DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r.
Poz. 43
ZARZĄDZENIE Nr 23
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych
przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 32 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania
czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 33)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przeprowadzanie:
— kontroli w: siedzibie przedsiębiorcy, zakładach górniczych, miejscach wydobywania kopalin, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i górnicze oraz zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 tej ustawy,
— kontroli podmiotów zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym,
— kontroli jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową,
— kontroli wyrobów,”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) „kontroli wyrobów” — rozumie się przez to kontrolę, o której mowa w:
a) rozdziale 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655), przeprowadzaną w zakresie właściwości Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego,
b) rozdziale 7 oddziale 1 i 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. poz. 542), przeprowadzaną w zakresie właściwości Prezesa WUG jako organu nadzoru rynku;”;
2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kontrolę wyrobów przeprowadza się zgodnie z planem kontroli wyrobów zatwierdzonym przez Prezesa WUG.”;
3) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W Departamencie Energomechanicznym w WUG prowadzi się ewidencję kontroli wyrobów, przeprowadzonych
przez pracowników inspekcyjno-technicznych.”;
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 544 i 566.
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4) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W przypadku podejrzenia istnienia okoliczności, które wymagają podjęcia czynności na podstawie przepisów:
1) rozdziału 6 lub 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544),
2) rozdziału 6 lub 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
3) rozdziału 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556,
z późn. zm.2)),
4) rozdziału 7 oddziału 3 lub rozdziału 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
— pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora komórki WUG, w której jest zatrudniony.”;
5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W protokole sporządzanym w przypadku pobrania próbek, o którym mowa w:
1) art. 40i ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
2) art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
— zamieszcza się informację, kto jest producentem danej partii wyrobu, z której próbki zostały pobrane do kontroli.”;
6) w § 16:
a) w ust. 2:
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stwierdzone niezgodności wyrobu z wymaganiami, ze wskazaniem tych wymagań;”,
— po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) stwierdzone zagrożenia, jakie stwarza wyrób;”,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udostępnione kontrolującemu:
a) dokumenty i dokumentacje, w szczególności dołączone do wyrobu instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wyrobu oraz kopie deklaracji zgodności i etykiety,
b) nośniki informacji;”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli kontrolowanym był producent, jego upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor albo instalator, pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje do podpisu osobie biorącej
udział w kontroli wyrobów ze strony kontrolowanego.”,
c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7. Jeżeli w trakcie kontroli wyrobów nie stwierdzono niezgodności wyrobu z wymaganiami lub stwarzania zagrożenia
przez wyrób oraz nie zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z tym wyrobem, protokół przekazuje się, po
akceptacji przez dyrektora właściwej komórki WUG, do zespołu właściwego do spraw kontroli wyrobów w Departamencie
Energomechanicznym w WUG.
8. Właściwość komórek WUG w zakresie prowadzenia:
1) postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobu z wymaganiami lub stwarzania zagrożenia przez wyrób,
2) postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia kary pieniężnej,
2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2012 r. poz. 1445, z 2015 r. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 542.

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

–3–

Poz. 43

3) postępowań w sprawach o wykroczenia
— jest określona w regulaminie organizacyjnym Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącym załącznik do zarządzenia
nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego
Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 82, z późn. zm.3)).”;
7) § 41 otrzymuje brzmienie:
„§ 41. W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku,
inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, jest niezgodny z wymaganiami lub stwarza zagrożenie albo zachodzi podejrzenie zaistnienia przesłanek wszczęcia postępowania
w sprawie nałożenia kary pieniężnej albo postępowania w sprawach o wykroczenia, w zakresie związanym z tym wyrobem,
kierujący badaniami powypadkowymi przekazuje Prezesowi WUG dane umożliwiające analizę istnienia przesłanek wszczęcia odpowiedniego postępowania administracyjnego albo czynności wyjaśniających, o których mowa w przepisach działu
VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.”;
8) w § 52 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) postępowania prowadzone przez Prezesa WUG jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;”;
9) w § 59a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ewidencji kontroli wyrobów, przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych,”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Piotr Wojtacha

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 91 oraz z 2016 r. poz. 6, 31 i 41.

