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24

ZARZ¥DZENIE Nr 1 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 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 oraz z 2003 r. Nr 4, poz. 15) w za³¹cz-
niku do zarz¹dzenia wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) u¿yte w § 4 w ust. 3, w § 5 w pkt 2a, w § 21 w pkt 9a
i w pkt 13 w lit. da oraz w § 24 w ust. 2 w pkt 6a
i w ust. 2a wyrazy �art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze� zastê-
puje siê wyrazami �art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze�;

2) u¿yte w § 5 w pkt 2b, w § 21 w pkt 13 w lit. ga oraz
w § 22 w ust. 1 w pkt 2 w lit. e wyrazy �zawodów
górniczych� zastêpuje siê wyrazami �górniczych zawo-
dów regulowanych�;

3) w § 10 w ust. 1 w pkt 1:

a) w lit. h przecinek na koñcu zastêpuje siê �rednikiem,

b) uchyla siê lit. i;

4) w § 18 w ust. 1 w pkt 3:

a) po lit. b dodaje siê lit. ba w brzmieniu:

�ba) ustawy z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271),�,

b) w lit. c �rednik zastêpuje siê przecinkiem,

c) dodaje siê lit. d w brzmieniu:

�d) innych ustaw;�;

5) w § 21 w pkt 13 lit. d otrzymuje brzmienie:

�d) dopuszczania wyrobów do stosowania w zak³adach
górniczych, w zakresie okre�lonym przepisami wy-
danymi na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze,�;

6) w § 23 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach nastêpuj¹-
cych komisji powo³anych przez Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego:

a) Komisji do spraw T¹pañ w Zak³adach Górni-
czych Wydobywaj¹cych Wêgiel Kamienny,

b) Komisji do spraw T¹pañ, Obudowy i Kierowa-
nia Stropem w Zak³adach Górniczych Wydo-
bywaj¹cych Rudy Miedzi,

c) Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów Górni-
czych i Gospodarki Odpadami,

d) Komisji do spraw Zagro¿eñ Atmosfery Kopal-
nianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zak³adach
Górniczych;�,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

�6) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie sprzê-
tu strza³owego do stosowania w zak³adach gór-
niczych, w zakresie okre�lonym przepisami wy-
danymi na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze;�;

7) w § 24 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach powo³anej
przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Ko-
misji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych
i Kierowania Stropem;�,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

�6) rozpatrywanie wniosków o dopuszczenie wyrobów
do stosowania w zak³adach górniczych, z wyj¹t-
kiem wyrobów wymienionych w § 23 ust. 2 pkt 6,
w zakresie okre�lonym przepisami wydanymi na
podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze;�;

8) w § 25 w ust. 1 w pkt 3 lit. e otrzymuje brzmienie:

�e) obs³ugi administracyjnej powo³anej przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego Komisji do spraw
Ochrony Powierzchni;�;

9) w § 27 w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) obs³uga administracyjna powo³anej przez Preze-
sa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Komisji do
spraw Szkoleñ w Górnictwie;�,

b) uchyla siê pkt 6a;
10) w § 28 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) obs³uga Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia
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kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³a-
dów górniczych;�;

11) w § 29 w ust. 1:
a) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

�d) przeprowadzaniu inwentaryzacji sk³adników ma-
j¹tkowych, zgodnie z Instrukcj¹ Inwentaryzacyj-
n¹, stanowi¹c¹ za³¹cznik do decyzji nr 17 Preze-
sa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 29 maja
2003 r. w sprawie wprowadzenia w urzêdach
górniczych Instrukcji Inwentaryzacyjnej (Dz. Urz.
WUG Nr 3, poz. 14),�,

b) pkt 7 i 8 otrzymuj¹ brzmienie:

�7) prowadzenie dzia³alno�ci inwestycyjnej oraz go-
spodarki remontowo-konserwacyjnej, zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo
zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145,
poz. 1537);

8) zaopatrzenie materia³owe jednostek organiza-
cyjnych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia
2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych, oraz
prowadzenie gospodarki magazynowej;�;

12) § 31 otrzymuje brzmienie:

