DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 6 kwietnia 2007 r.

Nr 4

TREŒÆ:
Poz.:

ZARZ¥DZENIA PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:
12 — nr 5 z dnia 12 marca 2007 r zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów
górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz
dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej . . . . . . . 37
13 — nr 6 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzêdach
górniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

DECYZJA PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
14 — nr 6 z dnia 6 marca 2007 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania
przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych
w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego
„Halemba” w Rudzie Œl¹skiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

12
ZARZ¥DZENIE Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 12 marca 2007 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych, Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej
Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja
1991 r. o zwi¹zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 854, z póŸn. zm.1)) oraz art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak³adowym funduszu
œwiadczeñ socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z
póŸn. zm.2)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz.
1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 63, poz. 590 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647
i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz.
770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r.
Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2005 r.
Nr 249, poz. 2104.

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych,
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych oraz dzia³aj¹cego przy Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej (Dz. Urz.
WUG Nr 5, poz. 36), zmienionego zarz¹dzeniem nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 22 lutego 2007 r.
(Dz. Urz. WUG Nr 3, poz. 8), w za³¹czniku do zarz¹dzenia
w § 18 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Wysokoœæ œwiadczenia, o którym mowa w § 13 ust.
2 pkt 2, jest ustalana na podstawie z³o¿onego przez
pracownika oœwiadczenia o œrednim miesiêcznym dochodzie brutto, przypadaj¹cym na jednego cz³onka jego
rodziny, obliczonym wed³ug zasad okreœlonych w
§ 14 ust. 4 i 5.”.
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§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania,
z moc¹ od dnia 1 stycznia 2007 r.

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
Grzegorz PaŸdziorek

Uzgodniono w dniu: 12 marca 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald

Przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego „KADRA”
Pracowników Urzêdów Górniczych z siedzib¹
w Katowicach: w z. Andrzej Stêpieñ
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ZARZ¥DZENIE Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzêdach górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 9 i 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:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Samochody osobowe znajduj¹ce siê w ewidencji
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwane dalej „s³u¿bowymi
samochodami osobowymi”, s¹ przeznaczone do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych zwi¹zanych z wykonywaniem
czynnoœci s³u¿bowych przez pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych, a tak¿e z obs³ug¹ administracyjn¹ urzêdów
górniczych, je¿eli wymienione potrzeby oraz czynnoœci nie
mog¹ byæ zaspokajane œrodkami komunikacji publicznej lub
gdy pilnoœæ sprawy to uzasadnia.
§ 2. Gospodarkê s³u¿bowymi samochodami osobowymi Wy¿szego Urzêdu Górniczego prowadzi dzia³aj¹cy przy
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Zak³ad Obs³ugi Gospodarczej, zwany dalej „Zak³adem Obs³ugi Gospodarczej”, a ca³oœæ gospodarki s³u¿bowymi samochodami osobowymi nadzoruje Biuro Administracyjno-Bud¿etowe Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 3. Ze s³u¿bowych samochodów osobowych mog¹
korzystaæ:
1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
2) Wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
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.

3) Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
4) dyrektorzy komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
5) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych,
6) osoby zajmuj¹ce wyodrêbnione stanowiska w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym,
7) pozostali pracownicy urzêdów górniczych
— zwani dalej „dysponentami”.
§ 4. 1. S³u¿bowe samochody osobowe przekazane do
okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych zaspokajaj¹ potrzeby tych urzêdów.
2. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych s¹ odpowiedzialni za:
1) w³aœciwe i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z samochodów, o których mowa w ust. 1;
2) prawid³owe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, o której mowa w § 20.
3. Dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych wyznacza pracownika tego urzêdu do wykonywania w jego imieniu czynnoœci, o których mowa w ust. 2.
Rozdzia³ 2
Kierowanie s³u¿bowym samochodem osobowym
§ 5. 1. S³u¿bowym samochodem osobowym kieruje
pracownik zatrudniony w charakterze kierowcy, zwany
dalej „kierowc¹ zawodowym”.
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2. Kierowca zawodowy jest odpowiedzialny za:
1) w Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej — bie¿¹c¹ kontrolê
stanu technicznego oraz konserwacjê powierzonego mu
s³u¿bowego samochodu osobowego;
2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — stan techniczny oraz konserwacjê s³u¿bowych samochodów osobowych przekazanych do urzêdu.
§ 6. 1. Dysponenci, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2,
podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych korzystaj¹
ze s³u¿bowych samochodów osobowych obs³ugiwanych
przez kierowców zawodowych, wyznaczonych przez Naczelnika Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „Naczelnikiem”, z zachowaniem wymogów dotycz¹cych czasu pracy kierowców okreœlonych przepisami prawa pracy.
2. Dojazd dysponentów, o których mowa w § 3 pkt 1 i
2, do pracy i powrót do miejsca zamieszkania w okresie
rzeczywistego pe³nienia stanowiska uznaje siê za przejazd
w celu s³u¿bowym.
§ 7. 1. Dysponenci niebêd¹cy kierowcami zawodowymi mog¹ kierowaæ s³u¿bowym samochodem osobowym na
podstawie pisemnego zezwolenia.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego
roku, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia na kolejne lata kalendarzowe.
3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje:
1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
a) Wiceprezesom Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
b) Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
c) dyrektorom komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,
d) dyrektorom okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych,
e) osobom zajmuj¹cym wyodrêbnione stanowiska w
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
f) niewymienionym w lit. a—c i e pracownikom Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na wniosek dyrektora
komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych:

a) zastêpcy dyrektora tego urzêdu,
b) pracownikom tego urzêdu.
4. Ewidencjê zezwoleñ, o których mowa w ust. 1,
wydanych:
1) przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego — prowadzi Biuro Organizacyjne Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) przez dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych
oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — prowadzi pracownik, o
którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 8. Za celowoœæ i zasadnoœæ korzystania ze s³u¿bowego samochodu osobowego odpowiada:
1) zg³aszaj¹cy zapotrzebowanie: dyrektor komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego albo osoba
zajmuj¹cym wyodrêbnione stanowisko w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym;
2) dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego albo Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych.
§ 9. Do zapewnienia maksymalnie efektywnego wykorzystania s³u¿bowych samochodów osobowych poprzez
kojarzenie zg³aszanych potrzeb i okreœlenie ekonomicznej
trasy przejazdu jest obowi¹zany:
1) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym — Inspektor do spraw
transportu;
2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — pracownik, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 10. 1. S³u¿bowe samochody osobowe bez kierowcy
zawodowego mog¹ byæ przydzielone dysponentom do sta³ego u¿ytkowania do celów s³u¿bowych, poprzez zawarcie
umowy u¿yczenia s³u¿bowego samochodu osobowego pomiêdzy Prezesem Wy¿szego Urzêdu Górniczego a dysponentem.
2. Przydzia³ s³u¿bowego samochodu osobowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywany na wniosek dysponenta.
3. Umowa u¿yczenia s³u¿bowego samochodu osobowego okreœla dane identyfikacyjne s³u¿bowego samochodu osobowego i warunki korzystania ze s³u¿bowego samochodu osobowego, a w szczególnoœci:
1) wysokoœæ miesiêcznego limitu kilometrów;
2) okres, na który przydziela siê s³u¿bowy samochód osobowy;
3) zasady rozliczania kosztów i ich dokumentowania.
4. Wzór umowy u¿yczenia s³u¿bowego samochodu osobowego stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹dzenia.
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5. W uzasadnionych przypadkach dysponent, któremu
u¿yczono s³u¿bowy samochód osobowy, mo¿e wyst¹piæ do
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z wnioskiem o przydzielenie kierowcy zawodowego, w szczególnoœci w przypadku wyjazdów s³u¿bowych poza rejon objêty w³aœciwoœci¹ miejscow¹ urzêdu górniczego do miejscowoœci oddalonych powy¿ej 200 km od siedziby urzêdu górniczego.

4. Wzór oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, stanowi za³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia.

§ 11. Niedozwolone jest korzystanie ze s³u¿bowych
samochodów osobowych do przejazdów przekraczaj¹cych
polecone do wykonania czynnoœci s³u¿bowe.

