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DYREKTOR GENERALNY 
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MOM 
2 0 -07- 2016 

Warszawa, dnia 	  2016 r.  

WEWN ĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

DEPARTAMENTU GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH 

Na podstawie § 2 ust. 1 zarz ądzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska (Dz. Urz. Min. Ś rod. poz. 41) oraz 
w związku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 
2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), ustala si ę  dla Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych wewn ę trzny regulamin organizacyjny nast ępuj ącej treści: 

§1 
Wewnętrzny regulamin organizacyjny Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, 
zwany dalej „Regulaminem", ustala szczegó łową  strukturę  organizacyjn ą  oraz podział  zada ń  
w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych, zwanym dalej „Departamentem". 

§ 2. 
1. Departamentem kieruje Dyrektor przy pomocy Zast ępców Dyrektora. 
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą  realizacj ę  zada ń  należących do zakresu 

działania Departamentu, okre ś lonych w § 3, 5 oraz 11 Regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Ś rodowiska. 

§ 3. 
W skład Departamentu wchodzą : 
1) Dyrektor (DGK-D); 
2) Zastępca Dyrektora (I) (DGK-ZDI); 
3) Zastępca Dyrektora (II) (DGK-ZDII); 
4) Zespół  do spraw Orzecznictwa, Legislacji i Analiz (DGK-I) 
5) Wydzia ł  Hydrogeologii i Geologii In żynierskiej (DGK-II); 
6) Wydzia ł  do spraw Informacji Geologicznej (DGK-III); 
7) Wydział  Węglowodorów (DGK-IV); 
8) Samodzielne stanowisko do spraw finansowych (DGK-V); 
9) Wydział  Kopalin Stałych (DGK-VI); 
10) Zespół  do spraw Opłat Eksploatacyjnych (DGK-VII); 
11) Zespół  do spraw Dokumentowania Złóż  Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych (DGK-VIII); 
12) Samodzielnego stanowiska do spraw prawnych (DGK-IX); 
13) Sekretariat Departamentu (DGK-S). 

§ 4. 
1. Dyrektorowi podlegaj ą  bezpoś rednio: 

1) Zastępcy Dyrektora; 
2) Wydział  Węglowodorów; 
3) Samodzielne stanowisko do spraw finansowych; 
4) Samodzielne stanowisko do spraw prawnych; 
5) Sekretariat Departamentu. 

2. Zastępcy Dyrektora (I) podlegaj ą  bezpoś rednio: 
1) Wydział  Kopalin Stałych; 
2) Zespół  do spraw Orzecznictwa, Legislacji i Analiz; 



3) Zespół  do spraw Op łat Eksploatacyjnych. 
3. Zastępcy Dyrektora (II) podlegaj ą  bezpoś rednio: 

1) Wydział  Hydrogeologii i Geologii In żynierskiej; 
2) Wydział  do spraw Informacji Geologicznej; 
3) Zespół  do spraw Dokumentowania Z łóż  Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych. 

§ 5. 
Schemat organizacyjny Departamentu stanowi za łącznik do Regulaminu. 

§ 6. 
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności: 
1) realizacja obowiązków okre ś lonych w § 4 i 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 

Ś rodowiska; 
2) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie kompetencji Departamentu; 
3) organizowanie wspó łpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Ś rodowiska, 

zwanego dalej „Ministerstwem"; 
4) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz w sprawach należących do w łaściwości 

Departamentu; 
5) udział  w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych i zagranicznych 

komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji Departamentu; 
6) realizacja obowi ązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz ądczej, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 885, z późn. zm .); 

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

8) nadzór nad przygotowywaniem opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów 
rozwoju zawodowego pracowników Departamentu oraz sporz ądzanie opisów stanowisk 
pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników bezpoś rednio 
nadzorowanych; 

9) prowadzenie spraw z zakresu budżetu zadaniowego; 
10) przygotowanie Departamentu w okresie pokoju do funkcjonowania w wy ższych stanach 

gotowości obronnej państwa; 
11) prowadzenie innych spraw zleconych przez Ministra Ś rodowiska, zwanego dalej 

„Ministrem", Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa. 

