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ZARZ¥DZENIE Nr 6 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 czerwca 2005 r.
zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego
Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z pón. zm.1 )) 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, z 2003 r. Nr 4, poz. 15 oraz z 2004 r.
Nr 5, poz. 24) w za³¹czniku do zarz¹dzenia wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz.
2703.

1) w § 2 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Osobami kierownictwa Wy¿szego Urzêdu Górnicze
go s¹: Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wiceprezesi Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;
2) w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) pracownicy merytoryczni, do których zalicza siê

osoby posiadaj¹ce wy¿sze wykszta³cenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania obs³ugi prawnej, finansowo-ksiêgowej, informatycznej, logistycznej, archiwalnej, w zakresie spraw pracowniczych,
normalizacyjnych oraz wspó³pracy z zagranic¹,
wykonuj¹ce czynnoci kontrolne w stosunku do
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6) Stanowisko do spraw Kontroli Finansowej;

okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych;;

7) Pe³nomocnik do spraw Systemu Zarz¹dzania
Jakoci¹ w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.;

3) 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 w pañstwach

cz³onkowskich Unii Europejskiej zastêpuje siê wyrazami w niektórych pañstwach;

4) w § 5:

6) w § 7 w ust. 1 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
2a) Komisja egzaminacyjna dla stwierdzenia kwalifi
kacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonuj¹cych czynnoci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo
trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoci w zakresie ratownictwa górniczego;;

a) po pkt 2b dodaje siê pkt 2c i 2d w brzmieniu:
2c) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z nadawaniem

uprawnieñ rzeczoznawcy do spraw ruchu zak³adu górniczego oraz prowadzeniem rejestru
tych rzeczoznawców;

7) w § 9:
a) w ust. 4 po pkt 3a dodaje siê pkt 3b3d w brzmieniu:

2d) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z nadawaniem
materia³om wybuchowym przeznaczonym do
u¿ytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materia³u
wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materia³ów wybuchowych;,

3b) radców Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

3c) Administratora Bezpieczeñstwa Informacji;
3d) s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach górniczych;,
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:

b) po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:

6. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mo¿e upo
wa¿niæ wiceprezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz innych pracowników Wy¿szego
Urzêdu Górniczego do dokonywania okrelonych
czynnoci lub prowadzenia okrelonych spraw
w jego imieniu.;

8a) prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej w odnie
sieniu do:
a) Dziennika Urzêdowego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego,
b) publikacji z zakresu górnictwa, w tym miesiêcznika Wy¿szego Urzêdu Górniczego Bez
pieczeñstwo Pracy i Ochrona rodowiska w
Górnictwie, zwanego dalej miesiêczni
kiem;,

8) w § 10 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego mo¿e

upowa¿niæ dyrektorów departamentów, nad którymi sprawuje bezporedni nadzór merytoryczny,
oraz innych pracowników tych departamentów do
dokonywania okrelonych czynnoci lub prowadzenia okrelonych spraw w jego imieniu.;

c) pkt 10 i 11 otrzymuj¹ brzmienie:
10) wykonywanie zadañ zwi¹zanych z cz³onko
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
11) wspó³praca z organami administracji rz¹dowej
i organami jednostek samorz¹du terytorialnego;,

9) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

3) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym za
sobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1396, z pón. zm.2 )).,

13) wspó³praca ze zwi¹zkami zawodowymi i orga
nizacjami pracodawców;;

b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

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

2a. Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górni
czego zapewnia funkcjonowanie w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym systemu zarz¹dzania jakoci¹, w tym poprzez ustanawianie Polityki Jakoci Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrelanie
obowi¹zków Pe³nomocnika do spraw Systemu
Zarz¹dzania Jakoci¹ w Wy¿szym Urzêdzie

1a. W ramach Wy¿szego Urzêdu Górniczego dzia³aj¹:

1) Zespó³ do spraw Kontroli;
2) radcy Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) Administrator Bezpieczeñstwa Informacji;
4) s³u¿ba bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach górniczych;
5) Rzecznik Prasowy Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego;

Poz. 22

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808, Nr 202, poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.
69 i Nr 64, poz. 565.
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Górniczym, wprowadzanie do stosowania Ksiêgi
Jakoci Wy¿szego Urzêdu Górniczego, powo³ywanie Zespo³u Auditorów Wewnêtrznych
Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym oraz wydawanie innych
aktów prawnych dotycz¹cych systemu zarz¹dzania jakoci¹.,

Poz. 22
 uchyla siê lit. e;

13) po § 17 dodaje siê § 17a w brzmieniu:
§ 17a. Sprawy osobowe, o których mowa w § 15

pkt 11, dotycz¹ce:
1) dyrektorów departamentów, dyrektora
Biura Organizacyjnego, pracownika zatrudnionego na Stanowisku do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych, pracowników zatrudnionych w Zespole do spraw Kontroli,
radców Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Administratora Bezpieczeñstwa
Informacji, pracownika s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy w urzêdach górniczych
oraz Rzecznika Prasowego Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego  za³atwia
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

c) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
3a. Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górni
czego w celu realizacji zadania okrelonego
w ust. 2a sprawuje nadzór nad Pe³nomocnikiem
do spraw Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.,
d) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górnicze
go mo¿e upowa¿niæ dyrektorów komórek organizacyjnych, nad którymi sprawuje bezporedni
nadzór merytoryczny, oraz innych pracowników
tych komórek organizacyjnych do dokonywania
okrelonych czynnoci lub prowadzenia okrelonych spraw w jego imieniu.;

2) dyrektora Biura Kadr i Szkolenia, dyrektora Biura Administracyjno-Bud¿etowego,
pracownika zatrudnionego na Stanowisku
do Spraw Audytu Wewnêtrznego, pracownika zatrudnionego na Stanowisku do spraw
Kontroli Finansowej oraz Pe³nomocnika do
spraw Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym  za³atwia Dyrektor Generalny Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.;

10) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu:
§ 12a. Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego ustala,

w których departamentach oraz komórkach
równorzêdnych istniej¹ stanowiska zastêpcy
(zastêpców) dyrektora departamentu albo komórki równorzêdnej, oraz okrela liczbê tych
zastêpców.;
11) w § 13:
a) dotychczasowe brzmienie oznacza siê jako ust. 1,
b) dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
2. Dyrektor departamentu wyznacza pracownika

departamentu niebêd¹cego zastêpc¹ dyrektora
departamentu do dokonywania okrelonych
czynnoci lub prowadzenia okrelonych spraw
w jego imieniu w czasie nieobecnoci lub czasowej niemo¿noci wykonywania obowi¹zków zarówno przez dyrektora departamentu, jak i przez
zastêpcê (zastêpców) dyrektora departamentu.;
12) w § 15:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) wprowadzanie nowoczesnych form, metod

i technik pracy w departamencie, w tym zarz¹dzania jakoci¹;,
b) w pkt 11:
 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) ustalanie zakresów czynnoci pracowników

departamentu, uwzglêdniaj¹cych ich obowi¹zki, odpowiedzialnoæ, uprawnienia i upowa¿nienia, dokonywanie oceny ich pracy oraz informowanie ich o wynikach tej oceny,,

14) w § 18:
a) w ust. 1:
 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
decyzje oraz postanowienia wydawane w pierw
szej instancji, a tak¿e decyzje oraz postanowienia wydawane w wyniku rozpoznania wniosków
o ponowne rozpatrzenie sprawy, na podstawie:,
 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) wiadectwa stwierdzaj¹ce kwalifikacje:

a) kierownika ruchu podziemnego zak³adu górniczego,
b) mierniczego górniczego i geologa górniczego,
c) osoby kierownictwa oraz specjalisty, wykonuj¹cych czynnoci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoci w zakresie ratownictwa
górniczego;,
 pkt 8a otrzymuje brzmienie:
8a) obwieszczenia w sprawie rejestru rzeczo
znawców do spraw ruchu zak³adu górniczego oraz inne akty prawne dotycz¹ce tego
rejestru;,
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 po pkt 8a dodaje siê pkt 8b w brzmieniu:

danych osobowych, z wyj¹tkiem spraw
zastrze¿onych do zakresu dzia³ania Administratora Bezpieczeñstwa Informacji;,

8b) wiadectwa nadania materia³om wybucho
wym przeznaczonym do u¿ytku cywilnego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru
identyfikacyjnego materia³u wybuchowego
przeznaczonego do u¿ytku cywilnego;,

 po pkt 11 dodaje siê pkt 11a w brzmieniu:
11a) koordynowanie spraw zwi¹zanych z dostê
pem do informacji publicznej, w tym redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej
Wy¿szego Urzêdu Górniczego;,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
2a. Podpisywanie przez wiceprezesów Wy¿szego

Urzêdu Górniczego, w imieniu Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, zarz¹dzeñ oraz innych
aktów kierownictwa wewnêtrznego, a tak¿e
obwieszczeñ w sprawie rejestru rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego oraz
innych aktów prawnych dotycz¹cych tego rejestru, nastêpuje z klauzul¹ w zastêpstwie

Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;

 pkt 12 i 13 otrzymuj¹ brzmienie:
12) prowadzenie rejestru pe³nomocnictw oraz

upowa¿nieñ do reprezentowania Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
13) prowadzenie spraw zwi¹zanych z prenumerat¹ czasopism;,
 po pkt 13 dodaje siê pkt 13a w brzmieniu:

15) w § 19 dodaje siê ust. 3 i 4 w brzmieniu:

13a) prowadzenie spraw zwi¹zanych z obs³ug¹

administracyjn¹ wydawania miesiêcznika;,

3. Projekty aktów prawnych Dyrektora Generalnego

Wy¿szego Urzêdu Górniczego, w tym dotycz¹ce
systemu zarz¹dzania jakoci¹, przed przed³o¿eniem
Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego do podpisu, wymagaj¹ uzgodnienia
z dyrektorem Departamentu Prawnego i Integracji Europejskiej.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad Biura Organizacyjnego wchodz¹ w szcze
gólnoci:
1) Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków;
2) Stanowisko do spraw Obs³ugi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w Warszawie;

4. Projekty aktów prawnych, o których mowa w ust.
3, Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego przed podpisaniem uzgadnia z wiceprezesami
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;

3) Stanowisko do spraw Ochrony Danych
Osobowych;

16) w § 20:

4) Stanowisko do spraw Dostêpu do Informacji
Publicznej.,

a) w ust. 1:

c) uchyla siê ust. 3,

 uchyla siê pkt 3,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 u¿yte w pkt 5 wyrazy lit. k zastêpuje siê wyra
zami lit. l,

 u¿yte w pkt 5a wyrazy lit. h zastêpuje siê

wyrazami lit. i,

 pkt 6 i 7 otrzymuj¹ brzmienie:

5. Stanowisko do spraw Skarg i Wniosków wykonu
je zadania wynikaj¹ce z dzia³u VIII ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania
administracyjnego oraz z rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), w zakresie spraw,
o których mowa w ust. 1 pkt 6.,

6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz

koordynowanie ich rozpatrywania;
7) obs³uga kancelaryjno-biurowa Stanowiska do
Spraw Audytu Wewnêtrznego, Stanowiska do
Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Zespo³u do spraw Kontroli, radców Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Rzecznika Prasowego
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz
Stanowiska do spraw Kontroli Finansowej;,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Stanowisko do spraw Ochrony Danych Oso
bowych wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z pón. zm.3 )), z wyj¹tkiem spraw zastrze¿onych do zakresu dzia³ania Administratora Bezpieczeñstwa Informacji.,

 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) obs³uga organizacyjna wykonywania zadañ osób

kierownictwa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;,
 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ochron¹


Poz. 22

f) po ust. 7 dodaje siê ust. 7a w brzmieniu:
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.
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7a. Stanowisko do spraw Dostêpu do Informacji

Publicznej wykonuje zadania wynikaj¹ce z ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostêpie do
informacji publicznej, w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 11a.,
g) uchyla siê ust. 8;
17) w § 21:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) uczestnictwo w dzia³aniach zwi¹zanych z cz³on
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;,
b) po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:
7a) koordynacjê wspó³pracy z organami administra
cji rz¹dowej i organami jednostek samorz¹du
terytorialnego, innymi jednostkami kontroli oraz
zwi¹zkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;,
c) po pkt 9b dodaje siê pkt 9c w brzmieniu:
9c) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z nadawa
niem materia³om wybuchowym przeznaczonym
do u¿ytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materia³u
wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materia³ów wybuchowych, w sposób okrelony w art.
4a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia³ach wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku
cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238,
poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249)
oraz rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie numeru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku
cywilnego oraz rejestru materia³ów wybuchowych przeznaczonych do u¿ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 262, poz. 2616);,
d) w pkt 13:
 po lit. da dodaje siê lit. db w brzmieniu:
db) nadawania materia³om wybuchowym prze
znaczonym do u¿ytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego,,
 lit. g otrzymuje brzmienie:
g) stwierdzania kwalifikacji:

 kierownika ruchu podziemnego zak³adu górniczego,
 mierniczego górniczego i geologa górniczego,
 osoby kierownictwa oraz specjalisty, wykonuj¹cych czynnoci w zakresie ratownic-

