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ZARZ¥DZENIE Nr 3 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 wrze�nia 2004 r.

w sprawie s³u¿bowych samochodów osobowych w urzêdach górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 9 i art. 108 ust. 6 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. � Prawo geologiczne i górnicze (Dz.
U. 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) zarz¹-
dza siê, co nastêpuje:

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

§ 1. S³u¿bowe samochody osobowe w Wy¿szym Urzê-
dzie Górniczym, okrêgowych urzêdach górniczych oraz
Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Ener-
gomechanicznych, zwanych dalej �urzêdami górniczymi�,
s¹ przeznaczone do zaspokajania potrzeb komunikacyjnych
zwi¹zanych z obs³ug¹ administracyjn¹ urzêdów górniczych,
a tak¿e z wykonywaniem przez pracowników urzêdów
górniczych czynno�ci s³u¿bowych, je¿eli wymienione po-
trzeby oraz czynno�ci nie mog¹ byæ zaspokajane �rodkami
komunikacji publicznej lub gdy pilno�æ sprawy to uzasad-
nia.

§ 2. Eksploatacjê s³u¿bowych samochodów osobowych
prowadzi Zak³ad Obs³ugi Gospodarczej przy Wy¿szym Urzê-

dzie Górniczym, zwany dalej �Zak³adem Obs³ugi Gospodar-
czej�.

§ 3. 1. S³u¿bowe samochody osobowe przekazane do
okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego
do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych za-
spokajaj¹ potrzeby tych urzêdów.

2. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Ener-
gomechanicznych s¹ odpowiedzialni za:

1) w³a�ciwe i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z sa-
mochodów, o których mowa w ust. 1;

2) prawid³owe prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
o której mowa w § 17.

3. Dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego oraz Urzê-
du Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych wyznacza pracownika tego urzêdu do wyko-
nywania czynno�ci, o których mowa w ust. 2, w jego imie-
niu.

§ 4. 1. S³u¿bowym samochodem osobowym kieruje
pracownik zatrudniony w charakterze kierowcy, zwany
dalej �kierowc¹ zawodowym�.

2. Kierowca zawodowy jest odpowiedzialny za:

1) w Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej � bie¿¹c¹ kontrolê
stanu technicznego oraz konserwacjê powierzonego mu
s³u¿bowego samochodu osobowego;
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2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Gór-
niczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych � stan techniczny oraz konserwacjê s³u¿bo-
wych samochodów osobowych przekazanych do urzê-
du.

3. Pracownicy niebêd¹cy kierowcami zawodowymi
mog¹ kierowaæ s³u¿bowym samochodem osobowym na
podstawie pisemnego zezwolenia.

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, jest wydawa-
ne na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego
roku, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia na kolejne lata kalenda-
rzowe.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje:

1) Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego:

a) wiceprezesom Wy¿szego Urzêdu Górniczego,

b) dyrektorowi generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego,

c) dyrektorom komórek organizacyjnych Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,

d) osobom zajmuj¹cym wyodrêbnione stanowiska w
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,

e) dyrektorom okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych,

f)  niewymienionym w lit. a�d pracownikom Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego, na wniosek dyrektora komórki
organizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego oraz Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych:

a) zastêpcy dyrektora tego urzêdu,

b) pracownikom tego urzêdu.

6. Ewidencjê zezwoleñ, o których mowa w ust. 3, wy-
danych:

1) przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego � prowa-
dzi Biuro Organizacyjne w Wy¿szym Urzêdzie Górni-
czym;

2) przez dyrektorów okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � prowadzi pracownik, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 3.

§ 5. Za celowo�æ i zasadno�æ korzystania ze s³u¿bowe-
go samochodu osobowego odpowiada:

1) zg³aszaj¹cy zapotrzebowanie: dyrektor komórki orga-
nizacyjnej Wy¿szego Urzêdu Górniczego albo osoba
zajmuj¹ca wyodrêbnione stanowisko w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym;

2) dyrektor okrêgowego urzêdu górniczego albo Urzêdu
Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-

chanicznych.