§ 7. 
Do właściwości Zastępców Dyrektora należy w szczególności: 
1) kierowanie pracą  bezpoś rednio podległych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie 

terminowości i prawidłowości realizacji powierzonych im zada ń , jak również  doskonalenie 
metod ich działania i stylu pracy; 

2) współpraca z Dyrektorem w zakresie realizacji obowi ązku zapewnienia adekwatnej, 
skutecznej i efektywnej kontroli zarz ądczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych; 

3) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz pism i materia łów wymagających 
podpisu Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa w sprawach należących do właściwości bezpoś rednio podleglych komórek 
organizacyjnych; 

4) podpisywanie pism w sprawach nale żących do właściwości bezpoś rednio podległych 
komórek organizacyjnych; 

5) organizowanie wspó łpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w sprawach 
należących do właściwości bezpoś rednio podległych komórek organizacyjnych; 

6) reprezentowanie Departamentu na zewn ątrz oraz reprezentowanie Ministerstwa 
w stosunkach z innymi urzędami i instytucjami, w sprawach nale żących do właściwości 
bezpoś rednio podleglych komórek organizacyjnych; 
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7) udział  w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych 
i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji bezpo ś rednio 
podległych komórek organizacyjnych; 

8) wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudniania, wynagradzania, awansowania 
i odznaczania pracowników bezpo ś rednio podleglych komórek organizacyjnych; 

9) organizowanie okresowych narad roboczych z pracownikami bezpo ś rednio podleglych 
komórek organizacyjnych dla omówienia stopnia realizacji zada ń , a także ustalenia 
kierunków, metod oraz form dzia łania; 

10) sporządzanie opisów stanowisk pracy i indywidualnych programów rozwoju zawodowego 
pracowników bezpoś rednio nadzorowanych; 

11) prowadzenie innych spraw zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy 
Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub Dyrektora. 

§ 8. 
Do właściwości naczelników wydziałów i kierujących zespołami należy w szczególności: 
1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracami, odpowiednio, wydzia łów albo zespołów 

w celu terminowego i zgodnego z obowi ązującymi przepisami prawa wykonywania zada ń  
ustalonych w Regulaminie oraz opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy 
i indywidualnych programów rozwoju zawodowego pracowników; 

2) przydzielanie zada ń  pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych zada ń  
oraz sprawdzanie pod wzgl ędem merytorycznym i formalnym pism sporządzanych, 
odpowiednio, w wydziałach albo zespo łach, a także parafowanie pism przed przekazaniem 
ich Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora; 

3) doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnianie organizacji i techniki pracy; 
4) prowadzenie kontroli terminów za łatwianych spraw; 
5) reprezentowanie, odpowiednio, wydziałów albo zespołów wobec kieruj ących komórkami 

organizacyjnymi Ministerstwa; 
6) wnioskowanie do bezpoś redniego prze łożonego w sprawach zatrudnienia, awansowania, 

nagradzania i wyróżniania pracowników oraz dokonywanie okresowych ocen ich pracy. 

§ 9. 
Do wspólnych zadań  komórek organizacyjnych Departamentu należy: 
1) prowadzenie spraw związanych ze współpracą  międzynarodową ; 
2) nadzór nad realizacj ą  zleconych prac z zakresu geologii oraz merytoryczny odbiór 

opracowań ; 
3) realizacja zadań  okreś lonych w § 3 ust. 1 pkt 1-8, 11-22, 24 i 25 Regulaminu 

organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska; 
4) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o patronat Ministra lub 

Sekretarza Stanu — G łównego Geologa Kraju w zakresie w łaściwości Departamentu. 