�§ 31. 1. Stanowisko do Spraw Audytu Wewnêtrzne-
go (symbol AW) realizuje ogó³ zadañ maj¹-
cych na celu obiektywn¹ i niezale¿n¹ ocenê
funkcjonowania Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, okrêgowych urzêdów górniczych, specja-
listycznych urzêdów górniczych oraz Zak³a-
du Obs³ugi Gospodarczej w zakresie gospo-
darki finansowej pod wzglêdem legalno�ci,
gospodarno�ci, celowo�ci, rzetelno�ci, a tak¿e
przejrzysto�ci i jawno�ci, dzia³aj¹c na pod-
stawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych oraz w sposób i try-
bie okre�lonych w rozporz¹dzeniu Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie
szczegó³owego sposobu i trybu przeprowa-
dzania audytu wewnêtrznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 973),  a tak¿e zgodnie z instrukcj¹ prze-
prowadzania audytu wewnêtrznego.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, jest usta-
lana w oparciu o przepisy aktów normatyw-
nych wymienionych w ust. 1 oraz standardy
audytu wewnêtrznego w jednostkach sekto-
ra finansów publicznych, okre�lane i upo-
wszechniane przez ministra w³a�ciwego do
spraw finansów publicznych na podstawie
art. 35o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych.

3. Do zadañ Stanowiska do Spraw Audytu We-
wnêtrznego nale¿y w szczególno�ci:

1) badanie dowodów ksiêgowych oraz zapi-
sów w ksiêgach rachunkowych;

2) ocena systemu gromadzenia �rodków pu-
blicznych i dysponowania nimi oraz gospo-
darowania mieniem;

3) ocena efektywno�ci i gospodarno�ci za-
rz¹dzania finansowego.

4. Upowa¿nienie do przeprowadzania audytu
wewnêtrznego, o którym mowa w art. 35g
ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych, wystawia:

1) w przypadku realizacji zadañ w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym lub Zak³adzie Obs³ugi
Gospodarczej � Dyrektor Generalny Wy¿-
szego Urzêdu Górniczego;

2) w przypadku realizacji zadañ w okrêgo-
wych urzêdach górniczych lub specjali-
stycznych urzêdach górniczych � Prezes
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

5. Audytor wewnêtrzny jest obowi¹zany prze-
strzegaæ standardów audytu wewnêtrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych,
o których mowa w ust. 2, oraz postanowieñ
innych aktów prawnych ministra w³a�ciwe-
go do spraw finansów publicznych, wydawa-
nych w celu koordynacji audytu wewnêtrz-
nego w jednostkach sektora finansów publicz-
nych.

6. Obowi¹zki i uprawnienia audytora wewnêtrz-
nego oraz dyrektora i pozosta³ych pracowni-
ków komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, dyrektora i pozosta³ych
pracowników okrêgowego urzêdu górnicze-
go lub specjalistycznego urzêdu górniczego
oraz osoby kieruj¹cej Zak³adem Obs³ugi
Gospodarczej i pracowników tego Zak³adu,
w zwi¹zku z przeprowadzanym audytem we-
wnêtrznym, okre�laj¹ przepisy oraz instruk-
cja, wymienione w ust. 1.�;

13) § 32b otrzymuje brzmienie:

�§ 32b. 1. Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej
(symbol KF) planuje, organizuje oraz prze-
prowadza kontrolê finansow¹, dzia³aj¹c
zgodnie z procedurami ustalonymi na pod-
stawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych.

2. Do zadañ Stanowiska do spraw Kontroli
Finansowej nale¿y w szczególno�ci kontro-
la realizowanych oraz przewidzianych do re-
alizacji w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
okrêgowych urzêdach górniczych, specjali-
stycznych urzêdach górniczych oraz Zak³a-
dzie Obs³ugi Gospodarczej operacji finanso-
wych i gospodarczych pod wzglêdem legal-
no�ci, gospodarno�ci, celowo�ci, rzetelno-
�ci, a tak¿e dok³adno�ci, zupe³no�ci i kom-
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pletno�ci dokumentowania i ewidencjono-
wania tych operacji.