Poz. 22
twa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoci w zakresie ratownictwa
górniczego,,
e) uchyla siê pkt 18,
f) po pkt 20 dodaje siê pkt 20a i 20b w brzmieniu:
20a) prowadzenie spraw zwi¹zanych z dostêpem

do informacji publicznej;
20b) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w czêci dotycz¹cej zakresu dzia³ania departamentu;;

18) w § 22:
a) w ust. 1:
 w pkt 1 lit. be otrzymuj¹ brzmienie:
b) koordynowanie, z uwzglêdnieniem § 19 ust.

2 i 3, dzia³alnoci komórek organizacyjnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego w zakresie opracowywania projektów aktów normatywnych
i innych aktów prawnych,
c) opracowywanie uwag i opinii do projektów
aktów normatywnych i innych dokumentów
rz¹dowych oraz koordynacja prac komórek
organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego w tym zakresie, w ramach miêdzyresortowego postêpowania uzgadniaj¹cego i opiniodawczego, a tak¿e wspó³praca w tym zakresie z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, innymi ministerstwami i urzêdami centralnymi oraz Rz¹dowym Centrum
Legislacji,
d) pomoc prawna w opracowywaniu projektów
aktów prawnych Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego oraz Dyrektora Generalnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
e) prowadzenie rejestru aktów prawnych Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego,,
 w pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie:
f) opiniowanie projektów umów cywilnopraw
nych,,
 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) prowadzenie i koordynowanie spraw zwi¹za
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej, a w szczególnoci:
a) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych
dokumentów zwi¹zanych z cz³onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
b) udzia³ w opracowywaniu projektów aktów
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prawnych i dokumentów Unii Europejskiej
oraz koordynacja udzia³u w tych pracach
pracowników innych komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych, w szczególnoci
w ramach grup roboczych Rady Unii Europejskiej,
c) opracowywanie uwag i opinii do projektów
aktów prawnych i dokumentów Unii Europejskiej oraz dokumentów zwi¹zanych z ich
wykonaniem,
d) udzia³ w opracowywaniu projektów aktów
normatywnych i innych dokumentów rz¹dowych wykonuj¹cych prawo Unii Europejskiej,
e) opracowywanie raportów z wykonania prawa Unii Europejskiej w prawie polskim i funkcjonowania nowych rozwi¹zañ, w zakresie
objêtym w³aciwoci¹ dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych, dyrektorów specjalistycznych urzêdów górniczych oraz
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
f) prowadzenie dzia³alnoci informacyjnej dotycz¹cej problematyki Unii Europejskiej,
g) prowadzenie i koordynacja wspó³pracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz
komórkami organizacyjnymi w ministerstwach i urzêdach centralnych, zajmuj¹cymi siê problematyk¹ Unii Europejskiej,
h) weryfikacja t³umaczeñ tekstów zwi¹zanych
z problematyk¹ Unii Europejskiej,
i) planowanie i realizacja bud¿etu w czêci dotycz¹cej realizacji zadañ zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej,
j) koordynacja udzia³u urzêdów górniczych
w programach Unii Europejskiej,
k) opracowywanie propozycji w zakresie szkoleñ pracowników urzêdów górniczych, którzy wykonuj¹ zadania zwi¹zane z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, oraz opiniowanie zasadnoci
udzia³u w proponowanych szkoleniach,
l) wykonywanie zadañ w zakresie podró¿y
s³u¿bowych pracowników urzêdów górniczych poza granicami kraju, zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej, okrelonych w zarz¹dzeniu nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 4 wrzenia 2003 r.
w sprawie podró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowników Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, okrêgowych urzêdów górniczych

Poz. 22
oraz specjalistycznych urzêdów górniczych,
m)wspó³praca z krajowym koordynatorem do
spraw uznawania kwalifikacji;,
 w pkt 4 uchyla siê lit. g,
b) uchyla siê ust. 1a,
c) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Zespó³ do spraw Normalizacji.;

19) w § 23:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) rozpoznawania i zwalczania zagro¿eñ górniczych,

w tym: t¹paniami i wstrz¹sami sejsmicznymi,
zawa³owego, metanowego, wybuchem py³u
wêglowego, po¿arowego, wodnego, wyrzutami
gazów i ska³, erupcyjnego, siarkowodorowego,
osuwiskowego oraz obrywania siê ska³;,
b) w ust. 2:
 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Ponadto do zadañ Departamentu Górnictwa na
le¿y:,
 po pkt 1a dodaje siê pkt 1b i 1c w brzmieniu:
1b) obs³uga Komisji egzaminacyjnej dla stwier
dzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz
specjalistów wykonuj¹cych czynnoci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych
siê wykonywaniem czynnoci w zakresie
ratownictwa górniczego;
1c) prowadzenie rejestru osób, którym stwierdzono kwalifikacje osób kierownictwa oraz
specjalistów wykonuj¹cych czynnoci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudni¹cych
siê wykonywaniem czynnoci w zakresie
ratownictwa górniczego;,
 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
2a) udzia³ w nadzorowaniu akcji ratowniczych

w razie gro¿¹cego niebezpieczeñstwa lub zaistnienia wypadku w zak³adzie górniczym;,
 po pkt 6a dodaje siê pkt 6b w brzmieniu:
6b) wykonywanie czynnoci zwi¹zanych z nada
waniem materia³om wybuchowym przeznaczonym do u¿ytku cywilnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej numeru identyfikacyjnego materia³u wybuchowego przeznaczonego do u¿ytku cywilnego oraz prowadzeniem rejestru tych materia³ów wybuchowych;,
c) w ust. 3:
 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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Poz. 22

