DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 9 września 2015 r.
Poz. 81
ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 9 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do:
1) szkoleń towarzyszących realizacji innych świadczeń, w szczególności dostaw;
2) spotkań o charakterze informacyjnym i pomocniczym.”;
2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) „szkoleniu wewnętrznym” — rozumie się przez to szkolenie organizowane na potrzeby urzędu górniczego w celu nabycia, rozwijania, pogłębiania lub uaktualniania wiedzy i umiejętności pracowników urzędów górniczych, prowadzone
przy pomocy własnej kadry szkoleniowej lub przez podmiot zewnętrzny, któremu powierzy się prowadzenie szkolenia
w siedzibie urzędu górniczego.”;
3) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 pkt 1—4, dyrektorzy jednostek szeregują zgodnie z przyjętymi priorytetami,
poczynając od najważniejszych, które są typowane do przeprowadzenia lub udziału w pierwszej kolejności.”;
4) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wysokość środków na szkolenia do wykorzystania przez poszczególne jednostki może być uzależniona od stopnia
wykorzystania środków przeznaczonych dla tych jednostek w planie szkoleń na aktualny rok budżetowy.”;
5) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. W planie tworzy się rezerwę w wysokości od 5% do 20% planowanych środków na szkolenia; rezerwą dysponuje
dyrektor BDG w uzgodnieniu z Prezesem WUG — w części dotyczącej pracowników OUG oraz SUG, oraz Dyrektorem
Generalnym WUG — w części dotyczącej pracowników WUG.”;
6) w § 20 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) tematykę i cele szkolenia,”;
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7) w § 22 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wzór pisemnej umowy jest opracowywany przez Departament Prawny w WUG, akceptowany przez Prezesa WUG,
umieszczany w extranecie urzędów górniczych i podlega obowiązkowemu stosowaniu. We wzorze tym umieszcza się postanowienia zabezpieczające interesy urzędu górniczego, w szczególności postanowienia:”;
8) § 25 otrzymuje brzmienie:
„§ 25. Dokumentacja przebiegu szkolenia wewnętrznego zawiera w szczególności:
1) ustalenia związane z organizacją szkolenia;
2) listy obecności uczestników szkolenia;
3) jeżeli szkolenie było prowadzone przez podmiot zewnętrzny — ocenę zbiorczą sporządzoną na podstawie indywidualnych arkuszy oceny szkolenia.”;
9) w § 26:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokonuje ustaleń związanych z organizacją szkolenia;”,
— pkt 5 i pkt 6 otrzymują brzmienie:
„5) dokonuje oceny zrealizowanego szkolenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 25;
6) w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia szkolenia przekazuje BDG:
a) dokumentację, o której mowa w § 25,
b) ocenę, o której mowa w pkt 5,
pozostawiając, w przypadku OUG lub SUG, kopię tej dokumentacji i oceny w urzędzie górniczym.”,
b) uchyla się ust. 3.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Mirosław Koziura

