
        Warszawa, dnia 17-07-2020 r.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
DEPARTAMENTU ELEKTROMOBILNOŚCI I GOSPODARKI WODOROWEJ

Na podstawie § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Klimatu (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 28 i 36) oraz 
w związku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695), ustala się dla Departamentu 
Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej wewnętrzny regulamin organizacyjny następującej 
treści:

§ 1.
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Elektromobilności i Gospodarki 
Wodorowej, zwany dalej „Regulaminem”, ustala szczegółową strukturę organizacyjną oraz 
podział zadań w Departamencie Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, zwanym dalej 
„Departamentem”.

§ 2.
1. Departamentem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań należących do zakresu działania 

Departamentu, określonych w § 3, 5 oraz § 11 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Klimatu.

§ 3.
W skład Departamentu wchodzą:
1) Dyrektor (DEG-D);
2) Wydział Elektromobilności (DEG-WE);
3) Wydział Gospodarki Wodorowej i Innowacji (DEG-WEG);
4) Sekretariat Departamentu (DEG-S).

§ 4.
Dyrektorowi podlegają:
1) Wydział Elektromobilności;
2) Wydział Gospodarki Wodorowej i Innowacji;
3) Sekretariat Departamentu.

§ 5.
Schemat struktury organizacyjnej Departamentu przedstawia załącznik do Regulaminu.

ZATWIERDZAM

wz. Dyrektora Generalnego

Aleksandra Plucińska
Dyrektor
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/ – podpisany cyfrowo/
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§ 6.
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:
1) realizacja obowiązków określonych w § 4 i 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 

Klimatu;
2) ocena opracowań, materiałów i pism przygotowywanych w Departamencie 

pod względem merytorycznym oraz pod względem prawidłowości stosowania 
obowiązujących przepisów, zachowania właściwych procedur, kompetencji oraz 
odpowiedniej redakcji;

3) akceptowanie projektów umów cywilnoprawnych i porozumień;
4) organizowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu, 

zwanego dalej „Ministerstwem”;
5) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz w sprawach należących do właściwości 

Departamentu;
6) udział w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz w krajowych 

i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie właściwości 
Departamentu;

7) realizacja obowiązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);

8) przygotowanie Departamentu w okresie pokoju do funkcjonowania w wyższych stanach 
gotowości obronnej państwa we współpracy z Departamentem Spraw Obronnych, 
Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa;

9) organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami Departamentu 
dla omówienia stopnia realizacji zadań, a także ustalenia kierunków, metod oraz form 
działania;

10) nadzór nad realizacją budżetu Departamentu;
11) nadzór nad sporządzaniem opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, ocen 

pracowników i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników 
Departamentu oraz sporządzanie opisów stanowisk pracy, zakresów czynności 
i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników bezpośrednio 
nadzorowanych, a także dokonywanie okresowych ocen ich pracy;

12) realizacja innych zadań zleconych przez Ministra Klimatu, zwanego dalej „Ministrem”, 
Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 7.
Do właściwości naczelników wydziałów należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracami wydziału, w celu terminowego 
i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonywania zadań ustalonych 
w Regulaminie oraz opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy, zakresów 
czynności i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników;

2) przydzielanie zadań pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych 
zadań oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym pism 
sporządzanych w wydziale, a także akceptowanie pism przed przekazaniem 
ich Dyrektorowi;

3) koordynowanie procesu udzielania odpowiedzi na interpelacje, wystąpienia i zapytania 
poselskie oraz wystąpienia i oświadczenia senatorskie w zakresie właściwości, 
wydziału;

4) doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnianie organizacji i techniki pracy 
wydziału;
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5) nadzór nad przestrzeganiem terminów realizacji zadań i załatwiania spraw;
6) zapewnienie prawidłowego wykorzystania czasu pracy przez pracowników;
7) zapewnienie właściwego wykorzystania i rozwoju zasobów ludzkich w wydziale;
8) reprezentowanie wydziału wobec kierujących komórkami organizacyjnymi 

Ministerstwa;
9) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudnienia, awansowania, nagradzania 

i wyróżniania pracowników wydziału oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy.

§ 8
Do właściwości wszystkich komórek organizacyjnych Departamentu należy 
w szczególności:
1) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-8, 11, 14-17, 19-23, 25, 27-29 

Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa;
2) realizacja zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 12 Regulaminu organizacyjnego 

Ministerstwa, w tym:
a) realizacja zadań z zakresu planowania operacyjnego oraz przygotowanie 

do wykonywania zadań operacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa lub wojny,

b) realizacja zadań w systemie stałych dyżurów Ministra,
c) realizacja zadań w systemie kierowania Ministra;

3) przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego w zakresie właściwości danej 
komórki organizacyjnej Departamentu;

4) realizacja zadań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 18 Regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa, w tym przygotowywanie założeń do planu finansowego Departamentu 
w części dotyczącej zadań realizowanych przez daną komórkę organizacyjną 
Departamentu, monitorowanie wykonania planu oraz inicjowanie jego zmian;

5) realizacja i monitorowanie wykonania umów i porozumień w zakresie właściwości danej 
komórki organizacyjnej Departamentu;

6) analiza potrzeb, wnioskowanie o sfinansowanie oraz opracowywanie projektów umów 
cywilnoprawnych i porozumień dotyczących ekspertyz, raportów oraz prac badawczo-
rozwojowych niezbędnych do wykonywania zadań Departamentu, w szczególności 
współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w ramach postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego;

7) przygotowywanie do archiwizacji wytworzonych dokumentów i ich przekazywanie 
do archiwum zakładowego;

8) współpraca między komórkami organizacyjnymi Departamentu w zakresie 
ich właściwości.