1) Zespó³ do spraw Zagro¿enia Sejsmicznego

i T¹paniami;,
 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a) Zespó³ do spraw Zawa³ów, Obudowy i Kie
rowania Stropem;;
20) w § 24:
a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) bezzbiornikowym magazynowaniu substancji

oraz sk³adowaniu odpadów w górotworze, w tym
w podziemnych wyrobiskach górniczych;,

maniem, remontem i rozbiórk¹ obiektów budowlanych zak³adu górniczego,,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Ponadto do zadañ Departamentu Ochrony ro
dowiska i Gospodarki Z³o¿em nale¿y:
1) prowadzenie postêpowañ zwi¹zanych z wydawaniem przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, dzia³aj¹cego jako organ pierwszej
instancji:
a) postanowieñ w sprawach uzgodnienia z w³aciwymi organami koncesyjnymi granic obszaru górniczego i terenu górniczego,

b) w ust. 2:
 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
Ponadto do zadañ Departamentu Energomecha
nicznego nale¿y:,
 po pkt 8 dodaje siê pkt 8a w brzmieniu:
8a) prowadzenie rejestru rzeczoznawców do

spraw ruchu zak³adu górniczego;,
 po pkt 10 dodaje siê pkt 10a w brzmieniu:
10a) obs³uga kancelaryjno-biurowa Administra
tora Bezpieczeñstwa Informacji;;
21) w § 25:

b) wiadectw oraz decyzji w sprawach stwierdzania kwalifikacji mierniczego górniczego
i geologa górniczego;
2) prowadzenie postêpowañ zwi¹zanych z wydawaniem przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, opinii w odniesieniu do projektów zadañ
proekologicznych w górnictwie;
3) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach nastêpuj¹cych komisji powo³anych przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego:

a) w ust. 1:

a) Komisji do spraw Ochrony Powierzchni,

 w pkt 1:

b) Komisji do spraw Zagro¿eñ Wodnych,

  lit. a otrzymuje brzmienie:
a) kontrolowania wykonywania przez

przedsiêbiorców obowi¹zków dotycz¹cych ochrony rodowiska, okrelonych
w przepisach prawa ochrony rodowiska oraz w decyzjach ustalaj¹cych warunki u¿ytkowania rodowiska w zwi¹zku z ruchem zak³adów górniczych,,

c) Komisji do spraw Likwidacji Zak³adów
Górniczych i Gospodarki Odpadami;
4) prowadzenie:
a) obs³ugi administracyjnej powo³anej przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni,
b) obs³ugi Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego
i geologa górniczego,

  lit. c otrzymuje brzmienie:
c) sk³adowania odpadów w górotworze,

w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,,
 w pkt 3:
  lit. c otrzymuje brzmienie:
c) zabezpieczenia dokumentacji mierniczo
geologicznej zlikwidowanych zak³adów
górniczych i przekazywania jej do Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej,,
  w lit. d przecinek zastêpuje siê rednikiem,
  uchyla siê lit. e,
 w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) nadzoru nad projektowaniem, budow¹, utrzy

c) rejestru osób, którym stwierdzono kwalifikacje mierniczego górniczego lub geologa
górniczego.,
c) uchyla siê ust. 2a;
22) w § 27:
a) w ust. 1:
 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) stwierdzania posiadania przez przedsiêbior
ców, z wyj¹tkiem przedsiêbiorców wydobywaj¹cych kopaliny pospolite w warunkach
okrelonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia
4 lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i górnicze, lub jednostki organizacyjne trudni¹ce siê
szkoleniem pracowników zak³adu górniczego
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odpowiedniej kadry oraz niezbêdnych rodków
umo¿liwiaj¹cych w³aciwe przeszkolenie pracowników w zakresie znajomoci przepisów
reguluj¹cych bezpieczne wykonywanie pracy
w zak³adzie górniczym, a tak¿e nadzoru nad
przedsiêbiorcami oraz jednostkami organizacyjnymi w zakresie spe³niania tych warunków;,
 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
4a) zatwierdzania programów przeszkolenia pra
cowników w zakresie znajomoci przepisów
reguluj¹cych bezpieczne wykonywanie pracy w zak³adzie górniczym na stanowiskach
w ruchu zak³adu górniczego, innych ni¿ stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które
mog¹ zajmowaæ osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych;,
b) w ust. 2:

Poz. 22
 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) wspó³dzia³anie ze s³u¿b¹ bezpieczeñstwa i hi
gieny pracy w urzêdach górniczych w organizowaniu szkoleñ wstêpnych i okresowych
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla
poszczególnych grup i stanowisk pracy w urzêdach górniczych;,
 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
10) przygotowywanie wniosków zwi¹zanych

z przechodzeniem pracowników na emerytury i renty z tytu³u niezdolnoci do pracy
oraz prowadzenie akcji informacyjnej dotycz¹cej emerytur i rent oraz kapita³u pocz¹tkowego;,
 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) koordynacja i nadzór w zakresie zarz¹dzania

szkoleniami w urzêdach górniczych, obejmuj¹ce:

 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a2c w brzmieniu:

a) przygotowywanie, we wspó³pracy z komórkami organizacyjnymi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowymi i specjalistycznymi urzêdami górniczymi, rocznego planu szkoleñ,

2a) obs³uga kancelaryjno-biurowa s³u¿by bezpie
czeñstwa i higieny pracy w urzêdach górniczych;
2b) wspó³praca i udzia³ w posiedzeniach nastêpuj¹cych komisji powo³anych przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego:

b) gospodarowanie bud¿etem przeznaczonym
na szkolenia w urzêdach górniczych,
c) organizowanie szkolenia teoretycznego
w ramach s³u¿by przygotowawczej,

a) Komisji do spraw Szkoleñ w Górnictwie,
b) Komisji do spraw Zagro¿eñ Zdrowia Czynnikami rodowiska Pracy w Zak³adach
Górniczych;
2c) wspó³praca z jednostkami naukowymi
w sprawach dotycz¹cych bezpieczeñstwa
pracy w górnictwie;,
 w pkt 8 rednik zastêpuje siê kropk¹,
 uchyla siê pkt 911,
c) w ust. 3:
 w pkt 3 rednik zastêpuje siê kropk¹,
 uchyla siê pkt 4;
23) w § 28:
a) w ust. 1:
 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) przygotowywanie procedury naboru w Wy¿szym

