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Poz. 10

10
ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 maja 2005 r.
w sprawie dokonywania w urzêdach górniczych planowanych wydatków publicznych nieobjêtych przepisami
o zamówieniach publicznych
Na podstawie art. 28 ust. 3 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, z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z
2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§ 1. Zarz¹dzenie okrela:
1) tryb dokonywania w urzêdach górniczych planowanych
wydatków publicznych dotycz¹cych us³ug, dostaw lub
robót budowlanych, zwanych dalej wydatkami

publicznymi, do których  ze wzglêdu na ich przedmiot
lub wartoæ  nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703), zwanej
dalej ustaw¹;

2) czynnoci zwi¹zane z dokonywaniem wydatków
publicznych.
§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o jednostce 

nale¿y przez to rozumieæ departamenty oraz komórki równorzêdne Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrelone 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 2003 r. Nr 4, poz. 15 oraz
z 2004 r. Nr 5, poz. 24), a tak¿e okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy górnicze.
§ 3. 1. Wniosek o dokonanie wydatków publicznych
jest sk³adany przez jednostkê do Biura AdministracyjnoBud¿etowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej GAB; wzór wniosku stanowi za³¹cznik do zarz¹dze
nia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu pod wzglêdem zabezpieczenia rodków finansowych
przez g³ównego ksiêgowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
3. Zgody na dokonanie wydatków publicznych udziela
dyrektor GAB w ramach posiadanego pe³nomocnictwa.

4. W przypadku w¹tpliwoci dotycz¹cych przedmiotu
lub wartoci wydatków publicznych dyrektor GAB kieruje
wniosek, o którym mowa w ust. 1, do rozpatrzenia przez
komisjê do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
zwan¹ dalej komisj¹ przetargow¹, powo³an¹ na podsta
wie ustawy.
5. Komisja przetargowa rozstrzyga o stosowaniu albo
niestosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do wydatków publicznych; w przypadku rozstrzygniêcia o stosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do wydatków publicznych, sporz¹dzany jest protokó³ z posiedzenia tej komisji,
zawieraj¹cy w szczególnoci treæ tego rozstrzygniêcia.
6. W przypadku podjêcia przez komisjê przetargow¹
rozstrzygniêcia o:
1) stosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do wydatków publicznych, jednostka, która wyst¹pi³a z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, sk³ada  w trybie
okrelonym przez zarz¹dzenie nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych
w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2005 r. Nr 1,
poz. 1 i Nr 4, poz. 11)  wniosek o wszczêcie postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) niestosowaniu przepisów ustawy w odniesieniu do
wydatków publicznych, wydatki te s¹ realizowane 
w trybie okrelonym przez dalsze przepisy niniejszego
zarz¹dzenia  przez jednostkê, która wyst¹pi³a z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Jednostka, która wyst¹pi³a z wnioskiem,
o którym mowa w § 3 ust. 1, jest obowi¹zana do uzyskania co najmniej dwóch ofert w celu wyboru oferty, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz¹cych siê do przedmiotu wydatków publicznych,
w szczególnoci kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalnoci, terminu wykonania, albo oferty
z najni¿sz¹ cen¹.
2. Przebieg postêpowania, o którym mowa w ust. 1,
jest dokumentowany w formie notatki s³u¿bowej, okrelaj¹cej w szczególnoci oferentów, iloæ i treæ z³o¿onych
ofert oraz przes³anki wyboru danego oferenta.
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§ 5. 1. Je¿eli wartoæ okrelonego wydatku publicznego przekroczy kwotê 2000 z³otych, umowê dotycz¹c¹
przedmiotu wydatków publicznych, nieobjêtych przepisami ustawy, zwan¹ dalej umow¹ nieobjêt¹ przepisami usta
wy, zawiera siê w formie pisemnej; w przypadku pozosta³ych umów nieobjêtych przepisami ustawy potwierdzeniem
ich zawarcia s¹ faktury.
2. W pisemnej umowie nieobjêtej przepisami ustawy
umieszcza siê postanowienia zabezpieczaj¹ce interesy jednostki, w szczególnoci postanowienia:
1) dotycz¹ce kary umownej lub innego odszkodowania
umownego, przys³uguj¹cego w przypadku niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania umownego przez oferenta;
2) precyzyjnie okrelaj¹ce uprawnienia i obowi¹zki z tytu³u gwarancji i rêkojmi;
3) precyzyjnie okrelaj¹ce przes³anki odbioru (odbiorów
czêciowych i odbioru koñcowego) przedmiotu umowy
oraz zapewniaj¹ce cis³e powi¹zanie tych przes³anek
z przes³ankami p³atnoci.
3. Pisemna umowa nieobjêta przepisami ustawy jest
podpisywana:
1) w przypadku gdy umowa jest zawierana na rzecz okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu
górniczego  przez dyrektora tego urzêdu w ramach
posiadanego pe³nomocnictwa;
2) w przypadkach niewymienionych w pkt 1  przez
Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Jednostka, na rzecz której zosta³a zawarta umowa
nieobjêta przepisami ustawy, ponosi odpowiedzialnoæ za
prawid³owe wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, miêdzy innymi za dotrzymanie terminów dostaw,
wykonania robót budowlanych oraz odbioru przedmiotu
umowy.

