DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 20 stycznia 2014 r.
Poz. 15
ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 stycznia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51, z późn. zm.1)) w załączniku do zarządzenia wprowadza
się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Regulamin organizacyjny Wyższego Urzędu Górniczego, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb pracy Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej „WUG”, oraz zakres zadań komórek wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego
Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50), zwanego dalej „statutem WUG”,
a także stanowisk oraz osób realizujących zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, zadania określone
w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadania określone w przepisach prawa prasowego.”;
2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następujące symbole stanowisk realizujących zadania określone w przepisach o ochronie danych osobowych, zadania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadania określone w przepisach
prawa prasowego:
1) Administrator Bezpieczeństwa Informacji — ABI;
2) służba bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych — BHP;
3) Rzecznik Prasowy Prezesa — RP.”;
3) w § 9 w ust. 2 uchyla się pkt 3;
4) w § 12 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wprowadzanie nowoczesnych form, metod i technik pracy w komórce;”;
5) w § 16 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nadzoru i koordynacji działalności OUG oraz SUG;”;
6) w § 18 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:
„15a) redagowanie rocznej „Oceny stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną”;”;

1)

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 70, 73, 75, 90 i 104 oraz z 2013 r. poz. 7, 28 i 42.
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7) w § 19 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:
„16a) przeprowadzanie kontroli OUG oraz SUG w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami
administracyjnymi oraz postępowaniami w sprawach o wykroczenia;”;
8) w § 20:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departament Górnictwa nadzoruje i koordynuje działalność OUG oraz SUG, przeprowadza kontrole OUG oraz SUG,
a także wykonuje zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) obsługa prac oraz udział w posiedzeniach Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych;”;
9) w § 21 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departament Energomechaniczny nadzoruje i koordynuje działalność OUG oraz SUG, przeprowadza kontrole OUG
oraz SUG, a także wykonuje zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu
do:”;
10) w § 22 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem nadzoruje i koordynuje działalność OUG oraz SUG, przeprowadza kontrole OUG oraz SUG, a także wykonuje zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu
górniczego, w odniesieniu do:”;
11) w § 23:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departament Warunków Pracy nadzoruje i koordynuje działalność OUG, przeprowadza kontrole OUG, a także wykonuje zadania Prezesa w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w odniesieniu do:”,
b) w ust. 2 uchyla się pkt 12;
12) w § 24 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
„20) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego, Biura Budżetowo-Finansowego oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji;”;
13) uchyla się § 33;
14) załącznik do Regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Piotr Litwa
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