§ 6. Do zapewnienia maksymalnie efektywnego wyko-
rzystania s³u¿bowych samochodów osobowych poprzez
kojarzenie zg³aszanych potrzeb i okre�lenie ekonomicznej
trasy przejazdu jest obowi¹zany:

1) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym � Inspektor do spraw
transportu;

2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Gór-
niczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych � pracownik, o którym mowa w § 3 ust. 3.

§ 7. Ze s³u¿bowych samochodów osobowych nie mog¹
korzystaæ pracownicy urzêdów górniczych, którzy korzy-
staj¹ z przyznanych:

1) miesiêcznych rycza³tów za u¿ywanie w³asnych samo-
chodów osobowych do s³u¿bowych przejazdów lokal-
nych;

2) miesiêcznych limitów finansowych na u¿ywanie w³a-
snych samochodów osobowych do celów s³u¿bowych,
rozliczanych na podstawie delegacji s³u¿bowej.

§ 8. Niedozwolone jest korzystanie ze s³u¿bowych sa-
mochodów osobowych do przejazdów przekraczaj¹cych
polecone do wykonania czynno�ci s³u¿bowe.

§ 9. 1. Niedozwolone jest zawieranie z przedsiêbiorca-
mi prowadz¹cymi dzia³alno�æ gospodarcz¹ w zakresie wy-
twarzania lub obrotu samochodami osobowymi oraz inny-
mi pojazdami samochodowymi umów u¿yczenia tych po-
jazdów przez dzia³aj¹cych w imieniu i na rzecz urzêdów
górniczych: Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, wice-
prezesów Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektora gene-
ralnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego, dyrektorów komó-
rek organizacyjnych Wy¿szego Urzêdu Górniczego i ich
zastêpców, osoby zajmuj¹ce wyodrêbnione stanowiska w
Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, dyrektorów okrêgowych
urzêdów górniczych oraz Urzêdu Górniczego do Badañ
Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych i ich zastêp-
ców oraz pozosta³ych pracowników urzêdów górniczych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równie¿
wykorzystywanie do celów s³u¿bowych pojazdów samo-
chodowych u¿ywanych na podstawie umów u¿yczenia za-
wartych w imieniu w³asnym przez osoby, o których mowa
w ust. 1, z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alno�æ
gospodarcz¹ w zakresie wytwarzania lub obrotu samocho-
dami osobowymi oraz innymi pojazdami samochodowymi.

§ 10. 1. Udostêpnienie s³u¿bowego samochodu osobo-
wego pracownikom urzêdów górniczych do celów prywat-
nych mo¿e nast¹piæ odp³atnie na podstawie zezwolenia
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, okre�la:

1) cel wykorzystania s³u¿bowego samochodu osobowego;

2) okres lub termin wykorzystania s³u¿bowego samocho-
du osobowego;

3) osobê, która bêdzie kierowaæ s³u¿bowym samochodem
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osobowym, poprzez wskazanie wnioskodawcy albo
kierowcy zawodowego.

3. Ewidencjê zezwoleñ, o których mowa w ust. 1, pro-
wadzi Inspektor do spraw transportu.

4. Pracownik urzêdu górniczego, który otrzyma³ zezwo-
lenie wymienione w ust. 1, sk³ada miesiêczne o�wiadcze-
nia okre�laj¹ce ilo�æ przejechanych kilometrów.

5. Ewidencjê o�wiadczeñ, o których mowa w ust. 4,
prowadzi Inspektor do spraw transportu.

6. Op³atê za udostêpnienie s³u¿bowego samochodu oso-
bowego pracownikowi urzêdu górniczego do celów prywat-
nych ustala siê miesiêcznie w oparciu o ilo�æ przejecha-
nych kilometrów, wykazan¹ w o�wiadczeniu, o którym
mowa w ust. 4, oraz o stawki okre�lone w § 2 rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania
zwrotu kosztów u¿ywania do celów s³u¿bowych samocho-
dów osobowych, motocykli i motorowerów niebêd¹cych
w³asno�ci¹ pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271); w przy-
padku korzystania z us³ug kierowcy zawodowego op³atê
za udostêpnienie s³u¿bowego samochodu osobowego po-
wiêksza siê o koszt godzin pracy tego kierowcy.