Poz. 10

5. P³atnoæ nastêpuje przelewem na podstawie faktury
opisanej przez jednostkê, na rzecz której zosta³a zawarta
umowa nieobjêta przepisami ustawy, sprawdzonej pod
wzglêdem formalnym i rachunkowym przez Wydzia³
Bud¿etowoKsiêgowy GAB.
§ 6. 1. Dokumentacja postêpowania w sprawie dokonania wydatków publicznych nieobjêtych przepisami ustawy jest prowadzona:
1) w przypadku gdy umowa zosta³a zawarta na rzecz
okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego
urzêdu górniczego  przez ten urz¹d;
2) w przypadkach niewymienionych w pkt 1  przez GAB.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoci:
1) wniosek jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) notatkê s³u¿bow¹, o której mowa w § 4 ust. 2;
3) pisemn¹ umowê nieobjêt¹ przepisami ustawy albo fakturê stanowi¹c¹ potwierdzenie zawarcia takiej umowy.
3. Okrêgowe urzêdy górnicze i specjalistyczne urzêdy
górnicze przekazuj¹ dokumentacjê, o której mowa w ust. 1,
do GAB w terminie do dnia 15 stycznia nastêpuj¹cego po
roku, w którym zawarto umowê nieobjêt¹ przepisami ustawy.
4. GAB jest obowi¹zany do przechowywania, przez
okres 2 lat, dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w sposób
gwarantuj¹cy jej nienaruszalnoæ.
5. Okres przechowywania, o którym mowa w ust. 4,
jest liczony od dnia 1 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku,
w którym zawarto umowê nieobjêt¹ przepisami ustawy.
§ 7. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 10
Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 10)

WZÓR
WNIOSEK O DOKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW PUBLICZNYCH
1. Komórka organizacyjna/okrêgowy urz¹d górniczy/specjalistyczny urz¹d górniczy:
.......................................................................................................................................................
2. Rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót lub iloæ, liczba i rodzaj zamawianych dostaw/us³ug:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Szacunkowa wartoæ zamówienia (netto):
.......................................................................................................................................................
4. Proponowany termin realizacji:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........................................................

dyrektor komórki organizacyjnej/
okrêgowego urzêdu górniczego/
specjalistycznego urzêdu górniczego

miejscowoæ i data

...........................................................
Potwierdzam pod wzglêdem zabezpieczenia rodków finansowych

...........................................................

...........................................................

miejscowoæ i data

g³ówny ksiêgowy Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Udzielam zgody na dokonanie wydatków publicznych

...........................................................

...........................................................

miejscowoæ i data

dyrektor Biura Administracyjno-Bud¿etowego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Poz. 11

11
ZARZ¥DZENIE Nr 4 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 maja 2005 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§ 1. W zarz¹dzeniu nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych
(Dz. Urz. WUG z 2005 r. Nr 1, poz. 1) w za³¹czniku do
zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 9 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega po
twierdzeniu pod wzglêdem zabezpieczenia rodków finansowych przez g³ównego ksiêgowego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;
2) w § 12 po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
2a. W przypadku rozstrzygniêcia  na podstawie prze
pisów zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu

Górniczego z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie dokonywania w urzêdach górniczych planowanych wydatków publicznych nieobjêtych przepisami
o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 4,
poz. 10)  przez komisjê przetargow¹ o stosowaniu przepisów ustawy do planowanych wydatków
publicznych, objêtych wnioskiem komórki organizacyjnej, okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, z³o¿onym w trybie okrelonym przez wymienione zarz¹dzenie, dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera równie¿ ten wniosek oraz protokó³ z posiedzenia komisji przetargowej.;
3) za³¹cznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych otrzymuje brzmienie
okrelone w za³¹czniku do niniejszego zarz¹dzenia.
§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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Poz. 11
Za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 11)

Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu udzielania
zamówieñ publicznych w urzêdach górniczych

