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Poz. 40

ZARZĄDZENIE Nr 17

PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), a także art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 13 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie planowania działalno-
ści oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 24 i 45 oraz z 2014 r. poz. 22) wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „komórce” — rozumie się przez to departament, biuro, samodzielny wydział i samodzielne stanowisko wymienione 
w § 2 ust. 1 statutu WUG, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2014 r.  
w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25), oraz stanowisko  
niewchodzące w skład departamentu, biura, samodzielnego wydziału lub samodzielnego stanowiska w WUG;”;

2) w § 7 uchyla się ust. 7;

3) w § 9:

a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Plan pracy OUG oraz SUG podlega zaopiniowaniu przez Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego, 
Departament Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa, Departament Energomechaniczny, Departament Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Złożem oraz Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego do 10 grudnia roku poprzedniego.”,

b) uchyla się ust. 16 i 17;

4) po § 29 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Wzory dokumentów

§ 29a. Wzory:

1) planu operacyjnego,

2) planu pracy komórki, w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 4 i 5,

3) planu pracy OUG oraz SUG, w zakresie, o którym mowa w § 9 ust. 4 i 5

— są opracowywane przez GP, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podle-
gają obowiązkowemu stosowaniu.”;
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5) uchyla się załączniki nr 1—3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Prezes Wyższego Urzedu Górniczego:
w. o. Mirosław Koziura
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