6. Op³ata za udostêpnienie s³u¿bowego samochodu osobowego dysponentowi do celów prywatnych stanowi iloczyn iloœci przejechanych kilometrów, wykazanych
w oœwiadczeniu, o którym mowa w ust. 3, oraz stawki
okreœlonej w § 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania do
celów s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów niebêd¹cych w³asnoœci¹ pracodawcy (Dz.
U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004 r. Nr 237, poz. 2376);
w przypadku korzystania z us³ug kierowcy zawodowego
op³atê za udostêpnienie s³u¿bowego samochodu osobowego powiêksza siê o koszt godzin pracy tego kierowcy.

§ 12. 1. Niedozwolone jest zawieranie z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie
wytwarzania lub obrotu samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi umów u¿yczenia tych
pojazdów przez dzia³aj¹cych w imieniu i na rzecz urzêdów
górniczych: Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorów komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego i ich
zastêpców, osób zajmuj¹cych wyodrêbnione stanowiska
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych i ich zastêpców oraz pozosta³ych pracowników urzêdów górniczych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równie¿
wykorzystywanie do celów s³u¿bowych pojazdów samochodowych u¿ywanych na podstawie umów u¿yczenia zawartych w imieniu w³asnym przez osoby, o których mowa
w ust. 1, z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania lub obrotu samochodami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi.
§ 13. 1. Udostêpnienie s³u¿bowego samochodu osobowego dysponentom do celów prywatnych mo¿e nast¹piæ
odp³atnie na podstawie zezwolenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, okreœla:
1) cel wykorzystania s³u¿bowego samochodu osobowego;
2) termin lub okres wykorzystania s³u¿bowego samochodu osobowego;
3) kierowcê zawodowego lub dysponenta, który bêdzie
kierowaæ s³u¿bowym samochodem osobowym.
3. Dysponent, któremu udzielono zezwolenia, o którym
mowa w ust. 1, sk³ada oœwiadczenie okreœlaj¹ce iloœæ przejechanych kilometrów s³u¿bowym samochodem osobowym
w terminie lub okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2;
je¿eli okres udostêpnienia s³u¿bowego samochodu osobowego jest d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c, dysponent sk³ada
oœwiadczenie za ka¿dy miesi¹c kalendarzowy w terminie 3
dni roboczych po zakoñczeniu danego miesi¹ca.

5. Inspektor do spraw transportu prowadzi ewidencjê:
1) zezwoleñ, o których mowa w ust. 1;
2) oœwiadczeñ, o których mowa w ust. 3.

