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DECYZJA Nr 1 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 padziernika 2003 r.
w sprawie powo³ania Komisji Dyscyplinarnej
Na podstawie art. 110 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz.
483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz.
1403 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237,
Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz.
2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257) postanawia siê, co nastêpuje:

6) mgr in¿. Jan Migda
Dyrektor Departamentu Warunków Pracy;

§ 1. Celem rozpatrywania w I instancji spraw dyscyplinarnych cz³onków korpusu s³u¿by cywilnej zatrudnionych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym powo³uje siê
na okres 3 lat Komisjê Dyscyplinarn¹ w sk³adzie:

9) dr in¿. Piotr Trzcionka
Zastêpca Dyrektora Departamentu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Z³o¿em;

8) mgr in¿. Andrzej Stêpieñ
G³ówny Specjalista w Departamencie Górnictwa;

1) mgr Jacek Bielawa
Dyrektor Biura Organizacyjnego;

10) mgr in¿. Miros³aw Zapart
Zastêpca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego.

2) mgr in¿. Bogus³aw Czapka
Radca Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

§ 2. Komisja Dyscyplinarna powo³a ze swego grona
przewodnicz¹cego i jego zastêpców.

3) mgr Krystyna Hansel
G³ówny Specjalista w Departamencie Prawnym
i Integracji Europejskiej;

§ 3. Komisja Dyscyplinarna uchwali regulamin okrelaj¹cy tryb pracy Komisji i przed³o¿y Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górniczego do zatwierdzenia w terminie do dnia 10 listopada 2003 r.

4) mgr Barbara Kosmowska
Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia;
5) mgr in¿. Miros³aw Koziura
Zastêpca Dyrektora Departamentu Górnictwa;

*)

7) mgr Grzegorz Padziorek
Zastêpca Dyrektora Departamentu Prawnego
i Integracji Europejskiej;

Ostatni numer w 2003 r.

§ 4. Obs³ugê prac administracyjno-biurowych Komisji Dyscyplinarnej zapewni Biuro Kadr i Szkolenia.
§ 5. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski
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DECYZJA Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 15 grudnia 2003 r.
zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.
94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r.
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43,
poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz.
538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196,
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081) oraz
art. 20 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237,
Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz.
2052 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i 2257) postanawia siê, co nastêpuje:
§ 1. W decyzji nr 23 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 4) w za³¹czniku do
decyzji wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 4 w ust. 2 wyrazy za³¹cznik do Regulaminu
pracy zastêpuje siê wyrazami za³¹cznik nr 1 do
Regulaminu pracy;
2) § 9 i 10 otrzymuj¹ brzmienie:
§ 9.1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w urzêdzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

3. Czas pracy pracowników nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê (norma dobowa)
i rednio 40 godzin tygodniowo w przyjêtym
okresie rozliczeniowym wynosz¹cym 1 miesi¹c kalendarzowy; okresem rozliczeniowym
jest czas, na który pracodawca ustala rozk³ad czasu pracy pracownika, a po jego up³ywie dokonuje rozliczenia.
4. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacj¹ mog¹ byæ stosowane rozk³ady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przed³u¿enie czasu pracy do 12 godzin na dobê; w rozk³adach tych czas pracy
nie mo¿e jednak przekraczaæ rednio 40 godzin na tydzieñ w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie d³u¿szym ni¿ 12 tygodni.
5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym urzêdu mog¹ ustaliæ dla niektórych pracowników
indywidualny rozk³ad czasu pracy; ustalenie
indywidualnego rozk³adu czasu pracy mo¿e
nast¹piæ w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bowych, a w wyj¹tkowych przypadkach w zwi¹zku z osobist¹ sytuacj¹ pracownika.
6. W rozk³adzie czasu pracy pracowników wykonuj¹cych czynnoci kontrolne Dyrektor Generalny urzêdu mo¿e ustalaæ pracê w dni tygodnia niebêd¹ce dniami pracy w urzêdzie.

1) przerw w pracy nie wliczanych do czasu
pracy;

7. Dyrektor Generalny urzêdu ustala harmonogram pracy w dni tygodnia niebêd¹ce dniami
pracy w urzêdzie w niektórych komórkach
organizacyjnych i na niektórych stanowiskach
pracy, je¿eli praca w te dni jest niezbêdna ze
wzglêdu na szczególny charakter wykonywanych zadañ.

2) czasu pe³nienia dy¿uru w miejscu wyznaczonym przez pracodawcê, w trakcie którego pracownik nie wykonuje pracy;

8. Dla osób zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin rozk³ad czasu pracy ustala dyrektor komórki organizacyjnej.

