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ZARZĄDZENIE Nr 2
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 stycznia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości
w Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.1))
oraz art. 53 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia
gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 96) w załączniku do
zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale V w tytule rozdziału 4 skreśla się wyraz „ustrukturyzowane”;
2) po § 152 dodaje się § 152a w brzmieniu:
„§ 152a. 1. Faktury oraz ich duplikaty i korekty mogą być dostarczane przez dostawców towarów lub usług za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres budzet@wug.gov.pl po akceptacji WUG.
2. Oświadczenie o akceptacji, o której mowa w ust. 1, jest składane:
1) przez Głównego Księgowego WUG albo osobę go zastępującą, na wniosek dostawcy towarów lub usług, albo
2) w umowie, której przedmiotem jest dostawa towarów lub usług.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
1) wniosek jest przekazywany:
a) w formie pisemnej albo
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres budzet@wug.gov.pl;
2) oświadczenie jest składane:
a) w formie pisemnej albo
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1)
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568, 2122 i 2123.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695,
1175 i 2320.
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4. Fakturę dostarczoną w trybie określonym w ust. 1:
1) drukuje się w celu dokonania:
a) czynności wymaganych przez obowiązującą w urzędach górniczych instrukcję kancelaryjną,
b) opisu i kontroli, o których mowa w rozdziale 3;
2) archiwizuje się w sposób określony w przepisach działu VII.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

