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ZARZĄDZENIE Nr 5
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 stycznia 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 2019 r. poz. 1171 oraz
z 2020 r. poz. 568, 695 i 2320) 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, 30, 37 i 61) w załączniku do zarządzenia
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 24 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przygotowywanie i obsługa narad, konferencji, konkursów oraz innych wydarzeń, w tym wydarzeń okolicznościowych nadzoru górniczego, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek WUG;”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym redagowanie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej WUG, w zakresie niezastrzeżonym – w „Polityce zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych”, zatwierdzonej przez Prezesa WUG – do właściwości innych komórek
WUG;”,
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) koordynowanie spraw związanych z redagowaniem:
a) strony internetowej WUG, w tym jej anglojęzycznej wersji,
b) extranetu urzędów górniczych,
a także obsługa tych zasobów, w zakresie niezastrzeżonym – w niniejszym regulaminie albo w „Polityce zarządzania informacjami w zasobach internetowych urzędów górniczych”, zatwierdzonej przez Prezesa WUG – do
właściwości innych komórek WUG;”,
d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) prowadzenie spraw dotyczących dokumentów określających zasady współpracy organów nadzoru górniczego
z innymi krajowymi jednostkami sektora publicznego;”,
e) w pkt 11 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) materiałami identyfikacyjnymi urzędów górniczych, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych komórek WUG,”,
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f) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów Izby Tradycji Nadzoru Górniczego
imienia Jana Szczerbińskiego, zwanej dalej „Izbą Tradycji”, w zakresie niezastrzeżonym do właściwości innych
komórek WUG;”;
2) w § 26:
a) pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) prowadzenie spraw związanych z:
a) materiałami promocyjnymi i okolicznościowymi dla osób kierownictwa WUG,
b) zamawianiem materiałów identyfikacyjnych urzędów górniczych;”,
b) po pkt 2c dodaje się pkt 2d–2f w brzmieniu:
„2d) przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami WUG, wydarzeń, których współorganizatorem
jest nadzór górniczy, w tym spotkań oraz innych wydarzeń tematycznych;
2e) przygotowywanie, w ramach działalności promocyjnej dotyczącej nadzoru górniczego, spotkań oraz innych
wydarzeń tematycznych w oparciu o zbiory Izby Tradycji;
2f) współpraca z przedsiębiorcami oraz podmiotami prowadzącymi likwidację zakładów górniczych w zakresie
gromadzenia zbiorów Izby Tradycji;”,
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) redagowanie na stronie internetowej WUG zakładek dotyczących:
a) Izby Tradycji,
b) projektów współfinansowanych przez Unię Europejską;”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego:
Adam Mirek

