Warszawa, dnia 17 września 2019 r.
Poz. 52

ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 17 września 2019 r.
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) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa, zwany dalej
„Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.
§ 2. Do zakresu działania Zespołu należy przygotowywanie dla Ministra Środowiska
działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju opinii, propozycji i wniosków
dotyczących w szczególności:
1)

zmiany przepisów prawa geologicznego i górniczego i dostosowania ich do potrzeb
bieżącej i przyszłej działalności geologicznej i górniczej;

2)

miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz
nadzoru nad wykonywaniem jej zadań, w tym zmian usprawniających funkcjonowanie
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego oraz
wykonywanie nadzoru przez Ministra Środowiska nad tym Instytutem;

3)

określenia optymalnego umiejscowienia geologii w strukturze administracji rządowej
i określenia jej relacji względem działów administracji oraz gałęzi gospodarki,

4)

działań zmierzających do opracowania efektywnej polityki surowcowej państwa,
uwzględniających uwarunkowania międzynarodowe w tym zakresie, oraz działań na

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 96).
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rzecz odpowiedzialnego ukształtowania przyszłej agendy badawczej programów unijnych
w obszarze geologii i górnictwa.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzi do 50 członków, w tym Przewodniczący Zespołu,
4 Zastępców Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz.
2. Minister Środowiska, na wniosek Głównego Geologa Kraju, powołuje członków
Zespołu oraz wskazuje spośród członków Przewodniczącego Zespołu, jego Zastępców
i Sekretarza.
3. Przewodniczący Zespołu może, za zgodą Głównego Geologa Kraju, zapraszać do
udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby.
§ 4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w terminie wyznaczonym przez Głównego
Geologa Kraju w siedzibie Ministerstwa Środowiska lub w innym miejscu wskazanym przez
Głównego Geologa Kraju.
§ 5. 1. Główny Geolog Kraju kieruje do rozpatrzenia przez Zespół sprawy należące do
jego zadań z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi Środowiska, za pośrednictwem Głównego
Geologa Kraju, kwartalne sprawozdanie z działalności Zespołu, w terminie do dnia 15 każdego
miesiąca następującego po upływie kwartału. Pierwsze sprawozdanie Przewodniczący złoży
do 15 stycznia 2020 r.
§ 6. Zespół działa na podstawie regulaminu uchwalonego nie później niż na drugim
posiedzeniu Zespołu i zatwierdzonego przez Ministra Środowiska.
§ 7. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy
robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału
w pracach Zespołu.
§ 8. Obsługę

prac

Zespołu

zapewnia

Departament

Nadzoru

Geologicznego

w Ministerstwie Środowiska.
§ 9. Wydatki związane z obsługą Zespołu są pokrywane z budżetu Ministerstwa
Środowiska.
§ 10. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach
Zespołu.
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§ 11. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Zespołu, o których
mowa w § 3 ust. 3, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie,
przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Zespołu, 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.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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