DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 21 grudnia 2015 r.
Poz. 91
ZARZĄDZENIE Nr 28
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 18 grudnia 2015 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 oraz z 2015 r.
poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 82) w załączniku do zarządzenia wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 14 w ust. 1 w pkt 12 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w sprawach wniosków legislacyjnych oraz w sprawach legislacyjnych prowadzonych na podstawie upoważnienia
Ministra Energii,”;
2) w § 16 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń;”;
3) w § 19:
a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) realizowanie zadań związanych z konsultowaniem publicznym, opiniowaniem i uzgadnianiem, z inicjatywy Prezesa, przez inne podmioty i instytucje projektów aktów normatywnych, w zakresie związanym z działalnością
urzędów górniczych, opracowanych w WUG na podstawie upoważnienia Ministra Energii;
4) opracowywanie uwag i opinii do projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych oraz koordynowanie prac komórek WUG w tym zakresie, w ramach międzyresortowego postępowania uzgadniającego
i opiniodawczego oraz procedury notyfikacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne,
a także współpraca w tym zakresie z komórką właściwą w sprawach legislacji w Ministerstwie Energii, komórkami właściwymi w sprawach legislacji w innych ministerstwach i urzędach centralnych oraz Rządowym Centrum
Legislacji;”,
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) koordynowania oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń, z wyjątkiem zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;”;
4) w § 20:
a) w ust. 1 w pkt 8 średnik zastępuje kropką oraz uchyla się pkt 9,
b) w ust. 2:
— uchyla się pkt 9,
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— pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu:
a) materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
b) sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego
— w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;”,
— pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) współpraca z Punktem Kontaktowym do spraw Produktów w Ministerstwie Rozwoju;”;
5) w § 21:
a) w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) zwalczania czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w ruchu zakładów górniczych, w szczególności
zapylenia powietrza, hałasu i wibracji.”,
b) w ust. 2:
— po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem kontroli wprowadzonych do obrotu:
a) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
b) urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas do środowiska
— w zakresie spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności;”,
— pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) analizowanie przyczyn:
a) chorób zawodowych związanych z wykonywaniem czynności w ruchu zakładu górniczego,
b) zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;”,
— po pkt 9d dodaje się pkt 9e w brzmieniu:
„9e) koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zgonów
naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;”;
6) w § 22 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem 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 oraz innych niż określone w § 20 ust. 2 pkt 13 i § 21 ust. 2 pkt 5a, w zakresie
spełniania przez te wyroby wymagań dotyczących oceny zgodności, w tym zadań określonych w ustawie z dnia
13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz
z 2012 r. poz. 1445);”;
7) w § 26 w ust. 1 w pkt 2 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„— w sposób określony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. poz. 1480),
standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, określanymi i ogłaszanymi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 273 ust. 1 tej ustawy, oraz „Kartą audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym”, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie „Karty audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym”
(Dz. Urz. WUG poz. 39);”;
8) w § 27 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Samodzielny Wydział — Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej, zwany dalej „Archiwum”, realizuje zadania związane z gromadzeniem, archiwizowaniem oraz udostępnianiem dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, w sposób określony w Pgg, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października
2015 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. poz. 1941), ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
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oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.1)) oraz zarządzeniu nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej (Dz. Urz. WUG
poz. 41 oraz z 2015 r. poz. 89), w szczególności:”;
9) w § 28 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) podejmowanie działań służących wykonywaniu przez Prezesa zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych przez Ministra Energii, sporządzanie dokumentacji związanej
z realizacją zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 827, 1220, 1224 i 1830) oraz aktach wydanych na jej podstawie, a także współdziałanie w tym zakresie
z właściwymi komórkami w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Ministerstwie Energii;
4) sporządzanie dokumentacji związanej z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) oraz aktach wydanych na jej podstawie,
a także współdziałanie w tym zakresie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz właściwą komórką w Ministerstwie Energii.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Mirosław Koziura

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r.
poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688 i 1936.

