
Warszawa, dnia 25 października 2021 r. 

Poz. 83 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1) 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw geologii, surowców oraz przemysłu 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół doradczy do spraw geologii, surowców oraz przemysłu, zwany 

dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw środowiska. 

§ 2. Do zakresu działania Zespołu należy wsparcie ministra właściwego do spraw 

środowiska, działającego przy pomocy Głównego Geologa Kraju, w zakresie realizacji polityki 

surowcowej państwa poprzez przygotowywanie opinii, analiz, propozycji i wniosków 

dotyczących następujących obszarów: 

1) geologiczno-surowcowego w odniesieniu do zapewnienia dostępu do złóż kopalin oraz 

surowców będących ich produktami; 

2) przemysłowego dotyczącego zapotrzebowania oraz wykorzystania kopalin oraz 

surowców będących ich produktami; 

3) prawnego obejmującego tworzenie ram prawnych w celu zapewnienia dostępu do złóż 

kopalin oraz surowców. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą członkowie – przedstawiciele: 

1) ministra właściwego do spraw środowiska, wyznaczeni przez Głównego Geologa Kraju; 

2) ministra właściwego do spraw obrony narodowej; 

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

 

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941). 
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4) ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) ministra właściwego do spraw aktywów państwowych; 

6) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

7) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; 

8) Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk; 

9) Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego; 

10) Instytutu Energetyki;  

11) Instytutu Nafty i Gazu; 

12) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

2. Główny Geolog Kraju wyznacza do składu Zespołu nie więcej niż ośmiu 

przedstawicieli ministra właściwego do spraw środowiska.  

3. Podmioty wskazane w ust. 1 pkt 2-12 wyznaczają do składu Zespołu po jednym 

przedstawicielu, wyrażając tym samym zgodę na ich udział w pracach Zespołu. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Głównego Geologa Kraju, 

powołuje członków Zespołu oraz wskazuje spośród nich Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę 

Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza Zespołu. 

5. Przewodniczący Zespołu może, za zgodą Głównego Geologa Kraju, lub na wniosek 

innego członka Zespołu zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne 

osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, 

w szczególności przedstawicieli: 

1) instytucji naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub 

działalność w zakresie objętym pracami Zespołu; 

2) przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie objętym pracami Zespołu; 

3) komórek organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

środowiska oraz organów administracji rządowej i samorządowej. 

6. Wniosek o włączenie do prac Zespołu osób, o których mowa w ust. 5, przedkładany 

jest w formie pisemnej Przewodniczącemu Zespołu. 

§ 4. 1. Zespół wykonuje swoje zadania na posiedzeniach albo w trybie obiegowym. 

2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład 

Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, 

a w przypadku jego nieobecności – głos Zastępcy Przewodniczącego Zespołu wskazanego 

przez Głównego Geologa Kraju. 
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3. Z posiedzenia Zespołu, a także z realizacji zadań Zespołu w trybie obiegowym, 

sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego 

nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Głównego Geologa 

Kraju, oraz Sekretarz Zespołu. 

4. Podpisany protokół jest przekazywany członkom Zespołu, którzy brali udział 

w posiedzeniu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw środowiska lub w innym miejscu wskazanym przez Głównego Geologa 

Kraju. 

6. Zwołanie posiedzenia Zespołu wymaga akceptacji Głównego Geologa Kraju. 

7. Przewodniczący Zespołu może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny 

zapewnić: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział 

w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad. 

8. Sekretarz Zespołu powiadamia o terminie i formie posiedzenia Zespołu:  

1) nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem posiedzenia albo; 

2) w najszybszym możliwym terminie, jeżeli posiedzenie zwoływane jest w wyniku 

wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia wymagającego niezwłocznego podjęcia prac 

przez Zespół. 

 9. O realizacji zadań w trybie obiegowym przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej decyduje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca 

Przewodniczącego Zespołu. 

10. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

§ 5. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy: 

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu za pośrednictwem Sekretarza Zespołu; 

2) opracowywanie, aktualizowanie oraz przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska do akceptacji rocznych harmonogramów prac Zespołu za pośrednictwem 

Głównego Geologa Kraju; 

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu; 

4) przydzielanie członkom Zespołu zadań; 
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5) planowanie i koordynacja prac Zespołu; 

6) zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu; 

7) podpisywanie protokołów z prac Zespołu; 

8) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska efektów prac Zespołu, 

o których mowa w § 2, w terminach wynikających z harmonogramów, o których mowa 

w pkt 2. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje 

Zastępca Przewodniczącego. 

§ 6. 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 właściwemu do spraw środowiska,  

za pośrednictwem Głównego Geologa Kraju, półroczne sprawozdanie z działalności Zespołu, 

w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po upływie półrocza. Pierwsze sprawozdanie 

Przewodniczący Zespołu złoży do 15 lipca 2022 r. 

§ 7. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy 

robocze złożone z członków Zespołu oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 5. 

§ 8. Obsługę prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna właściwa do spraw polityki 

surowcowej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska. 

§ 9. Wydatki związane z obsługą Zespołu są pokrywane ze środków budżetu państwa, 

z części budżetowej będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska. 

§ 10. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Przewodniczący Zespołu 

opracuje pierwszy roczny harmonogram prac Zespołu i przedstawi go ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska do akceptacji za pośrednictwem Głównego Geologa Kraju. 

§ 11. 1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 5, nie przysługują 

diety oraz wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Zespołu. 

2. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 5, 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. poz. 167) oraz 
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w wewnętrznych regulacjach obowiązujących w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw środowiska w tym zakresie. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU 

I ŚRODOWISKA 

Michał Kurtyka 
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