7. Sposób i tryb uiszczania op³aty, o której mowa
w ust. 6, okre�la odrêbny dokument zaakceptowany przez
Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

Rozdzia³ 2

Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy

§ 11. Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy jest prze-
znaczony do celów pogotowia technicznego urzêdu górni-
czego.

§ 12. W uzasadnionych przypadkach dy¿urny s³u¿bo-
wy samochód osobowy mo¿e byæ u¿yty do przejazdu z miej-
sca zamieszkania pracownika urzêdu górniczego do miej-
sca wykonywania czynno�ci s³u¿bowych i z powrotem,
w zwi¹zku z odbywaniem delegacji s³u¿bowej przez:

1) pracowników Wy¿szego Urzêdu Górniczego � za zgo-
d¹ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego lub wicepre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego pe³ni¹cego dy¿ur
pogotowia technicznego;

2) pracowników okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � za zgod¹ dyrektora tego urzê-
du.

§ 13. Dy¿urny s³u¿bowy samochód osobowy w Wy¿szym
Urzêdzie Górniczym mo¿e byæ u¿yty do celów niewymienio-
nych w § 11 i 12:

1) na pierwszej zmianie w dni robocze � za zgod¹ Na-
czelnika Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego
i Transportu w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, zwanego dalej �Na-
czelnikiem�, udzielon¹ w porozumieniu z dyspozyto-

rem Wy¿szego Urzêdu Górniczego;

2) na drugiej i trzeciej zmianie w dni robocze oraz w dni
wolne od pracy � za zgod¹ wiceprezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego pe³ni¹cego dy¿ur pogotowia tech-
nicznego.

Rozdzia³ 3

Zamawianie s³u¿bowego samochodu osobowego
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

§ 14. 1. Zamówienie na s³u¿bowy samochód osobowy
z kierowc¹ zawodowym lub, w przypadku posiadania ze-
zwolenia wymienionego w § 4 ust. 3, bez kierowcy zawo-
dowego, podpisane przez dyrektora komórki organizacyj-
nej Wy¿szego Urzêdu Górniczego albo osobê zajmuj¹c¹
wyodrêbnione stanowisko w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym,
jest przekazywane do Wydzia³u Administracyjno-Gospodar-
czego i Transportu w Biurze Administracyjno-Bud¿etowym
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, zwanego dalej �Wydzia-
³em Administracyjno-Gospodarczym i Transportu�, najpó�-
niej do godziny dwunastej dnia poprzedzaj¹cego zamierzo-
ny wyjazd s³u¿bowy.

2. Wzór formularza, na którym sporz¹dza siê zamówie-
nie wymienione w ust. 1, stanowi za³¹cznik nr 1 do zarz¹-
dzenia.

§ 15. 1. Decyzjê w sprawie przyznania s³u¿bowego
samochodu osobowego podejmuje Naczelnik.

2. Inspektor do spraw transportu zawiadamia zaintere-
sowan¹ komórkê albo osobê, o których mowa w § 14 ust.
1, do godziny czternastej dnia poprzedzaj¹cego wyjazd s³u¿-
bowy o decyzji wymienionej w ust. 1.

§ 16. 1. Pilne lub nieplanowane wyjazdy s³u¿bowe s¹
realizowane na zlecenie telefoniczne po zabezpieczeniu pla-
nowanych wyjazdów s³u¿bowych.

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, po-
dejmuje Naczelnik.

Rozdzia³ 4

Dokumentacja eksploatacyjna

§ 17. Dokumentacjê eksploatacyjn¹ tworz¹:

1) karta drogowa dotycz¹ca rozliczenia paliwa, trasy prze-
jazdu i u¿ytkowników, zwana dalej �kart¹ drogow¹�,
sporz¹dzana na formularzu, którego wzór stanowi za-
³¹cznik nr 2 do zarz¹dzenia;

2) miesiêczna karta eksploatacyjna, sporz¹dzana na for-
mularzu, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do zarz¹-
dzenia.