7. Uiszczanie op³aty, o której mowa w ust. 6, odbywa
siê na podstawie oœwiadczenia, o którym mowa w ust. 3.
Rozdzia³ 3
Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy
§ 14. Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy jest przeznaczony do celów pogotowia technicznego urzêdu górniczego.
§ 15. W uzasadnionych przypadkach dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy mo¿e byæ u¿yty do przejazdu z miejsca zamieszkania pracownika urzêdu górniczego do miejsca wykonywania czynnoœci s³u¿bowych i z powrotem,
w zwi¹zku z odbywaniem delegacji s³u¿bowej przez:
1) pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego — za zgod¹
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub Wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego pe³ni¹cego dy¿ur pogotowia technicznego;
2) pracowników okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — za zgod¹ dyrektora tego urzêdu.
§ 16. Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym mo¿e byæ u¿yty do celów niewymienionych w § 14 i 15:
1) na pierwszej zmianie w dni robocze — za zgod¹ Naczelnika, udzielon¹ w porozumieniu z dyspozytorem
Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) na drugiej i trzeciej zmianie w dni robocze oraz w dni
wolne od pracy — za zgod¹ Wiceprezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego pe³ni¹cego dy¿ur pogotowia technicznego.
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Rozdzia³ 4
Zamawianie s³u¿bowego samochodu osobowego w
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym
§ 17. 1. Zamówienie na s³u¿bowy samochód osobowy
z kierowc¹ zawodowym lub bez kierowcy zawodowego,
w przypadku posiadania zezwolenia, o którym mowa w §
7 ust. 1, podpisuje dyrektor komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub osoba zajmuj¹ca wyodrêbnione stanowisko w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane do Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego
i Transportu w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwanego dalej „Wydzia³em Administracyjno-Gospodarczym i Transportu”, najpóŸniej do
godziny dwunastej dnia poprzedzaj¹cego zamierzony wyjazd s³u¿bowy.
3. Wzór zamówienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia.
§ 18. 1. Decyzjê w sprawie przyznania s³u¿bowego
samochodu osobowego podejmuje Naczelnik.
2. Inspektor do spraw transportu zawiadamia o decyzji,
o której mowa w ust. 1, komórkê organizacyjn¹ Wy¿szego
Urzêdu Górniczego albo osobê zajmuj¹c¹ wyodrêbnione stanowisko w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, które sk³ada³y
zamówienie, o którym mowa w § 17 ust. 1, do godziny czternastej dnia poprzedzaj¹cego wyjazd s³u¿bowy.
§ 19. 1. Pilne lub nieplanowane wyjazdy s³u¿bowe s¹
realizowane na zlecenie telefoniczne po zabezpieczeniu planowanych wyjazdów s³u¿bowych.
2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1,
podejmuje Naczelnik.
Rozdzia³ 5
Dokumentacja eksploatacyjna
§ 20. Dokumentacjê eksploatacyjn¹ tworz¹:
1) karta drogowa dotycz¹ca rozliczenia paliwa, trasy przejazdu i u¿ytkowników, zwana dalej „kart¹ drogow¹”,
której wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do zarz¹dzenia;
2) miesiêczna karta eksploatacyjna, której wzór stanowi
za³¹cznik nr 5 do zarz¹dzenia.
§ 21. Karty drogowe oraz miesiêczne karty eksploatacyjne s³u¿bowych samochodów osobowych u¿ytkowanych:
1) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym — s¹ wystawiane
przez Inspektora do spraw transportu;
2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie
Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energo-

mechanicznych — s¹ wystawiane przez pracownika,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 22. 1. Obowi¹zek dok³adnego wypisywania kart drogowych za ka¿dy dzieñ u¿ytkowania s³u¿bowego samochodu
osobowego dotyczy:
1) kierowców zawodowych,
2) dysponentów posiadaj¹cych zezwolenie, o którym
mowa w § 7 ust. 1,
3) dysponentów, o których mowa w § 10
— zwanych dalej „kierowcami”.
2. W kartach drogowych okreœla siê w szczególnoœci:
1) poszczególne etapy trasy przejazdu do miejsc wykonywania czynnoœci s³u¿bowych;
2) imiona i nazwiska dysponentów.
§ 23. Dysponent po zakoñczeniu podró¿y potwierdza
podpisem na drugiej stronie karty drogowej:
1) iloœæ przejechanych kilometrów;
2) trasê przejazdu;
3) godzinê rozpoczêcia oraz zakoñczenia podró¿y.
§ 24. Kierowcy s¹ obowi¹zani zdawaæ karty drogowe,
dotycz¹ce tygodnia poprzedzaj¹cego, do godziny 900 w
poniedzia³ek lub w pierwszym dniu roboczym nastêpuj¹cym po œwiêcie, je¿eli poniedzia³ek by³ dniem œwi¹tecznym:
1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym — Inspektorowi do spraw transportu;
2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych
oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — pracownikowi, o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 25. W miesiêcznych kartach eksploatacyjnych okreœla siê w szczególnoœci:
1) dzienne rozliczenie godzin pracy — w przypadku kierowców zawodowych;
2) dzienne rozliczenie godzin u¿ytkowania s³u¿bowego
samochodu osobowego;
3) iloœæ przejechanych kilometrów;
4) rzeczywiste zu¿ycie paliwa w miesi¹cu kalendarzowym,
ze wskazaniem oszczêdnoœci lub przekroczenia normy
zu¿ycia, okreœlonej w odrêbnym dokumencie zaakceptowanym przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 26. 1. Miesiêczne karty eksploatacyjne s³u¿bowych
samochodów osobowych u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym s¹ przekazywane do Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego i Transportu w terminie 3 dni roboczych po zakoñczeniu miesi¹ca kalendarzowego.
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2. Kopie miesiêcznych kart eksploatacyjnych s³u¿bowych samochodów osobowych u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych s¹ przekazywane do Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego
i Transportu w terminie 5 dni roboczych po zakoñczeniu
miesi¹ca kalendarzowego.
§ 27. Weryfikacja, w tym sprawdzenie prawid³owoœci
rozliczenia kart drogowych oraz miesiêcznych kart eksploatacyjnych, jest dokonywana:
1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym —
przez Inspektora do spraw transportu;
2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych
oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — przez pracownika,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 28. Zweryfikowane karty drogowe oraz miesiêczne
karty eksploatacyjne s¹ ewidencjonowane:
1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym —
przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transportu;
2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych
oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — przez pracownika,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
Rozdzia³ 6