3. Do przeprowadzania kontroli finansowej
uprawnia imienne upowa¿nienie wystawio-
ne:

1) w przypadku realizacji zadañ w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym lub Zak³adzie Obs³u-
gi Gospodarczej � przez Dyrektora Ge-
neralnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) w przypadku realizacji zadañ w okrêgo-
wych urzêdach górniczych lub specjali-
stycznych urzêdach górniczych � przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

4. Upowa¿nienie, o którym mowa w ust. 3,
okre�la imiê, nazwisko i stanowisko s³u¿bo-
we kontroluj¹cego, jednostkê kontrolowa-
n¹, przedmiot kontroli finansowej oraz ter-
min przeprowadzenia kontroli.

5. Obowi¹zki i uprawnienia pracownika zatrud-
nionego na Stanowisku do spraw Kontroli
Finansowej oraz dyrektora i pozosta³ych
pracowników komórek organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektora
i pozosta³ych pracowników okrêgowego
urzêdu górniczego lub specjalistycznego
urzêdu górniczego oraz osoby kieruj¹cej
Zak³adem Obs³ugi Gospodarczej i pracow-
ników tego Zak³adu, w zwi¹zku z przepro-
wadzan¹ kontrol¹ finansow¹, okre�laj¹ pro-
cedury wymienione w ust. 1.�;

14) w 44:
a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

�11) rozpatrzenia wniosków o dopuszczenie wyro-
bów do stosowania w zak³adach górniczych, w
zakresie okre�lonym przepisami wydanymi na
podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze.�,

b) po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:

�6a. Wzór notatki s³u¿bowej, o której mowa w ust.
6, stanowi za³¹cznik nr 1a do Regulaminu.�,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

�7. W przypadku przeprowadzenia inspekcji wspól-
nie z inspektorem w³a�ciwego okrêgowego urzê-
du górniczego lub specjalistycznego urzêdu gór-
niczego, notatkê s³u¿bow¹ z przebiegu inspekcji
sporz¹dza siê wed³ug wzoru stanowi¹cego za-
³¹cznik nr 1b do Regulaminu.�;

15) po § 44 dodaje siê § 44a w brzmieniu:

�§ 44a. Wzór karty pracy pracownika inspekcyjno-
technicznego stanowi za³¹cznik nr 2 do Regu-
laminu.�;

16) w § 45:

a) uchyla siê oznaczenie ust. 1,

b) uchyla siê ust. 2;

17) po rozdziale 9 dodaje siê rozdzia³ 9a w brzmieniu:

�Rozdzia³ 9a

Kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu

§ 45a. Kontrolê wyrobów wprowadzonych do obrotu,
przeznaczonych do stosowania w zak³adach
górniczych, innych ni¿ okre�lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne
i górnicze, w zakresie spe³niania przez te wyro-
by wymagañ dotycz¹cych oceny zgodno�ci,
zwan¹ dalej �kontrol¹ wyrobów�, przeprowa-
dza siê zgodnie z rocznym planem kontroli spe³-
niania przez wyroby zasadniczych wymagañ, na
polecenie dyrektora w³a�ciwego merytorycznie
departamentu.

§ 45b. Kontrolê wyrobów przeprowadza siê w oparciu
o zatwierdzone przez Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego procedury przeprowadzania kon-
troli, opracowane dla poszczególnych dyrektyw
nowego podej�cia, o których mowa w art. 5
pkt 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodno�ci.

§ 45c. Wzór upowa¿nienia do przeprowadzania kon-
troli wyrobów stanowi za³¹cznik nr 4 do Regu-
laminu.

§ 45d. 1. O terminie planowanej kontroli wyrobów za-
wiadamia siê podmiot objêty zakresem tej
kontroli; w przypadku gdy kontrola wyrobów
bêdzie przeprowadzona w zak³adzie górni-
czym, o terminie planowanej kontroli wyro-
bów zawiadamia siê kierownika ruchu tego
zak³adu górniczego.

2. Kontrolê wyrobów poprzedza siê zapozna-
niem siê z odpowiedni¹ dokumentacj¹ do³¹-
czon¹ do wyrobów.

3. W trakcie kontroli wyrobów przeprowadza-
j¹cy kontrolê wyrobów, zwany dalej �kon-
troluj¹cym�, wykonuje w razie potrzeby nie-
zbêdne pomiary i próby.

