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ZARZĄDZENIE Nr 52
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych
przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 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 33 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie trybu wykonywania
czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu
Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 34, 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 uchyla się pkt 2;
4) uchyla się § 10;
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze, zwanej dalej „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, dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego,
zwanego dalej „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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 475 i 1039).”;
6) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół, o którym mowa w art. 154b Pgg, sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
opatrując go numerem identycznym z numerem upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2016 r. poz. 44 i 86 oraz z 2017 r. poz. 3 i 25 oraz z 2018 r.
poz. 19.
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b) uchyla się ust. 2,
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) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. 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:
a) za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
b) także do zakładów górniczych, których dotyczy.”;
7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16. 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 § 17 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przepisy § 7–16 stosuje się odpowiednio do kontroli przeprowadzanych w:”;
9) w § 54a:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednego lub dwóch pracowników inspekcyjno-technicznych,”,
b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) aneksu do protokołu kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną,”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