§ 18. Karty drogowe oraz miesiêczne karty eksploata-
cyjne s³u¿bowych samochodów osobowych u¿ytkowanych:

1) w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym � s¹ wystawiane przez
Inspektora do spraw transportu;
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2) w okrêgowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Gór-
niczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomecha-
nicznych � s¹ wystawiane przez pracownika, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 3.

§ 19. 1. Kierowcy zawodowi oraz osoby, o których
mowa w § 4 ust. 3, zwani dalej �kierowcami�, s¹ obowi¹-
zani dok³adnie wypisywaæ karty drogowe za ka¿dy dzieñ
u¿ytkowania s³u¿bowego samochodu osobowego.

2. W kartach drogowych okre�la siê w szczególno�ci:

1) poszczególne etapy trasy przejazdu do miejsc wykony-
wania czynno�ci s³u¿bowych;

2) imiona i nazwiska dysponentów s³u¿bowego samocho-
du osobowego.

§ 20. Dysponent s³u¿bowego samochodu osobowego
po zakoñczeniu podró¿y potwierdza podpisem na drugiej
stronie karty drogowej:

1) ilo�æ przejechanych kilometrów;

2) trasê przejazdu;

3) godzinê rozpoczêcia oraz zakoñczenia podró¿y.

§ 21. Kierowcy s¹ obowi¹zani zdawaæ karty drogowe,
dotycz¹ce tygodnia poprzedzaj¹cego, w poniedzia³ek albo
w dniu nastêpuj¹cym po �wiêcie, je¿eli poniedzia³ek jest
dniem �wi¹tecznym, do godziny dziewi¹tej:

1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym � In-
spektorowi do spraw transportu;

2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz
Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � pracownikowi, o którym
mowa w § 3 ust. 3.

§ 22. W miesiêcznych kartach eksploatacyjnych okre-
�la siê w szczególno�ci:

1) dzienne rozliczenie godzin pracy � w przypadku kie-
rowców zawodowych;

2) dzienne rozliczenie godzin u¿ytkowania s³u¿bowego sa-
mochodu osobowego;

3) przebieg kilometrów;

4) rzeczywiste zu¿ycie paliwa w miesi¹cu kalendarzowym,
ze wskazaniem oszczêdno�ci lub przekroczenia normy
zu¿ycia, okre�lonej w odrêbnym dokumencie zaakcep-
towanym przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

§ 23. 1. Miesiêczne karty eksploatacyjne s³u¿bowych
samochodów osobowych u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzê-
dzie Górniczym s¹ przekazywane do Wydzia³u Administra-
cyjno-Gospodarczego i Transportu w terminie do 3 dni ro-
boczych po zakoñczeniu miesi¹ca kalendarzowego.

2. Kopie miesiêcznych kart eksploatacyjnych s³u¿bo-
wych samochodów osobowych u¿ytkowanych w okrêgo-
wych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do

Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych s¹ prze-
kazywane do Wydzia³u Administracyjno-Gospodarczego i
Transportu w terminie do 5 dni roboczych po zakoñczeniu
miesi¹ca kalendarzowego.

§ 24. Weryfikacja, w tym sprawdzenie prawid³owo�ci
rozliczenia, kart drogowych oraz miesiêcznych kart eks-
ploatacyjnych jest dokonywana:

1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym �
przez Inspektora do spraw transportu;

2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz
Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � przez pracownika, o którym
mowa w § 3 ust. 3.

§ 25. Zweryfikowane karty drogowe oraz miesiêczne
karty eksploatacyjne s¹ ewidencjonowane:

1) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym �
przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy i Transpor-
tu;

2) w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów osobowych
u¿ytkowanych w okrêgowych urzêdach górniczych oraz
Urzêdzie Górniczym do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � przez pracownika, o którym
mowa w § 3 ust. 3.