4. Z przebiegu kontroli wyrobów sporz¹dza siê
protoko³y.

5. W protokole kontroli wyrobu, zwanym dalej

�protoko³em�, okre�la siê w szczególno�ci:
kontrolowany wyrób, czas trwania kontroli
wyrobu, miejsce przeprowadzenia kontroli
wyrobu, stwierdzone nieprawid³owo�ci, ze
wskazaniem naruszonych przepisów, oraz
wyniki wykonanych pomiarów i prób; proto-
kó³ zawiera ponadto informacje dotycz¹ce:
przedstawionych kontroluj¹cemu do wgl¹du
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dokumentów i dokumentacji, w tym instruk-
cji do³¹czonych do wyrobu, a tak¿e tre�ci de-
klaracji zgodno�ci oraz oznakowania wyro-
bu.

6. Protokó³ podpisuje kontroluj¹cy oraz osoba
bior¹ca udzia³ w kontroli wyrobu ze strony
kontrolowanego; w przypadku gdy kontrola
wyrobu by³a przeprowadzona w zak³adzie gór-
niczym, protokó³ podpisuje kontroluj¹cy oraz
osoba bior¹ca udzia³ w kontroli wyrobu ze
strony zak³adu górniczego.

7. Protokó³ dorêcza siê do podpisu kontrolowa-
nemu albo osobie przez niego upowa¿nionej;
w przypadku gdy kontrola wyrobu by³a prze-
prowadzona w zak³adzie górniczym, proto-
kó³ dorêcza siê do podpisu kierownikowi ru-
chu zak³adu górniczego albo osobie przez nie-
go upowa¿nionej.

8. Wzór protoko³u stanowi za³¹cznik nr 5 do
Regulaminu.

9. Za³¹cznikami do protoko³u s¹ w szczególno-
�ci:

1) za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w spra-
wie sposobu przep³ywu informacji dotycz¹-
cych systemu kontroli wyrobów wprowa-
dzonych do obrotu (Dz. U. Nr 87, poz.
812), wype³niany w przypadku stwierdze-
nia niezgodno�ci wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami;

2) za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia wymie-
nionego w pkt 1, wype³niany w przypad-
ku gdy nie stwierdzono niezgodno�ci wy-
robu z zasadniczymi wymaganiami.

§ 45e. 1. W przypadku stwierdzenia niezgodno�ci wy-
robu z zasadniczymi wymaganiami, protokó³
wraz z za³¹cznikami przedstawia siê do ak-

ceptacji dyrektorowi w³a�ciwego departa-
mentu i przesy³a niezw³ocznie na adres pocz-
ty elektronicznej Zespo³u do spraw Kontroli
Wyrobów w Departamencie Energomecha-
nicznym, zwanego dalej �Zespo³em do spraw
Kontroli Wyrobów�, oraz przekazuje w ter-
minie 7 dni w postaci pisemnej do Zespo³u do
spraw Kontroli Wyrobów.

2. W przypadku gdy nie stwierdzono niezgodno-
�ci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, pro-
tokó³ wraz z za³¹cznikami przedstawia siê do
akceptacji dyrektorowi w³a�ciwego departa-
mentu i przesy³a w terminie 14 dni na adres
poczty elektronicznej Zespo³u do spraw Kon-
troli Wyrobów.

§ 45f. Przepisy § 44 ust. 4 i 5 stosuje siê odpowied-
nio.�;

18) po za³¹czniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego dodaje siê za³¹czniki
nr 1a i 1b do Regulaminu organizacyjnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w brzmieniu okre�lonym w za-
³¹cznikach nr 1 i 2 do zarz¹dzenia;

19) uchyla siê za³¹cznik nr 3 do Regulaminu organizacyjne-
go Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

20) po za³¹czniku nr 3 do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego dodaje siê za³¹czniki
nr 4 i 5 do Regulaminu organizacyjnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w brzmieniu okre�lonym w za-
³¹cznikach nr 3 i 4 do zarz¹dzenia.