Urzêdzie Górniczym oraz koordynacja i kontrola
prowadzonych naborów kandydatów do korpusu s³u¿by cywilnej w okrêgowych i specjalistycznych urzêdach górniczych, a tak¿e przygotowywanie i prowadzenie niezbêdnej
dokumentacji zwi¹zanej z tym naborem oraz
og³aszaniem konkursów na wy¿sze stanowiska
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;,

d) dokonywanie analizy potrzeb szkoleniowych i badanie efektywnoci procesu
szkoleniowego w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;,
 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) przeprowadzanie kontroli okrêgowych i spe
cjalistycznych urzêdów górniczych w zakresie prawid³owego wykonywania zadañ okrelonych prawem pracy;,
b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
1a) prowadzenie rejestru osób, którym stwierdzo
no kwalifikacje kierownika ruchu podziemnego
zak³adu górniczego;;
24) w § 29:
a) w ust. 1:
 w pkt 1:
  lit. a otrzymuje brzmienie:
a) opracowywanie projektu dochodów

i wydatków bud¿etu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego na ka¿dy rok bud¿etowy,,
  lit. c otrzymuje brzmienie:
c) bie¿¹ce kontrolowanie wykonywania
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dochodów i wydatków bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego,,
  w lit. g rednik zastêpuje siê przecinkiem,
  dodaje siê lit. h oraz i w brzmieniu:
h) rozliczanie podró¿y s³u¿bowych na ob
szarze kraju pracowników Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,
i) obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych;,
 w pkt 2 lit. a i b otrzymuj¹ brzmienie:
a) bie¿¹cej ewidencji ksiêgowej dochodów

i wydatków bud¿etu Wy¿szego Urzêdu Górniczego na kontach syntetycznych i analitycznych,
w odniesieniu do wszystkich operacji gospodarczych poszczególnych jednostek, zgodnie z zasadami rachunkowoci ustalonymi w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym,
b) opracowywaniu miesiêcznych, kwartalnych
i rocznych sprawozdañ finansowych, zgodnych
z ewidencj¹ ksiêgow¹, dla Ministra Finansów,
G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz Szefa
S³u¿by Cywilnej,,
 w pkt 3 lit. a i b otrzymuj¹ brzmienie:
a) bie¿¹ce obliczanie i wyp³ata wynagrodzeñ oraz

zasi³ków chorobowych, opiekuñczych, pielêgnacyjnych, wychowawczych i macierzyñskich,
b) prowadzenie spraw zwi¹zanych z ewidencj¹
i wyp³acaniem ekwiwalentów za deputat wêglowy dla pracowników inspekcyjno-technicznych urzêdów górniczych oraz by³ych pracowników inspekcyjno-technicznych urzêdów górniczych,,
 uchyla siê pkt 6,
 po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
6a) prowadzenie rejestru umów cywilnopraw
nych zawieranych przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy;,
 pkt 79 otrzymuj¹ brzmienie:
7) prowadzenie dzia³alnoci inwestycyjnej oraz

gospodarki remontowo-konserwacyjnej, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177, z pón. zm.4 )) oraz Regulaminem
udzielania zamówieñ publicznych w urzêdach
górniczych, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie
Regulaminu udzielania zamówieñ publicznych
4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.

Poz. 22
w urzêdach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2005 r.
Nr 1, poz. 1 i Nr 4, poz. 11);
8) zaopatrzenie materia³owe jednostek organizacyjnych, zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówieñ publicznych, Regulaminem udzielania zamówieñ publicznych
w urzêdach górniczych, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie Regulaminu udzielania zamówieñ
publicznych w urzêdach górniczych, oraz zarz¹dzeniem 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 i Nr 5, poz. 18), a tak¿e
prowadzenie gospodarki magazynowej;
9) obs³uga administracyjna Komisji do przeprowadzania postêpowañ o udzielanie zamówieñ
publicznych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym;,
 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) prowadzenie dzia³alnoci socjalnej dla pra
cowników oraz by³ych pracowników urzêdów
górniczych, a tak¿e gospodarowanie rodkami Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych;,
 w pkt 15 kropkê zastêpuje siê rednikiem,
 dodaje siê pkt 1618 w brzmieniu:
16) nadzorowanie i koordynowanie pracy okrê
gowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych w zakresie spraw
finansowo-ksiêgowych i gospodarki rodkami transportu;
17) przeprowadzanie kontroli okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych w zakresie spraw finansowo-ksiêgowych, gospodarki rodkami transportu
i archiwizowania dokumentów;
18) prowadzenie ewidencji umundurowania
otrzymywanego przez pracowników urzêdów
górniczych zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych (Dz. U. Nr 52, poz. 449).,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Biuro Administracyjno-Bud¿etowe prowadzi spra
wy dotycz¹ce funkcjonowania Zak³adu Obs³ugi
Gospodarczej, okrelone w Regulaminie organizacyjnym dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej, stanowi¹cym za³¹cznik do decyzji nr 24 Dyrektora
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Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia
8 lipca 2002 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego dzia³aj¹cego przy Wy¿szym Urzêdzie
Górniczym Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej.;
25) po § 32a dodaje siê § 32aa32ac w brzmieniu:
§ 32aa. Do zakresu dzia³ania radców Prezesa Wy¿sze
go Urzêdu Górniczego nale¿y przygotowywanie opinii oraz ekspertyz dotycz¹cych dzia³alnoci okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych,
a tak¿e wykonywanie innych poleceñ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
§ 32ab. Do zakresu dzia³ania Administratora Bezpieczeñstwa Informacji (symbol ABI) nale¿y nadzorowanie, na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, przestrzegania zasad ochrony
przetwarzanych danych osobowych odpowiedniej do zagro¿eñ oraz kategorii danych
objêtych ochron¹.
§ 32ac. Do zakresu dzia³ania s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy w urzêdach górniczych (symbol BHP) nale¿y:
1) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ s³u¿by bezpieczeñstwa
i higieny pracy, wynikaj¹cych z art. 23711
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy oraz rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 wrzenia 1997 r.
w sprawie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz
z 2004 r. Nr 246, poz. 2468), z zastrze¿eniem § 28 ust. 1 pkt 5;
2) organizowanie, przy wspó³dzia³aniu z Biurem Kadr i Szkolenia, szkoleñ wstêpnych
i okresowych w zakresie bezpieczeñstwa
i higieny pracy dla poszczególnych grup
i stanowisk pracy pracowników urzêdów
górniczych oraz Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej.;
26) po § 32b dodaje siê § 32c w brzmieniu:
§ 32c. 1. Do zakresu dzia³ania Pe³nomocnika do spraw

Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹ w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym (symbol SZJ) nale¿y
wykonywanie zadañ dotycz¹cych systemu
zarz¹dzania jakoci¹, okrelonych przez Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego na podstawie § 11 ust. 2a.
2. Obs³uga kancelaryjno-biurowa Pe³nomocnika do spraw Systemu Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym jest prowadzona przez sekretariat Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego.;
27) § 34 otrzymuje brzmienie:

Poz. 22
§ 34. Do zadañ Zak³adu Obs³ugi Gospodarczej nale¿y,

w zakresie dzia³alnoci wydawniczej, wydawanie miesiêcznika.;

28) § 3740 otrzymuj¹ brzmienie:
§ 37. 1. Zespó³ do spraw Kontroli przeprowadza kon
trole kompleksowe, problemowe, sprawdzaj¹ce i dorane, o których mowa w § 38
i 39, okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, zwane dalej w niniejszym rozdziale kontrolami, na polecenie Prezesa

Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
2. Kontrole dotycz¹ w szczególnoci:
1) oceny prawid³owoci wykonywania zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych aktów normatywnych oraz zarz¹dzeñ i poleceñ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
2) wykonania wniosków i ustaleñ podjêtych
na naradach dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych
urzêdów górniczych oraz komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego;
3) rozpatrywania i sposobu za³atwiania kierowanych do Prezesa Wy¿szego Urzêdu
Górniczego skarg i wniosków.
3. Komórki organizacyjne Wy¿szego Urzêdu
Górniczego wykonuj¹ wyznaczone zadania
kontrolne w ramach kontroli okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych organizowanych przez Zespó³ do spraw Kontroli.
§ 38. 1. Kontrole kompleksowe s¹ przeprowadzane
okresowo i dotycz¹ ca³okszta³tu dzia³alnoci kontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego, specjalistycznego urzêdu górniczego lub komórki organizacyjnej Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwanych dalej w niniejszym rozdziale kontrolowanymi jednostka
mi, w okresie pomiêdzy kolejnymi kontrolami.
2. Kontrole problemowe maj¹ na celu skontrolowanie wybranych zagadnieñ z zakresu
dzia³ania kontrolowanej jednostki.
3. Kontrole sprawdzaj¹ce maj¹ na celu sprawdzenie wykonania poleceñ i wniosków pokontrolnych lub sprawdzenie zasadnoci zastrze¿eñ dyrektora kontrolowanej jednostki
do ustaleñ zawartych w protokole kontroli
kompleksowej lub problemowej.
4. Kontrole kompleksowe, problemowe
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i sprawdzaj¹ce s¹ wykonywane zgodnie
z planem zatwierdzonym przez Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
5. W kontroli kompleksowej i problemowej
kontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, organizowanej przez Zespó³ do spraw
Kontroli, mog¹ braæ udzia³ wyznaczeni pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
6. Z kontroli kompleksowej i problemowej sporz¹dza siê protokó³ wraz z ocen¹ kontrolowanej jednostki. Kieruj¹cy kontrol¹ omawia
jej wyniki z dyrektorem kontrolowanej jednostki.
7. Ocena kontrolowanej jednostki jest przedk³adana, wraz z wnioskami oraz projektem
poleceñ lub wniosków pokontrolnych, wiceprezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego w
terminie dwóch tygodni od dnia zakoñczenia kontroli, a nastêpnie Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego. W przypadku:
1) komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, nad którymi bezporedni nadzór merytoryczny sprawuje
Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, ocena kontrolowanej komórki organizacyjnej jest przedk³adana
Dyrektorowi Generalnemu Wy¿szego
Urzêdu Górniczego w terminie dwóch tygodni od dnia zakoñczenia kontroli, a nastêpnie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego;
2) komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, których prace nadzoruje bezporednio Prezes Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, ocena kontrolowanej komórki organizacyjnej jest przedk³adana bezporednio Prezesowi Wy¿szego
Urzêdu Górniczego.
8. Wyniki kontroli kompleksowej i problemowej mog¹ byæ omawiane na naradzie dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych
i specjalistycznych urzêdów górniczych oraz
komórek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
9. Z kontroli sprawdzaj¹cej sporz¹dza siê sprawozdanie z odpowiednimi wnioskami, przedk³adane wiceprezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, a nastêpnie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje siê odpowiednio.
§ 39. 1. Kontrole dorane maj¹ na celu przede
wszystkim rozpoznanie skarg i wniosków
kierowanych do Prezesa Wy¿szego Urzêdu

Poz. 22
Górniczego oraz sprawdzenie merytorycznych i metodycznych zagadnieñ zwi¹zanych
z przeprowadzaniem inspekcji lub badañ
kontrolnych przez pracowników kontrolowanych jednostek w zak³adach górniczych.
2. Z kontroli doranych sporz¹dza siê notatki
s³u¿bowe przedk³adane do akceptacji wiceprezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
a nastêpnie Prezesowi Wy¿szego Urzêdu
Górniczego. Przepis § 38 ust. 7 zdanie drugie stosuje siê odpowiednio.
§ 40. 1. Komórki organizacyjne Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, ka¿da w swoim zakresie dzia³ania, s¹ obowi¹zane do przeprowadzania
bie¿¹cej kontroli dzia³alnoci okrêgowych
urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych.
2. Do przeprowadzania kontroli, o której mowa
w ust. 1, nie stosuje siê zarz¹dzenia wymienionego w § 32a.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w oparciu o program zatwierdzony przez dyrektora komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
4. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w postaci kontroli problemowych w szczególnoci poprzez:
1) udzia³ pracowników Wy¿szego Urzêdu
Górniczego w inspekcjach lub badaniach
kontrolnych przeprowadzanych w zak³adach górniczych;
2) sprawdzanie w zak³adach górniczych
skutecznoci dzia³ania okrêgowych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów górniczych;
3) badanie akt i dokumentów w siedzibie
kontrolowanego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego lub na terenie zak³adu górniczego.
5. Po dokonanej kontroli, o której mowa w ust.
1, w okrêgowym urzêdzie górniczym lub
specjalistycznym urzêdzie górniczym sporz¹dza siê notatkê s³u¿bow¹ z jej przebiegu.
Orygina³ notatki s³u¿bowej przekazuje siê
dyrektorowi w³aciwego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu
górniczego w celu wykorzystania. Kopiê
notatki s³u¿bowej przekazuje siê dyrektorowi komórki organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego, który w uzasadnionych przypadkach kieruje stosowne wnioski do dyrektora w³aciwego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górnicze-
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go i powiadamia o tym wiceprezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, a nastêpnie Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego albo przygotowuje projekt wniosków lub poleceñ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, które
bêd¹ skierowane do dyrektora w³aciwego
okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego.
6. Wzór notatki s³u¿bowej, o której mowa
w ust. 5, stanowi za³¹cznik nr 1a do Regulaminu.;
29) w § 41 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) sposobu, zakresu i wyników przeprowadzonych in
spekcji lub badañ kontrolnych;;
30) uchyla siê § 43;
31) w § 44:
a) ust. 6a i 7 otrzymuj¹ brzmienie:
6a. Wzór notatki s³u¿bowej, o której mowa w ust.

