DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r.
Poz. 41
ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 czerwca 2016 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, z późn. zm.1)) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:.
1) w § 7 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zarządzeniu nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie dokonywania przez
urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG
poz. 81), do wysokości mniejszej jednorazowo niż 13 000 zł,”;
2) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dyrektor Generalny może upoważnić dyrektorów OUG oraz dyrektora SUG do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w jego imieniu, z wyłączeniem dokonywania wydatków publicznych o wysokości
jednorazowo równej lub przekraczającej 13 000 zł.”;
3) w § 11:
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora komórki WUG, Dyrektor Generalny, w uzgodnieniu z Prezesem,
może upoważnić, do czasu obsadzenia tego stanowiska, zastępcę dyrektora tej komórki, a jeżeli nie istnieje w niej stanowisko zastępcy dyrektora — jej pracownika, do wykonywania określonych obowiązków i uprawnień dyrektora tej komórki.
4. W przypadku nieobsadzenia stanowiska naczelnika komórki WUG, Dyrektor Generalny, w uzgodnieniu z Prezesem,
może upoważnić, do czasu obsadzenia tego stanowiska, pracownika tej komórki do wykonywania określonych obowiązków
i uprawnień naczelnika tej komórki.”,
b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku braku możliwości wyznaczenia pracownika komórki WUG przez dyrektora tej komórki w trybie,
o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Generalny wyznacza pracownika tej komórki niebędącego zastępcą dyrektora tej komórki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — innego pracownika WUG, do dokonywania określonych czynności lub
prowadzenia określonych spraw w imieniu dyrektora tej komórki w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków zarówno przez dyrektora, jak i przez zastępcę dyrektora tej komórki.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 91 oraz z 2016 r. poz. 6 i 31.
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8. W przypadku braku możliwości wyznaczenia pracownika komórki WUG przez naczelnika tej komórki w trybie,
o którym mowa w ust. 6, Dyrektor Generalny wyznacza pracownika tej komórki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — innego pracownika WUG, do dokonywania określonych czynności lub prowadzenia określonych spraw w imieniu
naczelnika tej komórki w czasie nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez naczelnika tej
komórki.”;
4) w § 12 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udzielanie, udostępnianie lub przekazywanie informacji oraz materiałów o charakterze jawnym;”;
5) w § 14 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) decyzje oraz postanowienia wydawane w pierwszej instancji, a także decyzje oraz postanowienia wydawane
w wyniku rozpoznania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;”,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) świadectwa stwierdzające kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 Pgg;”;
6) w § 16:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) współpracy z jednostkami naukowymi oraz podmiotami i jednostkami funkcjonującymi w zakresie związanym
z właściwością organów nadzoru górniczego, organów wyspecjalizowanych w rozumieniu przepisów o systemie
oceny zgodności oraz organów nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru
rynku;”,
b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) prowadzenia albo uczestnictwa w prowadzeniu postępowań w sprawach o wykroczenia w ramach właściwości
Prezesa;”,
c) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) prowadzenia spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;”;
7) w § 18:
a) po pkt 3d dodaje się pkt 3e w brzmieniu:
„3e) prowadzenie spraw dotyczących Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie;”,
b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:
„19a) koordynowanie spraw związanych z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego;”;
8) w § 19:
a) w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) kar pieniężnych, o których mowa w:
— rozdziale 6a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 544),
— dziale X Pgg,
— rozdziale 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U.
poz. 542),”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia w ramach właściwości Prezesa oraz wykonywanie czynności w postępowaniach w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;”,
c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) koordynowanie oceny dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń,
z wyjątkiem zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;”;

Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

–3–

Poz. 41

9) w § 20:
a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w tym badań geofizycznych z użyciem środków strzałowych, a także wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ;”,
b) w ust. 2:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5—7
Pgg;”,
— pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zamieszczanie i aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej WUG wykazu osób, którym stwierdzono
kwalifikacje, o których mowa w art. 58 ust. 2 pkt 1, 2 oraz 5—7 Pgg;”,
— pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wykonywanie zadań Prezesa jako:
a) organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności — w odniesieniu do
sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego, z wyjątkiem spraw o wykroczenia,
b) organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku —
w odniesieniu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, z wyjątkiem spraw
o wykroczenia oraz spraw dotyczących kar pieniężnych;”;
10) w § 21:
a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenia robót geologicznych, o których mowa w art. 86 Pgg, oraz, w zakresie górnictwa otworowego, robót
geologicznych, o których mowa w art. 87 Pgg, i robót wiertniczych;”,
b) w ust. 2 pkt 5a otrzymuje brzmienie:
„5a) wykonywanie zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny
zgodności, w odniesieniu do:
a) środków ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu ochrony układu oddechowego typu ucieczkowego,
b) urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń, emitujących hałas do środowiska
— z wyjątkiem spraw o wykroczenia;”;
11) w § 22 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) wykonywanie zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w odniesieniu do 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, z wyjątkiem spraw o wykroczenia oraz spraw dotyczących
kar pieniężnych;
6) koordynowanie wykonywania w WUG zadań Prezesa jako organu wyspecjalizowanego w rozumieniu przepisów
o systemie oceny zgodności albo organu nadzoru rynku w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku, w odniesieniu do 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, z wyjątkiem spraw o wykroczenia oraz spraw dotyczących kar pieniężnych, a także współpraca
w tej dziedzinie z właściwą komórką w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów;”;
12) w § 24 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12) prowadzenie spraw dotyczących:
a) odznaczeń państwowych,
b) odznak, z wyjątkiem Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie,
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c) wyróżnień,
d) stopni górniczych
— w tym sporządzanie wniosków, dyplomów oraz legitymacji;
13) prowadzenie ewidencji dodatkowego zatrudnienia urzędników państwowych oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w WUG, a także podejmowania zajęć zarobkowych przez zatrudnione w WUG osoby zajmujące wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz zatrudnionych w WUG urzędników służby cywilnej;”;
13) w § 25 w ust. 1 pkt 22a otrzymuje brzmienie:
„22a) obsługa Prezesa w zakresie realizacji obowiązków organu upoważnionego do nakładania grzywien w drodze
mandatu karnego, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego (Dz. U. poz. 151);”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
w. o. Piotr Wojtacha