§ 2. Dyrektorzy departamentów oraz komórek równo-
rzêdnych opracuj¹ lub zaktualizuj¹ w uzgodnieniu z Dyrek-
torem Generalnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w ter-
minie 30 dni od dnia wej�cia w ¿ycie zarz¹dzenia, szczegó-
³owe zakresy czynno�ci dla poszczególnych zespo³ów pra-
cowników oraz stanowisk pracy.

§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 24
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 27 sierpnia 2004 r. (poz. 24)

Za³¹cznik nr 1

Za³¹cznik nr 1a do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Za³¹cznik nr 2

Za³¹cznik nr 1b do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Za³¹cznik nr 3

Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Za³¹cznik nr 4

Za³¹cznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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ZARZ¥DZENIE Nr 2 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych

Poz. 25

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, 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 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. W zarz¹dzeniu nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organi-
zacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3 oraz z 2003 r. Nr 4,
poz. 16) w za³¹czniku do zarz¹dzenia wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:

�6a) wykonywanie, w ramach inspekcji, o których mowa
w pkt 1 i 2, wstêpnych czynno�ci zwi¹zanych ze
sprawowaniem kontroli wyrobów wprowadzonych
do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zak³a-
dach górniczych, innych ni¿ okre�lone w przepisach
wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i gór-
nicze, w zakresie spe³niania przez te wyroby wy-
magañ dotycz¹cych oceny zgodno�ci;�;

2) w § 31:

a) dotychczasowe brzmienie oznacza siê jako ust. 1,

b) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

�2. W przypadku stwierdzenia, ¿e wyrób stosowany
w zak³adzie górniczym, inny ni¿ okre�lony w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geolo-
giczne i górnicze, nie spe³nia wymagañ dotycz¹-
cych oceny zgodno�ci, dyrektor urzêdu górnicze-
go przekazuje Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego, celem wszczêcia postêpowania w ramach

zatwierdzonej przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego procedury kontroli wyrobów, dane
umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê wyrobu oraz informa-
cje o zagro¿eniach, jakie mo¿e spowodowaæ wy-
rób, wraz z okre�leniem tych zagro¿eñ.�;

3) w § 38 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) górnicze wyci¹gi szybowe w szybach i szybikach
wraz z urz¹dzeniami przyszybowymi;�;

4) § 43 otrzymuje brzmienie:

�§ 43. 1. W celu ustalenia stanu faktycznego i przy-
czyn wypadku zaistnia³ego w zak³adzie gór-
niczym, z zastrze¿eniem ust. 2, dyrektor w³a-
�ciwego urzêdu górniczego przeprowadza ba-
dania powypadkowe, niezw³ocznie po otrzy-
maniu zawiadomienia o wypadku.

2. W odniesieniu do obiektów i urz¹dzeñ wy-
mienionych w § 38 ust. 2 i 3 w³a�ciwym w
sprawach, o których mowa w ust. 1, jest
dyrektor urzêdu specjalistycznego.�;

5) w § 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. W razie podejrzenia, ¿e wyrób stosowany w zak³a-
dzie górniczym, który móg³ przyczyniæ siê do wy-
padku, inny ni¿ okre�lony w przepisach wydanych
na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze, nie
spe³nia wymagañ dotycz¹cych oceny zgodno�ci,
dyrektor urzêdu górniczego przekazuje Prezesowi
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, celem wszczêcia
postêpowania w ramach zatwierdzonej przez Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego procedury kon-
troli wyrobów, dane umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê
wyrobu oraz informacje o zagro¿eniach, jakie mo¿e
spowodowaæ wyrób, wraz z okre�leniem tych za-
gro¿eñ.�;

6) uchyla siê § 72.