Rozdzia³ 5

Zakup oraz rozliczenie paliwa

§ 26. 1. S³u¿bowym samochodom osobowym s¹ przy-
dzielane miesiêczne limity paliwa: benzyny eurosuper 95
i oleju napêdowego, okre�lone w odrêbnym dokumencie
zaakceptowanym przez Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

2. Przy zakupie paliwa kierowcy s¹ obowi¹zani:

1) sprawdziæ, ile posiadaj¹ paliwa z przydzielonego limitu
paliwa;

2) zg³osiæ obs³udze stacji, i¿ zap³ata zostanie dokonana
kart¹ flotow¹ dostawcy paliwa, którego ofertê wybra-
no w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy 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);

3) wpisaæ stan licznika kilometrów do terminala kart flo-
towych;

4) wpisaæ kod MPK do terminala kart flotowych, zgodnie
z numerem wed³ug przydzia³u Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego.

§ 27. Kierowcy s¹ obowi¹zani przestrzegaæ:

1) limitów paliwa, o których mowa w § 26 ust. 1;

2) zasad u¿ywania kart flotowych dostawcy paliwa, o któ-
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rym mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, zgodnie z warunkami
przekazanymi przy odrêbnym pi�mie informacyjnym;

3) instrukcji pos³ugiwania siê kart¹ flotow¹ dostawcy pa-
liwa, o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, przekazanej
³¹cznie z kartami i numerami PIN.

§ 28. Rachunki za paliwo zakupione do s³u¿bowego sa-
mochodu osobowego zap³acone gotówk¹ s¹ rozliczane po
uzyskaniu akceptacji Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go.

§ 29. 1. Rozliczenie miesiêczne pobranego i zu¿ytego
paliwa sporz¹dza Inspektor do spraw transportu.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest sporz¹-
dzane zbiorczo dla wszystkich s³u¿bowych samochodów
osobowych na podstawie:

1) danych dotycz¹cych pobrania paliwa, zawartych w za-
³¹cznikach dostarczanych przez dostawcê paliwa,
o którym mowa w § 26 ust. 2 pkt 2, razem z fakturami;

2) danych dotycz¹cych zu¿ycia paliwa:

a) gromadzonych przez Inspektora do spraw transpor-
tu � w odniesieniu do s³u¿bowych samochodów oso-
bowych u¿ytkowanych w Wy¿szym Urzêdzie Górni-
czym,

b) otrzymanych z okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych � w odniesieniu do s³u¿bo-
wych samochodów osobowych u¿ytkowanych w tych
urzêdach.

Rozdzia³ 6

Parkowanie i gara¿owanie s³u¿bowych samochodów
osobowych

§ 30. S³u¿bowe samochody osobowe s¹ parkowane
w miejscach strze¿onych.

§ 31. Dozwolone jest parkowanie dy¿urnego s³u¿bo-
wego samochodu osobowego w czasie dy¿uru domowego
w miejscu zamieszkania kierowcy.

§ 32. 1. S³u¿bowe samochody osobowe u¿ytkowane
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym s¹ gara¿owane w wy-
znaczonych boksach na terenie tego urzêdu.

2. S³u¿bowe samochody osobowe u¿ytkowane w okrê-
gowych urzêdach górniczych oraz Urzêdzie Górniczym do
Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energomechanicznych s¹ ga-
ra¿owane mo¿liwie najbli¿ej siedzib tych urzêdów.

3. Dyrektorzy okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Ener-
gomechanicznych:

1) wyznaczaj¹ miejsca gara¿owania samochodów, o któ-
rych mowa w ust. 2;

2) przekazuj¹ informacjê o miejscach, o których mowa
w pkt 1, Inspektorowi do spraw transportu.

Rozdzia³ 7

Przepisy koñcowe

§ 33. Trac¹ moc:

1) decyzja nr 8 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z
dnia 21 marca 2003 r. w sprawie �Zasad korzystania
ze s³u¿bowych samochodów osobowych w urzêdach
górniczych� (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 2);

2) decyzja nr 28 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie zakazu zawiera-
nia w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym umów u¿ycze-
nia pojazdów samochodowych;

3) decyzja nr 29 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie zakazu zawiera-
nia umów u¿yczenia pojazdów samochodowych.

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

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki

Poz. 35
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Za³¹czniki do zarz¹dzenia nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 9 wrze�nia 2004 r. (poz. 35)

Poz. 35
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