6, stanowi za³¹cznik nr 1b do Regulaminu.
7. W przypadku przeprowadzenia inspekcji wspólnie z inspektorem w³aciwego okrêgowego urzêdu górniczego lub specjalistycznego urzêdu górniczego, notatkê s³u¿bow¹ z przebiegu inspekcji sporz¹dza siê w razie stwierdzenia nieprawid³owoci.,
b) dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. Wzór notatki s³u¿bowej, o której mowa w ust.

7, stanowi za³¹cznik nr 1c do Regulaminu.;
32) § 45 otrzymuje brzmienie:
§ 45. Przepisy niniejszego rozdzia³u stosuje siê odpo
wiednio do przeprowadzania inspekcji w:
1) podmiotach prowadz¹cych bezzbiornikowe
magazynowanie substancji oraz sk³adowanie
odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
2) podmiotach prowadz¹cych okrelone roboty
podziemne z zastosowaniem techniki górniczej;
3) podmiotach prowadz¹cych roboty geologiczne;
4) podmiotach zawodowo trudni¹cych siê wykonywaniem czynnoci ratownictwa górniczego;
5) jednostkach organizacyjnych trudni¹cych siê
szkoleniem pracowników zak³adu górniczego.;
33) w § 48 w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
d) protoko³y i wydane decyzje po inspekcjach lub ba
daniach kontrolnych przeprowadzonych wczeniej
w danym rejonie,;

Poz. 22

34) za³¹cznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego otrzymuje brzmienie okrelone
w za³¹czniku nr 1 do zarz¹dzenia;
35) dodaje siê za³¹cznik do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku nr 2 do zarz¹dzenia, otrzymuj¹cy oznaczenie nr 1a;
36) dotychczasowe za³¹czniki nr 1a i nr 1b do Regulaminu
organizacyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego otrzymuj¹ oznaczenie nr 1b i nr 1c oraz brzmienie okrelone
w za³¹cznikach nr 3 i nr 4 do zarz¹dzenia.
§ 2. Ustalenie lub zaktualizowanie zakresu zadañ zastêpcy (zastêpców) dyrektora departamentu (komórki równorzêdnej) oraz wydzia³ów, zespo³ów pracowników i wyodrêbnionych stanowisk pracy w tym departamencie (komórce równorzêdnej), a tak¿e zakresów czynnoci pracowników departamentu (komórki równorzêdnej) oraz innych
pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego nast¹pi w terminie 30 dni od dnia wejcia w ¿ycie zarz¹dzenia.
§ 3. Pozostaj¹ w mocy:
1) decyzja 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);
2) decyzja nr 4 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie powo³ania Pe³nomocnika do spraw Systemu Zarz¹dzania
Jakoci¹ w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 6, poz. 32);
3) decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Ksiêgi Jakoci Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6, poz. 33);
4) decyzja 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);
5) 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 (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 15).
§ 4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2005 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Za³¹cznik nr 1
Za³¹cznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Schemat organizacyjny Wy¿szego Urzêdu Górniczego
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 6 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 22 czerwca 2005 r. (poz. 22)
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DYREKTOR GENERALNY





Departament Górnictwa

OIN

GG

GK
Departament Energomechaniczny
Biuro

Stanowisko do spraw

Zespó³ do spraw Kontroli (ZK)

GEM

Radcy Prezesa WUG

Departament Warunków Pracy

(KF)

GAB

OWP

Pe³nomocnik do spraw Systemu

Stanowisko do Spraw
Audytu Wewnêtrznego
AW
Zak³ad Obs³ugi Gospodarczej

Zarz¹dzania Jakoci¹
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

Administrator Bezpieczeñstwa
Informacji (ABI)
OSG

(SZJ)

S³u¿ba BHP
w urzêdach górniczych (BHP)

Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej

AD

ZOG
(RP)

Poz. 22

DYREKTORZY OKRÊGOWYCH URZÊDÓW GÓRNICZYCH
I SPECJALISTYCZNYCH URZÊDÓW GÓRNICZYCH
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Poz. 22
Za³¹cznik nr 2
Za³¹cznik nr 1a do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

WZÓR

............................................,
(miejscowoæ)

dnia ........... 20...... r.

NOTATKA S£U¯BOWA Nr .........................................
I. Cel kontroli:
Przeprowadzono kontrolê w: ...............................................................................................................................
(nazwa urzêdu górniczego)

w celu: .....................................................................................................................................................................
(treæ odpowiedniego pkt w § 40 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego WUG)

II. Przedmiot kontroli:
Kontrol¹ objêto ..................................................................................................... i przeprowadzono w oparciu
o program zatwierdzony przez dyrektora .................................................................................................. WUG
przy wspó³udziale przedstawiciela OUG w ......................................................................... / UGBKUE*).
III. Opis i ocena stwierdzonych nieprawid³owoci (w aspekcie nadzoru OUG/UGBKUE* )):
...................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

................................................................................
(podpis sporz¹dzaj¹cego notatkê s³u¿bow¹)
* zbêdne skreliæ
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Poz. 22
Za³¹cznik nr 3
Za³¹cznik nr 1b do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

WZÓR
.................................................................
(pieczêæ/nadruk Wy¿szego Urzêdu Górniczego)

............................................,
(miejscowoæ)

dnia ........... 20...... r.

NOTATKA S£U¯BOWA Nr .........................................
I. Cel inspekcji:
Przeprowadzono inspekcjê w: ...............................................................................................................................
(nazwa zak³adu górniczego)
....................................................................................................................................................................................

w celu: .......................................................................................................................................................................
(treæ odpowiedniego pkt w § 44 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego WUG)

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

II. Przedmiot inspekcji:
Inspekcj¹ objêto .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

III. Termin przeprowadzenia inspekcji:
rozpoczêcie: ........................................................................... 200..... r.

godz. .............

zakoñczenie: ........................................................................... 200..... r.

godz. .............