§ 9.
Do zadań Wydziału Elektromobilności należy realizacja spraw związanych z rozwojem 
elektromobilności i paliw alternatywnych, w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra 

w zakresie rynku elektromobilności i rynku paliw alternatywnych, w tym rozwoju 
infrastruktury tankowania/ładowania paliw alternatywnych w transporcie, oraz 
monitorowanie rozwoju zastosowania paliw alternatywnych w transporcie oraz rozwoju 
infrastruktury tankowania/ładowania paliw alternatywnych, z wyłączeniem 
funkcjonowania i rozwoju rynku gazu ziemnego w transporcie;

2) prowadzenie spraw związanych rozwojem innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
zeroemisyjnego i niskoemisyjnego transportu;
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3) realizacja zadań Ministra jako dysponenta Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, 
zwanego dalej „Funduszem”, w tym współpraca z Komisją Europejską w zakresie spraw 
związanych ze wsparciem ze środków publicznych oraz pomocą publiczną z Funduszu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 10.
Do zadań Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji należy w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra 

w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej, w tym:
a) inicjowanie i opracowywanie działań związanych z rozwojem wykorzystania 

technologii wodorowych w sektorze transportu, energetyki, ciepłownictwa,
b) identyfikowanie i analizowanie istniejących barier ograniczających rozwój 

gospodarki wodorowej;
2) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra oraz realizacja zadań Ministra 

w zakresie innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań w sektorze energetyki 
w szczególności:
a) współpraca ze spółkami Skarbu Państwa w zakresie kształtowania ich strategii 

w obszarze innowacji i rozwoju,
b) współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z sektora energii w celu 

identyfikacji ich potrzeb w kontekście polityki innowacyjnej,
c) inicjowanie współpracy w zakresie tworzenia oraz komercjalizacji innowacji między 

światem nauki i biznesu, a także między sektorem małych i średnich 
przedsiębiorstw i przedsiębiorstwami Skarbu Państwa,

d) dokonywanie wstępnej oceny innowacyjnych rozwiązań wpływających 
do Ministerstwa w celu określenia roli Ministerstwa w procesie oraz wskazania 
optymalnych dróg dalszego procedowania;

3) koordynowanie spraw związanych z udziałem w projektach inicjatywy Horyzont 2020, 
Clean Hydrogen Alliance oraz z pracami Komisji Europejskiej w ramach SET-Plan 
w zakresie kompetencji Ministra;

4) prowadzenie analiz, konsultowanie i przygotowywanie opinii do projektów aktów 
prawnych dotyczących działalności naukowej i badawczo-rozwojowej w zakresie 
właściwości merytorycznej Departamentu;

5) monitorowanie globalnego rozwoju technologii i długookresowych trendów 
w elektromobilności i technologiach energetycznych;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 11.
1. Podstawowym zadaniem Sekretariatu Departamentu jest prowadzenie spraw 

związanych z obsługą Departamentu celem zapewnienia jego sprawnego 
funkcjonowania.

2. Do zadań Sekretariatu Departamentu należy w szczególności:
1) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji Departamentu i nadzorowanie 

prawidłowości jej obiegu;
2) przedkładanie przyjętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi oraz rozdzielanie 

jej zgodnie z dekretacją;
3) obsługa telefoniczna Dyrektora oraz prowadzenie terminarza jego zajęć;
4) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych 

pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
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5) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Departamentu 
oraz przygotowywanie związanych z tym analiz rocznych;

6) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych pracowników Departamentu;
7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu 

w materiały biurowe oraz przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji 
miejskiej, w tym prowadzenie ewidencji wydanych biletów;

8) nadzór nad przestrzeganiem w Departamencie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego 
wykazu akt oraz przekazywanie akt Sekretariatu do archiwum zakładowego;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 12.
1. W przypadku nieobecności Dyrektora do zastępowania Dyrektora upoważniony jest 

naczelnik wydziału wyznaczony przez Dyrektora.
2. W przypadku nieobecności naczelnika wydziału, Dyrektor wyznacza zastępującego go 

pracownika.

§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR
DEPARTAMENTU

ELEKTROMOBILNOŚCI
I GOSPODARKI WODOROWEJ

Szymon Byliński

W porozumieniu:

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU PRAWNEGO

Piotr Kudelski

DYREKTOR
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO

Aleksandra Plucińska
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Załącznik do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego
Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ DEPARTAMENTU ELEKTROMOBILNOŚCI I GOSPODARKI WODOROWEJ

Dyrektor

Wydział 
Elektromobilności 

Wydział Gospodarki 
Wodorowej i 

Innowacji

Sekretariat 
Departamentu 