§ 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 25 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie powo³ania zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika
ruchu podziemnych zak³adów górniczych

Na podstawie art. 68 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 oraz z 2004 r. Nr
96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz § 23 rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru
ruchu zak³adów górniczych, mierniczego górniczego i geo-
loga górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zak³adu
górniczego, które wymagaj¹ szczególnych kwalifikacji

(Dz. U. Nr 84, poz. 755 oraz z 2004 r. Nr 101, poz. 1035),
postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê w sk³ad Komisji egzaminacyjnej dla
stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych
zak³adów górniczych, powo³anej decyzj¹ nr 22 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 28 lipca 2003 r.
w sprawie powo³ania Komisji egzaminacyjnej dla stwier-
dzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zak³a-
dów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 7), w charakte-
rze zastêpcy przewodnicz¹cego, mgr. in¿. Eugeniusza Po-
stolskiego � wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

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 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) postanawia
siê, co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê w sk³ad Komisji Bezpieczeñstwa Pracy
w Górnictwie, powo³anej decyzj¹ nr 14 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie po-
wo³ania przy Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Komisji Bezpie-
czeñstwa Pracy w Górnictwie (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz.
14), w charakterze zastêpcy przewodnicz¹cego, mgr. in¿.
Eugeniusza Postolskiego � Wy¿szy Urz¹d Górniczy.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

27

DECYZJA Nr 26 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie powo³ania zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Bezpieczeñstwa Pracy w Górnictwie
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DECYZJA Nr 27 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie powo³ania Wiceprzewodnicz¹cego Komisji do spraw analizy stosowania przepisów prawa zwi¹zanego
z ruchem zak³adów górniczych

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 mar-
ca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdo-
wi Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê,
co nastêpuje:

§ 1. Powo³uje siê w sk³ad Komisji do spraw analizy
stosowania przepisów prawa zwi¹zanego z ruchem zak³a-
dów górniczych, powo³anej decyzj¹ nr 33 Prezesa Wy¿szego

Urzêdu Górniczego z dnia 16 wrze�nia 2002 r. w sprawie
powo³ania Komisji do spraw analizy stosowania przepisów
prawa zwi¹zanego z ruchem zak³adów górniczych (Dz. Urz.
WUG Nr 4, poz. 23), w charakterze Wiceprzewodnicz¹-
cego, mgr. in¿. Eugeniusza Postolskiego � Wiceprezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie aktualizacji danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego

1. W zwi¹zku z pismem CENTRUM BADAWCZO-PRO-
JEKTOWEGO MIEDZI CUPRUM spó³ka z o.o. O�RODEK
BADAWCZO-ROZWOJOWY z dnia 22 czerwca 2004 r.,
znak D/2173/04, informuje siê, ¿e Centrum Badawczo-Pro-
jektowe Miedzi �CUPRUM� spó³ka z o.o., wymienione
w za³¹czniku nr 1 do obwieszczenia Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górnicze-
go (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 17) � numer upowa¿nienia
18/2002 � otrzyma³o nazwê �CENTRUM BADAWCZO-
PROJEKTOWE MIEDZI CUPRUM spó³ka z o.o. O�RODEK

BADAWCZO-ROZWOJOWY�.

2. W zwi¹zku z pismem OPA-ROW spó³ka z o.o. z dnia
2 lipca 2004 r., znak OPA-ROW sp. z o.o.-1-076-266/2004,
informuje siê, ¿e z dniem 23 czerwca 2004 r. O�rodek
Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okrêgu Wêglowego
spó³ka z o.o., wymieniony w za³¹czniku nr 1 do obwiesz-
czenia Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 11
grudnia 2003 r. w sprawie rejestru rzeczoznawców do
spraw ruchu zak³adu górniczego � numer upowa¿nienia
9/2002 � otrzyma³ nazwê �OPA-ROW spó³ka z o.o.�.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki



- 67 -
Dziennik Urzêdowy Nr 5
Wy¿szego Urzêdu Górniczego Poz. 30

166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223,
poz. 2219 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.
1808), do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego w zakresie okre�lonym w § 12
ust. 2 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie za-
gro¿eñ naturalnych w zak³adach górniczych (Dz. U. Nr 94,
poz. 841 oraz z 2003 r. Nr 181, poz. 1777).

2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt 1, jest wa¿ne
do dnia 20 lipca 2007 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

1. Informuje siê, ¿e w dniu 22 lipca 2004 r. Centrum
Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lêdzi-
nach � O�rodek Badañ �rodowiska i Zagro¿eñ Naturalnych
z siedzib¹ w Lêdzinach, 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
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KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
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