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ZARZĄDZENIE Nr 51
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 czerwca 2018 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 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) 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,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– kontroli w: siedzibie przedsiębiorcy, zakładzie górniczym, miejscu wydobywania kopaliny, zakładzie oraz innym
miejscu wykonywania działalności podlegającej kontroli lub w miejscu związanym z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, w tym w miejscach, w których mogą się znajdować urządzenia oraz dokumenty dotyczące tych
urządzeń, a także dokumenty dotyczące czynności podlegających kontroli,”;
2) uchyla się § 5 i § 6;
3) w § 9 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) udziału w kontroli dyrektora albo zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej w WUG, wymienionej w § 2 ust. 1
pkt 3–6 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia
3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10), zwanej dalej „komórką WUG”, lub”,
b) uchyla się pkt 2;
4) uchyla się § 10;
5) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół, o którym mowa w art. 154b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej
„Pgg”, sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, opatrując go numerem identycznym z numerem
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.”,
b) uchyla się ust. 2,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 43 i 85 oraz z 2017 r. poz. 2 i 24 oraz z 2018 r.
poz. 18.
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c) w ust. 9a w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole,”,
d) w ust. 9b w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) art. 154b ust. 2 pkt 1, 2 i 4 Pgg – zamieszcza się w protokole oraz załącznikach do protokołu,
b) art. 154b ust. 2 pkt 3, 5 i 6 Pgg – zamieszcza się w załącznikach do protokołu,”,
e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Aneks do protokołu kontroli, o którym mowa w art. 154b ust. 5 Pgg:
1) sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach;
2) doręcza się także:
a) dyrektorowi właściwego OUG lub dyrektorowi SUG,
b) do zakładów górniczych, których dotyczy;
3) doręcza się za pisemnym potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 2 lit. a.”;
6) w § 16 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.”;
7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Pracownik inspekcyjno-techniczny:
1) przeprowadzający kontrolę lub
2) kierujący grupą kontrolną
– jest obowiązany dokonać albo zapewnić dokonanie wpisu do książki kontroli, obejmującego informacje wymienione
w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).”;
8) w § 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisy § 7–18 stosuje się odpowiednio do kontroli przeprowadzanych w:”;
9) w § 59a:
a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednego lub dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych,”,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną,”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