§ 30. Kierowcy s¹ obowi¹zani przestrzegaæ:
1) limitów paliwa, o których mowa w § 29 ust. 1;
2) zasad u¿ywania kart flotowych dostawcy paliwa, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 2, zgodnie z warunkami
przekazanymi przy odrêbnym piœmie informacyjnym;
3) instrukcji pos³ugiwania siê kart¹ flotow¹ dostawcy
paliwa, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 2, przekazanej ³¹cznie z kartami i numerami PIN.
§ 31. Rachunki za paliwo zakupione do s³u¿bowego samochodu osobowego zap³acone gotówk¹ s¹ rozliczane po
uzyskaniu akceptacji Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 32. 1. Rozliczenie miesiêczne pobranego i zu¿ytego
paliwa sporz¹dza Inspektor do spraw transportu.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporz¹dzane zbiorczo dla wszystkich s³u¿bowych samochodów
osobowych na podstawie:
1) danych dotycz¹cych pobrania paliwa, zawartych w za³¹cznikach dostarczanych przez dostawcê paliwa,
o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 2, razem z fakturami;
2) danych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa:
a) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym — gromadzonych przez Inspektora do spraw
transportu,
b) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — otrzymanych z tych urzêdów.

Zakup oraz rozliczenie paliwa

Rozdzia³ 7

§ 29. 1. S³u¿bowym samochodom osobowym s¹ przydzielane miesiêczne limity benzyny eurosuper 95 lub oleju
napêdowego; limity benzyny oraz oleju napêdowego okreœla odrêbny dokument zaakceptowany przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Parkowanie i gara¿owanie s³u¿bowych samochodów
osobowych

2. Przy zakupie paliwa kierowcy s¹ obowi¹zani:
1) sprawdziæ, ile posiadaj¹ paliwa z przydzielonego limitu
paliwa;
2) zg³osiæ obs³udze stacji, i¿ zap³ata zostanie dokonana
kart¹ flotow¹ dostawcy paliwa, którego ofertê wybrano w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658);
3) wpisaæ stan licznika kilometrów do terminala kart flotowych;
4) wpisaæ kod MPK do terminala kart flotowych, zgodnie z numerem wed³ug przydzia³u Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 33. S³u¿bowe samochody osobowe s¹ parkowane
w miejscach strze¿onych.
§ 34. 1. Dozwolone jest parkowanie dy¿urnego s³u¿bowego samochodu osobowego w czasie dy¿uru domowego
w miejscu zamieszkania kierowcy.
2. Dysponenci, o których mowa w § 10, mog¹ parkowaæ s³u¿bowe samochody osobowe w miejscu zamieszkania, pod warunkiem ich zabezpieczenia w sposób przewidziany w warunkach ubezpieczenia autocasco, opisanych
w protokole przekazania—przyjêcia samochodu, stanowi¹cym za³¹cznik do umowy u¿yczenia s³u¿bowego samochodu osobowego.
§ 35. 1. S³u¿bowe samochody osobowe u¿ytkowane
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym s¹ gara¿owane w wyznaczonych boksach na terenie tego urzêdu.
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2. S³u¿bowe samochody osobowe u¿ytkowane w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych s¹ gara¿owane mo¿liwie najbli¿ej siedzib tych urzêdów.
3. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych:
1) wyznaczaj¹ miejsca gara¿owania samochodów, o których mowa w ust. 2;
2) przekazuj¹ informacjê o miejscach, o których mowa w
pkt 1, Inspektorowi do spraw transportu.
Rozdzia³ 8
Prywatny samochód osobowy do celów s³u¿bowych
§ 36. 1. Samochód osobowy niepozostaj¹cy w ewidencji Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zwany dalej „samochodem prywatnym”, mo¿e byæ wykorzystany do celów
s³u¿bowych na podstawie pisemnego zatwierdzonego wniosku w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) pilnego wyjazdu w podró¿ s³u¿bow¹, której nie mo¿na
prze³o¿yæ na inny termin,
2) pilnego wykonania czynnoœci s³u¿bowych
— gdy przyznanie s³u¿bowego samochodu osobowego jest
niemo¿liwe, a odbycie podró¿y œrodkiem komunikacji publicznej jest niemo¿liwe lub nieracjonalne.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, okreœla:
1) dane identyfikacyjne samochodu prywatnego;
2) osobê, która bêdzie kierowaæ samochodem prywatnym;
3) termin lub okres korzystania z samochodu prywatnego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza:
1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
a) Wiceprezesom Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
b) Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
c) dyrektorom komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,
d) osobom zajmuj¹cym wyodrêbnione stanowiska
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;
2) Wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego dyrektorom
okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych;
3) osoba upowa¿niona przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego — niewymienionym w pkt 1 pracownikom
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, na wniosek dyrektora
komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

4) dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych:
a) zastêpcom dyrektora tego urzêdu,
b) pracownikom tego urzêdu.
4. Ewidencjê wniosków, o których mowa w ust. 1,
zatwierdzonych:
1) przez osoby wymienione w ust. 3 pkt 1—3 — prowadzi Inspektor do spraw transportu;
2) przez dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych
oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — prowadzi pracownik,
o którym mowa w § 4 ust. 3.
§ 37. 1. Pracownik urzêdu górniczego, którego wniosek, o którym mowa w § 36 ust. 1, zatwierdzono, po otrzymaniu delegacji s³u¿bowej, podpisanej przez osoby uprawnione w rozumieniu odrêbnych przepisów, wystêpuje o wydanie karty drogowej:
1) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym — do Inspektora do
spraw transportu;
2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych — do pracownika, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Koszt u¿ycia samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych stanowi iloczyn kilometrów przejechanych tym
samochodem w celach s³u¿bowych, okreœlonych w karcie
drogowej, oraz 66 % wysokoœci maksymalnej stawki, okreœlonej w § 2 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów u¿ywania do celów
s³u¿bowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebêd¹cych w³asnoœci¹ pracodawcy.
§ 38. Pracownik urzêdu górniczego, którego wniosek,
o którym mowa w § 36 ust. 1, zatwierdzono, sk³ada rozliczenie delegacji wraz z kart¹ drogow¹ okreœlaj¹c¹ iloœæ
przejechanych kilometrów.
§ 39. Przepisy niniejszego rozdzia³u stosuje siê odpowiednio do motocykli oraz motorowerów niepozostaj¹cych
w ewidencji Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
Rozdzia³ 9
Przepisy koñcowe
§ 40. Traci moc zarz¹dzenie nr 3 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 9 wrzeœnia 2004 r. w sprawie
s³u¿bowych samochodów osobowych w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 7, poz. 35).
§ 41. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 19 marca 2007 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 6 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 19 marca 2007 r. (poz. 13)
Za³¹cznik nr 1
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14
DECYZJA Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 marca 2007 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci zapalenia i wybuchu metanu
oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A. Oddzia³ Kopalnia
Wêgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Œl¹skiej
Na podstawie § 3 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. W decyzji nr 28 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie powo³ania
Komisji dla zbadania przyczyn i okolicznoœci zapalenia i
wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistnia³ych
w dniu 21 listopada 2006 r. w Kompanii Wêglowej S.A.

Oddzia³ Kopalnia Wêgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie
Œl¹skiej (Dz. Urz. WUG Nr 18, poz. 95 i Nr 21, poz. 100
oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i 3), w § 1 w ust. 1 pkt 4
otrzymuje brzmienie:
„4) Sekretarz — mgr in¿. Wojciech Jeziorowski
Wy¿szy Urz¹d Górniczy
w Katowicach.”.
§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Piotr Buchwald
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