3) czasu dojazdu z miejsca zamieszkania pracownika do miejsca pracy i z powrotem;

9. Je¿eli wymagaj¹ tego potrzeby urzêdu, pracownik na pisemne polecenie prze³o¿onego,
dokonane na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do Regulaminu pracy, wykonuje pracê poza normalnymi godzinami pracy, w tym
w wyj¹tkowych przypadkach tak¿e w nocy

2. Czas pracy nie obejmuje:

4) czasu przejazdów s³u¿bowych do miejsca
oddelegowania i z powrotem, chyba ¿e w czasie przejazdu pracownik wykonuje pracê.
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oraz w niedziele i wiêta; wykonywanie pracy poza normalnymi godzinami pracy, w przypadku braku pisemnego polecenia, prze³o¿ony potwierdza pisemnie na formularzu stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do Regulaminu pracy. Pisemne polecenia oraz pisemne potwierdzenia pracy poza normalnymi godzinami pracy przekazywane s¹ niezw³ocznie do Biura
Kadr i Szkolenia.
10. Pracownikowi s³u¿by cywilnej za pracê wykonywan¹ na polecenie prze³o¿onego poza
normalnymi godzinami pracy przys³uguje czas
wolny w tym samym wymiarze; na wniosek
pracownika czas wolny mo¿e byæ udzielony
w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym urlop
wypoczynkowy lub po jego zakoñczeniu.
11. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej za pracê poza
normalnymi godzinami pracy wykonywan¹ w
porze nocnej przys³uguje czas wolny w tym
samym wymiarze; pora nocna obejmuje czas
pomiêdzy godzin¹ 2200 a godzin¹ 600.
12. Urzêdnikowi s³u¿by cywilnej za pracê w niedzielê przys³uguje dzieñ wolny od pracy
w najbli¿szym tygodniu, a za pracê w wiêto
przys³uguje inny dzieñ wolny.
§ 10. 1. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
urzêdu dokonywane jest:
1) w elektronicznym systemie rejestracji czasu pracy, zwanym dalej RCP, stanowi¹cym jednoczenie miesiêczn¹ ewidencjê
czasu pracy;
2) w ewidencji wyjæ w godzinach pracy;
3) w ewidencji delegacji (wyjazdów) s³u¿bowych.
2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej jest rejestrowany na kartach miesiêcznej
(rocznej) ewidencji czasu pracy, na listach
obecnoci, w ewidencji wyjæ w godzinach
pracy oraz w ewidencji delegacji (wyjazdów)
s³u¿bowych; karty ewidencji czasu pracy oraz
listy obecnoci przekazywane s¹ do Biura
Kadr i Szkolenia.;
3) po § 10 dodaje siê § 10a w brzmieniu:

Poz. 19
3. Zaliczenie obecnoci w pracy w RCP jest
dokonywane w godzinach od 700 do 1600.
4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, na
pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca, otrzymuj¹ informacjê o czasie pracy podleg³ych im pracowników za poprzedni miesi¹c; rozliczenia obowi¹zuj¹cego czasu pracy podleg³ych pracowników oraz ewentualne korekty dyrektorzy komórek organizacyjnych
akceptuj¹ podpisem. Akceptowane przez
dyrektora komórki organizacyjnej informacje o czasie pracy podleg³ych pracowników przekazywane s¹ do Biura Kadr
i Szkolenia w terminie do 5 dni od dnia
otrzymania tej informacji.
5. Je¿eli informacja, o której mowa w ust. 4,
po dokonaniu korekty, wyka¿e ujemny
bilans czasu pracy danego pracownika
w stosunku do miesiêcznej normy czasu
pracy, pracownik ten jest obowi¹zany do
odpracowania wykazanej ró¿nicy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust.
4; w przypadku usprawiedliwionej nieobecnoci, termin odpracowania liczony
jest od dnia stawienia siê do pracy. Odpracowanie wykazanej ró¿nicy nie stanowi pracy poza normalnymi godzinami pracy.
6. Maksymalny wymiar ujemnego bilansu,
o którym mowa w ust. 5, wynosi 5 godzin za dany miesi¹c; w przypadku nieodpracowania, b¹d przekroczenia maksymalnego wymiaru ujemnego bilansu  potr¹ca siê proporcjonaln¹ czêæ wynagrodzenia.
7. Wykazany w informacji, o której w ust.
4, po dokonaniu korekty, dodatni bilans
czasu pracy danego pracownika nie jest
przenoszony na nastêpny miesi¹c, o ile
praca nie by³a wykonywana poza normalnymi godzinami pracy na polecenie prze³o¿onego.
8. Podjêcie dodatkowego zatrudnienia przez
pracownika urzêdu nastêpuje zgodnie z:

§ 10a. 1. Godziny pracy w urzêdzie obejmuj¹ czas
pomiêdzy godzin¹ 730 a 1530.

