DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 19 września 2014 r.
Poz. 86
DECYZJA Nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 35 i 74), postanawia się, co następuje:
§ 1. Ustala się rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 2. I Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Magiera:
1) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Gliwicach, Katowicach, Rybniku
i Wrocławiu oraz nad dyrektorem Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
2) nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego:
a) w zakresie:
— zwalczania czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
— stosowania wyrobów w ruchu zakładu górniczego,
b) w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy miedzi, w zakresie:
— bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem
zakładu górniczego,
— bezpieczeństwa pożarowego,
— ratownictwa górniczego,
— kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu,
— kwalifikacji osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego;
3) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego oraz
Departamentem Energomechaniczym;
4) załatwia sprawy dotyczące:
a) w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny albo rudy miedzi:
— wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie
art. 120 ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613,
ze zm.1)), zwanej dalej „Pgg”,
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej
w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.
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— nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
— dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
b) stwierdzania kwalifikacji:
— kierownika ruchu podziemnego zakładu górniczego,
— geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych,
— kierownika jednostki ratownictwa górniczego,
— kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego,
c) kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych, innych niż
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg,
d) nadawania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego;
5) wyznacza osoby sprawujące nadzór nad pogotowiem technicznym Wyższego Urzędu Górniczego oraz zatwierdza plan
wykonywania czynności pogotowia technicznego Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 3. II Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha:
1) sprawuje bezpośredni nadzór nad dyrektorami okręgowych urzędów górniczych w Kielcach, Krakowie, Krośnie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie;
2) nadzoruje, koordynuje i kontroluje działalność okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego:
a) w zakresie:
— gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania,
— miernictwa górniczego, w tym sporządzania, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej,
— ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na ich podstawie,
— zapobiegania szkodom,
— budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w górnictwie oraz rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
— planowania i zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenów górniczych,
— reprezentowania Skarbu Państwa w sprawach szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego,
— funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
— szkolenia osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego lub wykonujących roboty geologiczne,
o których mowa w art. 86 Pgg,
— prowadzenia działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg,
b) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny albo rudy miedzi, w zakresie:
— bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem
zakładu górniczego, z wyjątkiem zwalczania czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,
— bezpieczeństwa pożarowego,
— ratownictwa górniczego,
— kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu,
— kwalifikacji osób wykonujących czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego;
3) sprawuje bezpośredni nadzór merytoryczny nad Departamentem Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa, Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem oraz Samodzielnym Wydziałem — Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej;
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4) załatwia sprawy dotyczące:
a) w odniesieniu do zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny albo rudy miedzi:
— wyrażania zgody na odstąpienie od określonych wymagań przewidzianych w przepisach wydanych na podstawie
art. 120 ust. 1 albo 2 Pgg,
— nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego,
— dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych,
b) gromadzenia, archiwizowania i udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
c) stwierdzania kwalifikacji:
— mierniczego górniczego,
— geologa górniczego,
d) uznawania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.
§ 4. W czasie nieobecności jednego z Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, czynności w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 są wykonywane przez drugiego Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 5. Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 i § 3 rozstrzyga Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
§ 6. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, w uzasadnionych przypadkach, może wskazać do załatwienia sprawy
Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, z pominięciem właściwości określonej w § 2 i § 3, albo przejąć sprawę do
samodzielnego załatwienia.
§ 7. Wiceprezesi Wyższego Urzędu Górniczego są obowiązani do uzgodnienia stanowisk w sprawach wymagających
współpracy.
§ 8. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.2)
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Mirosław Koziura

2)

Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 6 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy
Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 36).