WZÓR
WNIOSEK O WSZCZÊCIE POSTÊPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Komórka organizacyjna/okrêgowy urz¹d górniczy/specjalistyczny urz¹d górniczy:
.......................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia (za³¹czyæ szczegó³owy opis zamówienia):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Szacunkowa wartoæ zamówienia (netto):
.......................................................................................................................................................
4. Podstawa dokonania obliczenia wartoci:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Pozycja w planie rzeczowo-finansowym:
.......................................................................................................................................................
6. Proponowany tryb postêpowania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Wyznaczone osoby uczestnicz¹ce w opracowaniu SIWZ:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Osoba odpowiedzialna za merytoryczne prowadzenie sprawy:
.......................................................................................................................................................
9. Po¿¹dany termin wykonania zamówienia:
.......................................................................................................................................................
10. Okrelenie warunków wymaganych od wykonawców:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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11. Wykaz ¿¹danych dokumentów (poza wymaganymi ustawowo), jakie powinien do³¹czyæ wykonawca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Proponowane kryteria wyboru i ich znaczenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Postanowienia umowy wymagane ze wzglêdu na rodzaj zamówienia:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

...........................................................

dyrektor komórki organizacyjnej/
okrêgowego urzêdu górniczego/
specjalistycznego urzêdu górniczego

miejscowoæ i data

...........................................................

Potwierdzam pod wzglêdem zabezpieczenia rodków finansowych

...........................................................

...........................................................

miejscowoæ i data

g³ówny ksiêgowy Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Poz. 12

12
DECYZJA Nr 7 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw opracowania systemu motywacyjnego w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
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:

4) okrelenie znaczenia kar i nagród z uwzglêdnieniem
zasad dobrego i z³ego motywowania;

§ 1. Powo³uje siê Zespó³ do spraw opracowania systemu motywacyjnego w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, zwany dalej Zespo³em, w nastêpuj¹cym sk³adzie:

1) Przewodnicz¹cy
 S³awomir Brodziñski
Dyrektor Generalny
Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

a) dokonanie przegl¹du kszta³towania wynagrodzeñ,

2) Cz³onkowie

 mgr Barbara Kosmowska
Dyrektor Biura Kadr
i Szkolenia,
 mgr Ewa Ba³chanowska
Dyrektor Biura
Administracyjno-Bud¿etowego,
 mgr Krystyna Hansel
g³ówny specjalista
w Departamencie Prawnym
i Integracji Europejskiej,
 mgr Agnieszka Nolda
specjalista
w Biurze Kadr i Szkolenia,
 mgr in¿. Wies³aw Tymrakiewicz
Przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników
Urzêdów Górniczych
KADRA,

 mgr Artur Vogt
specjalista w Departamencie
Warunków Pracy.

§ 2. Do zadañ Zespo³u nale¿y:

5) dokonanie szczegó³owej analizy zasad ustalania wynagrodzeñ w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym oraz przygotowanie propozycji usprawnieñ i zmian, w szczególnoci:
b) ustalenie poziomu dynamiki zmian wynagrodzeñ,
c) analiza zró¿nicowania i struktury wynagrodzeñ;
6) dokonanie ankietowej identyfikacji dotychczasowego
motywowania;
7) opracowanie propozycji podstaw systemu motywacyjnego w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
§ 3. Zespó³ w trakcie swoich prac zapozna siê z wynikami prac Miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw Opracowania Propozycji Uporz¹dkowania Systemu Wynagrodzeñ
w Administracji Rz¹dowej, powo³anego zarz¹dzeniem
nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2003 r.
w sprawie powo³ania Miêdzyresortowego Zespo³u do Spraw
Opracowania Propozycji Uporz¹dkowania Systemu Wynagrodzeñ w Administracji Rz¹dowej  w zakresie odnosz¹cym siê do systemu motywacji w zakresie nagród finansowych.
§ 4. Sprawy dotycz¹ce zadañ okrelonych w § 2
Zespó³ rozpatruje na posiedzeniach.
§ 5. Terminy posiedzeñ Zespo³u wyznacza jego Przewodnicz¹cy.
§ 6. Przewodnicz¹cy Zespo³u mo¿e zaprosiæ osoby nie
wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u do udzia³u w jego pracach.
§ 7. Zespó³ rozpocznie prace niezw³ocznie.
§ 8. 1. Przewodnicz¹cy Zespo³u przedstawi Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego wyniki prac Zespo³u do dnia
15 maja 2005 r.

1) okrelenie istoty motywacji do pracy z uwzglêdnieniem
indywidualnych potrzeb pracownika;

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

2) okrelenie finansowych i pozafinansowych elementów
motywacji;

§ 9. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

3) okrelenie czynników niemotywuj¹cych;

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 8 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie uzupe³nienia sk³adu Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych
Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê w sk³ad Komisji do spraw Zagro¿eñ
Wodnych, powo³anej decyzj¹ nr 6 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powo³ania
Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych (Dz. Urz. WUG Nr 1,
poz. 6), nastêpuj¹ce osoby:
1) mgr. in¿. Ryszarda Batko  Zak³ad Górniczo-Energetyczny Sobieski Jaworzno III sp. z o.o.;
2) mgr. in¿. Janusza Kubicê  G³ówny Instytut Górnictwa.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

14
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
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 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

 Grzegorz Padziorek;

 Marian Mazur,
 Jan Migda,
 Ma³gorzata Waksmañska.
§ 3. Do zadañ Zespo³u nale¿y przygotowywanie projektów opinii, uwag, stanowisk oraz innych dokumentów
zwi¹zanych z udzia³em Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego w pracach Sta³ej Grupy Roboczej do spraw Górnictwa oraz Przemys³u Wydobywczego, utworzonej w Komitecie Doradczym do spraw 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)1).

