DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 29 czerwca 2017 r.
Poz. 28
ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 28 czerwca 2017 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 § 16 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) prowadzenia albo uczestnictwa w prowadzeniu postępowań administracyjnych w ramach właściwości Prezesa
działającego jako organ pierwszej albo drugiej instancji oraz wykonywania innych, określonych w przepisach
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), czynności w ramach właściwości Prezesa;”;
2) w § 19:
a) w pkt 10 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych,”,
b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) rozpatrywanie ponagleń, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego;”,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) przygotowywanie odpowiedzi na skargi oraz skargi kasacyjne wnoszone do sądów administracyjnych;”,
d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a oraz pkt 11b w brzmieniu:
„11a) rozpatrywanie sprzeciwów od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postępowania administracyjnego;
11b) przygotowywanie odpowiedzi na pozwy wnoszone do sądów powszechnych;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2015 r. poz. 91, z 2016 r. poz. 6, 31 i 41 oraz z 2017 r.
poz. 1.