1) przepisami art. 72 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o s³u¿bie cywilnej;

2. Ka¿dy pracownik jest obowi¹zany do obecnoci w pracy w godzinach od 800 do 1500,
stanowi¹cych czas kontaktowy, przy zachowaniu normy dobowej; w uzasadnionych przypadkach prze³o¿ony mo¿e udzieliæ zgody na nieobecnoæ pracownika
w czasie kontaktowym w danym dniu.

2) przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr
106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz.
715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr
49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz.
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306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr
214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302);
3) zasadami ustalonymi przez Prezesa urzêdu.
9. Kontrolê w zakresie rozliczania czasu pracy sprawuje Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia.;
4) uchyla siê § 13;
5) w § 19:
a) uchyla siê ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Nieobecnoæ pracownika w pracy jest odnotowywana w RCP z zaznaczeniem rodzaju
nieobecnoci.;
6)§ 31 i 32 otrzymuj¹ brzmienie:
§ 31.1. Pracownik jest obowi¹zany rejestrowaæ
ka¿de wejcie do urzêdu oraz ka¿de jego
opuszczenie w czytniku kart identyfikacyjnych; niedokonanie rejestracji lub udostêpnienie swojej karty identyfikacyjnej innemu
pracownikowi, w celu rejestracji wejcia do
urzêdu lub jego opuszczenia, stanowi naruszenie obowi¹zków pracowniczych.
2. W przypadku braku karty identyfikacyjnej
nale¿y o tym fakcie natychmiast powiadomiæ Biuro Kadr i Szkolenia.
§ 32. 1. Pracownik jest obowi¹zany zg³osiæ dyrektorowi komórki organizacyjnej ka¿de wyjcie poza urz¹d oraz dokonaæ wpisu w
ewidencji wyjæ w godzinach pracy, znajduj¹cej siê w sekretariacie komórki organizacyjnej, a tak¿e odpowiedniej rejestracji
w czytniku kart identyfikacyjnych.
2. Pracownicy, z wyj¹tkiem dyrektorów komórek organizacyjnych i ich zastêpców,
mog¹ przebywaæ na terenie urzêdu po godzinie 1600 tylko w uzasadnionych przypadkach, na polecenie prze³o¿onego lub po

uzyskaniu jego zgody odnotowanej w ksi¹¿ce raportów; ksi¹¿ka raportów znajduje siê
w portierni urzêdu.;
7) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownik jest obowi¹zany do obecnoci w pracy w czasie kontaktowym, o którym mowa w §
10a ust. 2.;
8) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych informuj¹
o wyjedzie s³u¿bowym lub o udaniu siê poza
teren urzêdu bezporedniego prze³o¿onego, a w
przypadku udania siê poza teren urzêdu wpisuj¹
siê równie¿ do ksi¹¿ki wyjæ znajduj¹cej siê
w sekretariacie Prezesa urzêdu i dokonuj¹ stosownej rejestracji w czytniku kart identyfikacyjnych; obowi¹zek ten dotyczy tak¿e zastêpcy dyrektora, który kieruje komórk¹ organizacyjn¹
w czasie nieobecnoci dyrektora komórki organizacyjnej.;
9) dotychczasowy za³¹cznik do Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego oznacza siê jako Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
10) po za³¹czniku nr 1 do Regulaminu pracy Wy¿szego
Urzêdu Górniczego dodaje siê za³¹czniki nr 2 i 3 do
Regulaminu pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego
w brzmieniu okrelonym w za³¹cznikach nr 1 i 2 do
decyzji.
§ 2. Zmiany w Regulaminie pracy Wy¿szego Urzêdu
Górniczego wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
§ 3. Zobowi¹zuje siê dyrektorów komórek organizacyjnych do odebrania od pracowników imiennych owiadczeñ o zapoznaniu siê z treci¹ zmian w Regulaminie
pracy Wy¿szego Urzêdu Górniczego; owiadczenie, zaopatrzone w datê i podpis pracownika, nale¿y przekazaæ do Biura Kadr i Szkolenia.
§ 4. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski
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Poz. 19
Za³¹czniki do decyzji nr 2 Dyrektora Generalnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 15 grudnia
2003 r. (poz. 19)
Za³¹cznik nr 1
Za³¹cznik nr 2 do Regulaminu pracy
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Za³¹cznik nr 2
Za³¹cznik nr 3 do Regulaminu pracy
Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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