2) zastêpca
przewodnicz¹cego  Jacek Bielawa;
3) cz³onkowie

 Dagmara Machalica,
 Wojciech Magiera,

1)

Dane dotycz¹ce aktu prawa Unii Europejskiej og³oszonego przed
dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej decyzji,
dotycz¹ og³oszenia tego aktu w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej  wydanie specjalne.
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§ 4. Wstêpne wersje projektów dokumentów, o których mowa w § 3, s¹ opracowywane przez osoby wchodz¹ce w sk³ad Zespo³u, do których w³aciwoci merytorycznej nale¿y okrelone zagadnienie, na podstawie wskazówek i materia³ów przekazanych przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 5. Przewodnicz¹cy Zespo³u mo¿e zaprosiæ osoby niewchodz¹ce w sk³ad Zespo³u do udzia³u w jego pracach,
w celu realizacji zadania okrelonego w § 4.
§ 6. Posiedzenia Zespo³u dla przyjêcia ostatecznych
wersji projektów dokumentów, o których mowa w § 3,
odbywaj¹ siê w terminach wyznaczonych przez przewodnicz¹cego Zespo³u w zale¿noci od potrzeb, jednak nie
rzadziej ni¿ trzy razy w roku kalendarzowym.

Poz. 14 i 15

§ 7. Ostateczne wersje projektów dokumentów,
o których mowa w § 3, s¹ przedk³adane Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego przez przewodnicz¹cego
Zespo³u, a w przypadku jego nieobecnoci  przez zastêpcê
przewodnicz¹cego Zespo³u, nie póniej 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 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego.
§ 8. Obs³ugê administracyjn¹ posiedzeñ Zespo³u sprawuje Departament Prawny i Integracji Europejskiej.
§ 9. Zespó³ rozpocznie prace niezw³ocznie.
§ 10. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

15
DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Zespo³u Auditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
Na podstawie § 11 ust. 2 regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, stanowi¹cego 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 2003 r. Nr 4, poz. 15 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 24),
postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. Odwo³uje siê Marka Szmidta ze sk³adu Zespo³u
Auditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, o którym mowa w decyzji nr 3 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym systemu zarz¹dzania

jakoci¹ (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 31), powo³anego decyzj¹ nr 6 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powo³ania
Zespo³u Auditorów Wewnêtrznych Systemu Zarz¹dzania
Jakoci¹ w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG
Nr 6, poz. 34).
§ 2. Powo³uje siê Urszulê Guttan w sk³ad Zespo³u wymienionego w § 1.
§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
2) § 73 ust. 2, § 74 i § 76 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego
w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny podstawowe (Dz. U. Nr 96, poz. 858
oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2255);

1. Informuje siê, ¿e w dniu 17 grudnia 2004 r. Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego nada³ Panu in¿. Leszkowi
Bieliñskiemu, na podstawie art. 78a ust. 4 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360
i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005r. Nr 90, poz. 758), uprawnienia rzeczoznawcy do
spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie okrelonym w:
1) pkt 3.3 w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i u¿ywania rodków strza³owych i sprzêtu strza³owego w zak³adach
górniczych (Dz. U. Nr 72, poz. 655);

3) § 69 ust. 3, 4 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w odkrywkowych zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny
pospolite (Dz. U. Nr 109, poz. 962 oraz z 2004 r.
Nr 24, poz. 212).
2. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, s¹ wa¿ne do
dnia 31 grudnia 2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
1. Informuje siê, ¿e w dniu 22 marca 2005 r. Centrum
Us³ug Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego CEN-RAT sp. z o.o. w Bytomiu zosta³o upowa¿nione przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na
podstawie art. 78a ust. 1 pkt 1 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, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117,
poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr
240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr
96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005r. Nr 90, poz. 758), do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego w zakresie

okrelonym w:
1) § 6 ust. 5 i 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz.
U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777 oraz
z 2004 r. Nr 219, poz. 2227);
2) § 106 ust. 4 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169);
3) § 327 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
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zabezpieczenia przeciwpo¿arowego w podziemnych
zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) oraz
§ 3 ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych
(Dz. U. Nr 94, poz. 841, z 2003 r. Nr 181, poz. 1777

Poz. 17
oraz z 2004 r. Nr 219, poz. 2227).

2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt 1, jest wa¿ne
do dnia 31 marca 2008 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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