poszczególnych
zespo³ów pracowników oraz stanowisk pracy.
§ 3. Przepisy § 5 pkt 2b, § 18 ust. 1 pkt 3 lit. b, §
21 pkt 13 lit. ga oraz § 22 ust. 1 pkt 2 lit. e i pkt 3 lit.
l za³¹cznika do zarz¹dzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu ustalonym niniejszym zarz¹dzeniem, stosuje siê od dnia uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 28 listopada 2003 r. (poz. 15)
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16
ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 listopada 2003 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych
Na podstawie art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27,
poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115,
poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr
166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1. W zarz¹dzeniu nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3) w za³¹czniku do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia siedzib i w³aciwoci miejscowej
okrêgowych urzêdów górniczych oraz zniesienia
Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Wa³brzychu
(Dz. U. Nr 96, poz. 863 i Nr 172, poz. 1411);;
2) w § 3:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Obowi¹zki i uprawnienia radców prawnych zatrudnionych w urzêdach górniczych i urzêdzie
specjalistycznym okrelaj¹ równie¿ przepisy
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr
126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271 oraz z
2003 r. Nr 124, poz. 1152).;
3) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Pracownicy inspekcyjno-techniczni urzêdów
górniczych i urzêdu specjalistycznego ponosz¹
przewidzian¹ prawem odpowiedzialnoæ za
decyzje i postanowienia, w zakresie ich zgodnoci z prawem.;
4) w § 8:
a) w pkt 6 kropkê zastêpuje siê rednikiem,

b) po pkt 6 dodaje siê pkt 79 w brzmieniu:
7) kontrolê przestrzegania obowi¹zków okrelonych w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach
wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku
cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr
238, poz. 2019);
8) prawn¹ kontrolê metrologiczn¹ na zasadach
okrelonych w ustawie z dnia 11 maja 2001
r.  Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz.
636 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155,
poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r.
Nr 170, poz. 1652);
9) funkcjê podmiotu reprezentuj¹cego Skarb
Pañstwa w sprawach okrelonych w art. 96
i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze.;
5) w § 9:
a) w ust. 1:
 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) wydawanie pozwoleñ na budowê, monta¿, remont, rozbiórkê i u¿ytkowanie
obiektów budowlanych zak³adu górniczego, wykonywanie obowi¹zkowych
kontroli obiektów w czasie budowy i po
jej zakoñczeniu, prowadzenie rejestrów
wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowê;,
 po pkt 13 dodaje siê pkt 13a13e w brzmieniu:
13a) opiniowanie rozwi¹zañ przyjêtych
w projekcie studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
13b) uzgadnianie projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych;
13c) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
13d) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz-
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nego w odniesieniu do terenów górniczych;
13e) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inwestycji na
terenach górniczych;,
 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) udzielanie:
a) pozwoleñ, w trybie okrelonym ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego, na nabywanie i przechowywanie materia³ów
wybuchowych przeznaczonych do
u¿ytku cywilnego, w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ wykonywan¹ w zakresie:
 poszukiwania lub rozpoznawania
z³ó¿ kopalin,
 wydobywania kopalin ze z³ó¿,
 bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz sk³adowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
b) pozwoleñ na u¿ywanie rodków strza³owych w zak³adach górniczych,
c) zezwoleñ na przechowywanie i u¿ywanie sprzêtu strza³owego w zak³adach górniczych;,
 pkt 21 otrzymuje brzmienie:
21) kontrolê funkcjonowania funduszu likwidacji zak³adu górniczego oraz wyra¿anie zgody na likwidacjê funduszu;,
 po pkt 25 dodaje siê pkt 25a w brzmieniu:
25a) nak³adanie przez pracowników inspekcyjno-technicznych, upowa¿nionych na
podstawie rozporz¹dzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 padziernika
2002 r. w sprawie nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okrêgowych
urzêdach górniczych oraz specjalistycznych urzêdach górniczych uprawnieñ
do nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 174, poz.
1421), grzywien w drodze mandatu
karnego za wykroczenia okrelone
w tym rozporz¹dzeniu;,
 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
26) kontrolê wykonania decyzji wydanych
przez organy nadzoru górniczego;,
 po pkt 26 dodaje siê pkt 26a w brzmieniu:

Poz. 16
26a) kontrolê stosowanych jednostek miar
i przyrz¹dów pomiarowych, w zakresie ich legalizacji oraz spe³niania wymagañ metrologicznych;,
 po pkt 27 dodaje siê pkt 27a w brzmieniu:
27a) powiadamianie organów koncesyjnych
o prowadzeniu dzia³alnoci regulowanej przepisami prawa geologicznego
i górniczego bez wymaganej koncesji;,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) innymi pañstwowymi jednostkami kontroli,
w szczególnoci z Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, Inspekcj¹ Ochrony rodowiska, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Sanitarn¹, Policj¹, Stra¿¹ Po¿arn¹, organami administracji miar oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;;

6) w § 10:
a) pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) sporz¹dzania sprawozdañ wed³ug ustalonych
zasad;
2) prowadzenia statystyki i odpowiednich ewidencji w zakresie niezbêdnym do realizacji na³o¿onych zadañ;,
b) pkt 6 i 7 otrzymuj¹ brzmienie:
6) prowadzenia spraw kancelaryjnych, finansowo-ksiêgowych oraz archiwum zak³adowego;
7) u¿ytkowania systemu komputerowego oraz
administrowania tym systemem w zakresie
ustalonym przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy;;
7) w § 11 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) organizowanie pracy w urzêdzie górniczym
stosownie do potrzeb i wykonywanych zadañ;,
b) pkt 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
3) ustalanie zakresów czynnoci i zadañ pracowników urzêdu górniczego;
4) wydawanie decyzji, w tym zarz¹dzeñ poinspekcyjnych, postanowieñ, opinii, poleceñ
i wytycznych w sprawach objêtych zakresem dzia³ania urzêdu górniczego;,
c) po pkt 9 dodaje siê pkt 9a i 9b w brzmieniu:
9a) udzielanie pracownikom, o których mowa
w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, pe³nomocnictw do
reprezentowania Skarbu Pañstwa w sprawach okrelonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze;
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9b) wydawanie pracownikom inspekcyjno-technicznym upowa¿nieñ do nak³adania grzywien
w drodze mandatu karnego, przewidzianych
w rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 padziernika 2002 r. w sprawie
nadania pracownikom zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz specjalistycznych urzêdach górniczych uprawnieñ do
nak³adania grzywien w drodze mandatu karnego;;
8) w § 13:
a) pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
1) przeprowadzaj¹ inspekcje wed³ug ustalonych
zasad oraz przygotowuj¹ projekty lub wydaj¹ decyzje, w tym zarz¹dzenia poinspekcyjne, z upowa¿nienia dyrektora urzêdu górniczego;
2) dokonuj¹ analiz zagro¿eñ, metod ich zwalczania oraz stosowanej profilaktyki;,
b) po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:
7a) reprezentuj¹ Skarb Pañstwa, na podstawie
pe³nomocnictwa udzielonego przez dyrektora urzêdu górniczego, w sprawach okrelonych w art. 96 i art. 152 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze;;
9) w § 15:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
Do zakresu dzia³ania zatrudnionych w urzêdzie
górniczym radców prawnych oraz prawników nie
posiadaj¹cych uprawnieñ do wykonywania zawodu radcy prawnego, w oparciu o podzia³ zakresów czynnoci dokonany przez dyrektora urzêdu górniczego, nale¿¹ zadania wynikaj¹ce z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych
oraz zadania zwi¹zane z dzia³alnoci¹ prawn¹
urzêdu górniczego, a w szczególnoci:,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) reprezentowanie urzêdu górniczego, na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez dyrektora urzêdu górniczego lub Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, przed s¹dami,
urzêdami i instytucjami;,
c) po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) reprezentowanie Skarbu Pañstwa, na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez
dyrektora urzêdu górniczego, w sprawach
okrelonych w art. 96 i art. 152 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne
i górnicze;;

