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ZARZĄDZENIE Nr 14
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 kwietnia 2021 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 2021 r. poz. 178) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 15, z późn. zm.1)) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14:
a) w ust. 1:
– pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) załatwianie spraw wynikających ze skarg, wniosków i petycji kierowanych do WUG;”,
– po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) rozpatrywanie spraw wynikających z interwencji i listów kierowanych do WUG, w szczególności interwencji i listów, których przedmiotem jest działalność przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek,
podlegająca nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach wskazanych przez Prezesa lub właściwego Wiceprezesa, do zadań Departamentu Prawnego,
Departamentu Górnictwa, Departamentu Energomechanicznego, Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia oraz
Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem, w granicach ich właściwości, należy również ocena dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów
górniczych albo zakładów.”;
2) w § 20:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzenie spraw z zakresu:
a) planowania działalności w urzędach górniczych,
b) zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych, w zakresie niezastrzeżonym dla Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego;”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 30, 37 i 61 oraz z 2021 r. poz. 7 i 15.
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b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) przechowywanie oraz dokonywanie innych czynności określonych w przepisach instrukcji kancelaryjnej dla
komórki merytorycznej wobec dokumentów powstałych w wyniku analizy stanów faktycznych i przyczyn zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładów górniczych albo zakładów:
a) po zakończeniu oceny tych dokumentów,
b) w przypadku braku dokonywania oceny tych dokumentów,
c) po zakończeniu tej analizy – jeżeli była ona dokonywana na podstawie art. 174 ust. 2 Pgg;”,
c) uchyla się pkt 12 i 14;
3) w § 23:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nadzorowanie i koordynowanie działalności oraz przeprowadzanie kontroli OUG oraz SUG w zakresie:
a) wydatków publicznych,
b) gospodarki środkami transportu,
c) zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;”,
b) w pkt 7 po lit. a dodaje się lit. aa i ab w brzmieniu:
„aa) Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia,
ab) Samodzielnego Wydziału Informatyzacji,”;
4) w § 26:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nadzorowanie i koordynowanie realizacji w urzędach górniczych zadań w zakresie kontroli zarządczej;”,
b) użyty w pkt 2 wyraz „określonych” zastępuje się wyrazem „wskazanych”,
c) w pkt 5 uchyla się lit. b i c.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

