Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 r.
Poz. 19

ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 20 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego
do spraw geologii i górnictwa
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 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) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
powołania Zespołu doradczego do spraw geologii i górnictwa (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 52),
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie powołania Rady geologicznej i górniczej”;
2) § 1 – 11 otrzymują brzmienie:
"§ 1. Powołuje się Radę geologiczną i górniczą, zwaną dalej „Radą”, jako organ
pomocniczy Ministra Środowiska.
§ 2. Do zakresu działania Rady należy wydawanie dla Ministra Środowiska opinii
w sprawach z zakresu:
1) geologii, uwzględniających propozycje i wnioski dotyczące w szczególności:
a) ochrony oraz racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
uznanych za kopaliny,
b) kierunków oraz metod badań geologicznych w Polsce,
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c) planu prac państwowej służby geologicznej, o którym mowa w art. 163 ust. 4
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz.
1064 i 1339),
d) polityki surowcowej Polski,
e) rozwiązań legislacyjnych.
2) górnictwa, uwzględniających propozycje i wnioski dotyczące w szczególności:
a) technologii eksploatacji kopalin zapewniających ograniczenie ujemnego
wpływu na środowisko,
b) zagadnień związanych z racjonalnym gospodarowaniem złożami kopalin,
c) rozwiązań legislacyjnych.
§ 3. 1. W skład Rady wchodzi do 70 członków, w tym Przewodniczący Rady,
Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz.
2. Minister Środowiska powołuje członków Rady oraz wskazuje spośród członków
Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i Sekretarza.
3. Przewodniczący Rady może, za zgodą Ministra Środowiska, zapraszać do
udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, inne osoby.
4. Stałymi członkami Rady są przedstawiciele:
1) Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska;
2) Departamentu Nadzoru Geologicznego w Ministerstwie Środowiska;
3) Departamentu Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP w Ministerstwie
Środowiska;
4) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.
§ 4. Posiedzenia Rady odbywają się w terminie wyznaczonym przez Ministra
Środowiska w siedzibie Ministerstwa Środowiska lub w innym miejscu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Ministra Środowiska.
§ 5. 1. Minister Środowiska kieruje do rozpatrzenia przez Radę sprawy należące do
jego zadań z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady składa Ministrowi Środowiska roczne sprawozdanie
z działalności Rady, w terminie do dnia 31 marca roku następnego.
§ 6. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego nie później niż na drugim
posiedzeniu Rady i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska.
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§ 7. W celu realizacji zadań Rady Przewodniczący Rady może tworzyć grupy
robocze z udziałem osób wchodzących w skład Rady oraz osób zaproszonych do udziału
w pracach Rady.
§ 8. Obsługę

prac

Rady

zapewnia

Departament

Nadzoru

Geologicznego

w Ministerstwie Środowiska.
§ 9. Wydatki związane z obsługą Rady są pokrywane z budżetu Ministerstwa
Środowiska.
§ 10. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach
Rady.
§ 11. Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których
mowa w § 3 ust. 3, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się
posiedzenie, przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem
w posiedzeniach Rady, na zasadach przyjętych w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz
wewnętrznych regulacjach obowiązujących w Ministerstwie Środowiska w tym
zakresie.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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