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Poz. 20
ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane
w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów zakupów okularów korygujących wzrok

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203
oraz z 2018 r. poz. 106) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2126) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kierowania pracowników na niektóre badania okulistyczne przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz zwrotu kosztów
zakupów okularów korygujących wzrok (Dz. Urz. WUG poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wzór wniosku o skierowanie na profilaktyczne badania okulistyczne, zwanego dalej w ust. 4–6 „wnioskiem”, jest
opracowywany przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych, zwaną dalej „służbą BHP”, akceptowany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczany w extranecie urzędów górniczych i podlega obowiązkowemu
stosowaniu.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wniosek oraz załącznik składa się do służby BHP.”;
2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wzór wniosku jest opracowywany przez Biuro Budżetowo-Finansowe w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwane
dalej „BBF”, akceptowany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, umieszczany w extranecie urzędów górniczych
i podlega obowiązkowemu stosowaniu.”;
3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek oraz załączniki składa się do BBF.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