IV. Inspekcjê przeprowadzi³(li):
....................................................................................................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)
....................................................................................................................................................................................

V. Ze strony zak³adu górniczego w inspekcji brali udzia³:
...................................................................................................................................................................................
(imiê i nazwisko oraz stanowisko s³u¿bowe)
...................................................................................................................................................................................

VI. Trasa inspekcji:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

VII. Skontrolowano:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Poz. 22

VIII. W zak³adzie górniczym przedstawiono do wgl¹du nastêpuj¹ce dokumenty i dokumentacje:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

IX. W czasie inspekcji ustalono:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

X. Stwierdzone nieprawid³owoci:
...................................................................................................................................................................................
(opis stwierdzonych nieprawid³owoci oraz wskazanie naruszonych przepisów)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

XI. W zwi¹zku ze stwierdzonymi nieprawid³owociami*):
1) dyrektor OUG w ....................................... / UGBKUE*) wyda³ decyzjê nr
z dnia ................................................................. .
2) dyrektor OUG w ..................................................... / UGBKUE*) zosta³ powiadomiony telefonicznie
o istnieniu przes³anek wydania stosownej decyzji lub podjêcia innych dzia³añ maj¹cych na celu
usuniêcie nieprawid³owoci.
3) osoba towarzysz¹ca zatrzyma³a pracê urz¹dzenia, dokonuj¹c stosownego wpisu do ksi¹¿ki
zatrzymañ.
Pouczony o prawie zg³oszenia zastrze¿eñ, kierownik ruchu zak³adu górniczego (osoba przez niego
upowa¿niona) oraz osoby bior¹ce udzia³ w inspekcji sk³adaj¹ce wyjanienia owiadczaj¹, ¿e nie
)
wnosz¹ zastrze¿eñ do stwierdzeñ dokonanych w czasie inspekcji/zg³aszaj¹ nastêpuj¹ce zastrze¿enia*:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

............................................................................
(podpis(y) osoby(osób) bior¹cej(ych) udzia³ w inspekcji
ze strony zak³adu górniczego)

............................................................................
(podpis przeprowadzaj¹cego inspekcjê)
............................................................................
(podpis kierownika ruchu zak³adu górniczego albo osoby przez
niego upowa¿nionej, otrzymuj¹cej notatkê s³u¿bow¹)
*zbêdne skreliæ
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Poz. 22
Za³¹cznik nr 4
Za³¹cznik nr 1c do Regulaminu organizacyjnego
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

WZÓR

............................................,
(miejscowoæ)

dnia ........... 20...... r.

NOTATKA S£U¯BOWA Nr .........................................
I. Cel inspekcji:
Przeprowadzono inspekcjê w: ...............................................................................................................................
(nazwa zak³adu górniczego)

w celu: .....................................................................................................................................................................
(treæ odpowiedniego pkt w § 44 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego WUG)

II. Przedmiot inspekcji:
Inspekcj¹ objêto ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

przy wspó³udziale przedstawiciela OUG w ................................................................................... / UGBKUE*).
III. Za³¹czniki:
Protokó³ poinspekcyjny OUG w ................................................... / protokó³ badania kontrolnego UGBKUE* )
nr ...................................... z dnia ....................................................... .
IV. Opis i ocena stwierdzonych nieprawid³owoci (w aspekcie nadzoru OUG/UGBKUE* )):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

................................................................................
(podpis sporz¹dzaj¹cego notatkê s³u¿bow¹)
* zbêdne skreliæ
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Poz. 23 i 24

23
DECYZJA Nr 12 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw informacji niejawnych w urzêdach górniczych
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. Powo³uje siê Zespó³ do spraw informacji niejawnych w urzêdach górniczych, zwany dalej Zespo³em,

w sk³adzie:
1) przewodnicz¹cy  Marek Barañski
pe³nomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych;
2) cz³onkowie

 Marek Szmidt
specjalista w Departamencie
Prawnym i Integracji Europejskiej,

 Artur Wanatowicz
g³ówny specjalista
w Departamencie
Energomechanicznym.
§ 2. Zadaniem Zespo³u jest zaktualizowanie dotychczas obowi¹zuj¹cego wykazu informacji zaklasyfikowanych
jako niejawne, wystêpuj¹cych w dzia³alnoci urzêdów górniczych, w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy z dnia 15
kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji
niejawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85,
poz. 727).
§ 3. Sprawy dotycz¹ce zadania okrelonego w § 2
Zespó³ rozpatruje na posiedzeniach.
§ 4. Terminy posiedzeñ Zespo³u wyznacza jego przewodnicz¹cy.
§ 5. Zespó³ rozpocznie prace niezw³ocznie i zakoñczy
je w terminie do dnia 31 lipca 2005 r., przedk³adaj¹c wyniki prac Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

 Wies³aw Waliczak
starszy specjalista
w Biurze Kadr i Szkolenia,

§ 6. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

24
DECYZJA Nr 2 DYREKTORA GENERALNEGO WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym Instrukcji bezpieczeñstwa po¿arowego

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.
1138) postanawia siê, co nastêpuje:

Instrukcjê bezpieczeñstwa po¿arowego, zatwierdzon¹

przez Dyrektora Generalnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego w dniu 23 czerwca 2005 r.

§ 1. Wprowadza siê w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

Dyrektor Generalny Wy¿szego Urzêdu Górniczego:
S³awomir Brodziñski

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

Dziennik Urzêdowy Nr 6
Wy¿szego Urzêdu Górniczego

- 69 -

Poz. 25

25
KOMUNIKAT PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie uzupe³nienia danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zak³adu górniczego
1. Informuje siê, ¿e w dniu 18 kwietnia 2005 r. Pracownia Wentylacji Kopalñ Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zosta³a upowa¿niona 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 2005 r. Nr 90, poz.
758), do wykonywania funkcji rzeczoznawcy do spraw
ruchu zak³adu górniczego w zakresie okrelonym w:
1) § 3 ust. 2 i § 10 ust. 5 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) § 244 pkt 3, § 245 ust. 1, § 255 i § 256 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) pkt 1.3.12 i pkt 1.3.13 w za³¹czniku nr 5 do 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).
2. Upowa¿nienie, o którym mowa w pkt 1, jest wa¿ne
do dnia 30 kwietnia 2008 r.
Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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