Poz. 16

10) w § 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) przeprowadzaj¹ czynnoci zwi¹zane z udzielaniem
pozwoleñ na budowê, monta¿, remont, rozbiórkê i u¿ytkowanie obiektów budowlanych zak³adu górniczego, dokonuj¹ obowi¹zkowych kontroli tych obiektów w trakcie budowy i po jej
zakoñczeniu oraz prowadz¹ rejestr z³o¿onych
wniosków i wydanych decyzji;;
11) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przez inspekcjê w zak³adzie górniczym uwa¿a
siê ogó³ czynnoci wykonanych w ustalonym
przedziale czasu przez pracownika lub grupê pracowników inspekcyjno-technicznych urzêdu górniczego, w celu realizacji funkcji nadzoru i kontroli, zakoñczonych sporz¹dzeniem protoko³u poinspekcyjnego oraz, w razie koniecznoci, wydaniem decyzji (zarz¹dzenia poinspekcyjnego).;
12) w § 25 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) podejmowane w zak³adzie górniczym dzia³ania
dla zapewnienia bezpieczeñstwa wykonywanych
robót;;
13) w § 26 po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
4a. W przypadku wykonywania w ramach inspekcji czynnoci inspekcyjno-technicznych wymienionych w ust. 3 i 4, ca³oæ inspekcji zalicza
siê do inspekcji podziemnych.;
14) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Inspekcje dorane maj¹ charakter prewencyjny
lub interwencyjny i s¹ przeprowadzane w celu
zapobiegania zagro¿eniom lub w celu pilnego
zbadania stanu faktycznego, w zwi¹zku z wyst¹pieniem w zak³adzie górniczym zagro¿eñ lub
niebezpieczeñstw.;
15) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. O terminie i formie planowanej inspekcji zawiadamia siê z niezbêdnym wyprzedzeniem, wynikaj¹cym z celu inspekcji oraz uzasadnionym
wzglêdami organizacyjno-technicznymi, przedsiêbiorcê, kierownika ruchu zak³adu górniczego,
jego zastêpcê lub kierownika dzia³u ruchu, który
wyznacza osobê towarzysz¹c¹ prowadz¹cemu
inspekcjê.;
16) w § 32:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. W protokole nale¿y szczegó³owo okreliæ
przedmiot inspekcji, czas trwania, przebyt¹
trasê, stwierdzone nieprawid³owoci z powo³aniem naruszonych przepisów, norm, ustaleñ kontrolowanych dokumentacji zak³adu
górniczego oraz wyniki przeprowadzonych
prób i pomiarów.,
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b) po ust. 3 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Obowi¹zek okrelenia w protokole przebytej
trasy nie dotyczy inspekcji przeprowadzanych
w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny pospolite w warunkach okrelonych w art. 16 ust. 2a ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i
górnicze.;
17) w § 33:
a) dotychczasow¹ treæ oznacza siê jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. W protokole poinspekcyjnym zamieszcza siê
informacjê o wydaniu albo niewydaniu decyzji wymienionej w ust. 1 przez osobê przeprowadzaj¹c¹ inspekcjê lub informacjê
o przewidywanym wydaniu decyzji przez dyrektora urzêdu górniczego.;
18) po § 49 dodaje siê § 49a w brzmieniu:
§ 49a. 1. W razie podejrzenia, ¿e wyrób stosowany w zak³adzie górniczym, który móg³
przyczyniæ siê do wypadku, inny ni¿ okrelony w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i

Poz. 16
górnicze, nie spe³nia wymagañ dotycz¹cych oceny zgodnoci, okrelonych w odrêbnych przepisach, dyrektor urzêdu górniczego przekazuje Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê wyrobu oraz informacje o zagro¿eniach, jakie mo¿e spowodowaæ wyrób, wraz z okreleniem tych
zagro¿eñ.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do
dyrektora urzêdu specjalistycznego.;

19) za³¹cznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych otrzymuje brzmienie okrelone w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych
oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych dostosuj¹ do regulaminu organizacyjnego zakresy czynnoci lub instrukcje organizacji
pracy dla poszczególnych pracowników, w terminie 30
dni od dnia wejcia w ¿ycie zarz¹dzenia.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 28 listopada 2003 r. (poz. 16)
Wzór

Dziennik Urzêdowy Nr 4
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 74 -

Poz. 16

Wydawca: Wy¿szy Urz¹d Górniczy
Redakcja: Departament Prawny i Integracji Europejskiej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: 2511-471 do 4 w. 131
pri@wug.gov.pl
Sk³ad i druk: Przedsiêbiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii, ul. Miko³owska 100A, 40-065 Katowice, tel.: 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl
Rozpowszechnianie: Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice, tel.: 2511-471 do 4 w. 121
gab@wug.gov.pl
T³oczono z polecenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w Przedsiêbiorstwie Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., Oddzia³ Poligrafii
ul. Miko³owska 100A, 40-065 Katowice, tel.: 757 43 99, tr@pmg.katowice.pl

ISSN 1644-8227

Cena brutto 14,10 z³