§ 10. 
Do zadań  Zespotu do spraw Orzecznictwa, Legislacji i Analiz należy: 
1) prowadzenie procesu legislacyjnego projektów za łożeń  projektów ustaw oraz projektów 

aktów normatywnych opracowywanych w Departamencie; 
2) prowadzenie postępowań  administracyjnych w II instancji w odniesieniu do decyzji 

marszałków województw, za wyj ątkiem spraw zastrzeżonych do właściwości Zespołu do 
spraw Opłat Eksploatacyjnych oraz Wydzia łu Hydrogeologii i Geologii In żynierskiej; 

3) opiniowanie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu 
wewnętrznych i zewnętrznych projektów aktów prawnych, dokumentów i innych materia łów; 

4) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie niezastrze żonym do właściwości innych 
komórek organizacyjnych Departamentu; 

5) zapewnienie zastępstwa Ministra w post ępowaniach przed wojewódzkimi s ądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym S ądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Zespotu; 

6) przygotowywanie analiz prawnych i ekonomicznych w zakresie geologii; 
7) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 

przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu właściwości Departamentu; 
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8) wykonywanie innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§11 
Do zadań  Wydziału Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej należy prowadzenie spraw 
z dziedziny hydrogeologii w zakresie dotycz ącym wód termalnych, leczniczych i solanek, 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego sk ładowania 
odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także prowadzenie spraw 
związanych z geologią  inżynierską , współpraca merytoryczna z Komisj ą  Dokumentacji 
Hydrogeologicznych oraz Komisją  Dokumentacji Geologiczno-In żynierskich i obs ługa 
techniczna, organizacyjna i finansowa tych Komisji, a w szczególno ści: 
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji i ustanawianiem u żytkowania 

górniczego w zakresie właściwości Wydziału; 
2) prowadzenie wykazu koncesji wydawanych przez Ministra w zakresie w łaściwości 

Wydziału; 
3) projektowanie głównych kierunków polityki koncesyjnej w zakresie w łaściwości Wydziału; 
4) sporządzanie planu dochodów budżetu państwa w zakresie ś rodków finansowych uzyskanych 

z tytułu ustanawiania użytkowania górniczego w zakresie w łaściwości Wydziału; 
5) prowadzenie spraw zwi ązanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, a tak że 

postępowań  w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych 
i dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologiczno-in żynierskich w zakresie 
właściwości Wydziału; 

6) prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie zmiany, przeniesienia i wyga śnięcia 
koncesji oraz postępowań  w sprawie cofnięcia koncesji w zwi ązku z naruszeniem jej 
warunków, w zakresie właściwości Wydzialu; 

7) monitorowanie wydanych koncesji i zobowi ązań  wynikaj ących z udzielonych koncesji na 
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z łóż , podziemne bezzbiornikowe 
magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów i podziemne składowanie 
dwutlenku węgla oraz zawartych umów o ustanowieniu u żytkowania górniczego, w tym 
umarzanie, odraczanie terminów lub rozk ładanie na raty spłat należności wynikających 
z tych umów; 

8) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie w łaściwości Wydziału; 
9) prowadzenie postępowań  administracyjnych w II instancji w odniesieniu do decyzji 

marszałków województw w zakresie właściwości Wydziału; 
10) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi s ądami 

administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Wydzialu; 

11) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie procedur koncesyjnych w zakresie w łaściwości 
Wydziału; 

12) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 
przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu w łaściwości Wydziału; 

13) realizacja zadań  związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w szczególno ści 
współudział  w pracach dotyczących harmonizacji przepisów prawnych z prawodawstwem 
Unii Europejskiej, w zakresie w łaściwości Wydziału; 

14) merytoryczne opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie 
właściwości Wydziału; 

15) opiniowanie planu prac pa ństwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Wydziału; 
16) wykonywanie innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zast ępców Dyrektora. 

§ 12. 
Do zadań  Wydziału do spraw Informacji Geologicznej należy prowadzenie spraw zwi ązanych 
z rozporządzaniem informacj ą  geologiczną , do której prawa przys ługują  Skarbowi Państwa, a w 
szczególności: 
1) analiza wniosków o korzystanie z informacji geologicznej; 
2) koordynowanie spraw w zakresie zwi ązanym z wycen ą  oraz weryfikacją  wyceny informacji 

geologicznej; 
3) prowadzenie negocjacji, przygotowywanie i kontrola formalnoprawna projektów umów 

o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej; 
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4) opiniowanie planu prac pa ństwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Wydziału; 
5) sporządzanie planu dochodów i wydatków bud żetu państwa w zakresie dotyczącym 

ś rodków finansowych uzyskanych z tytu łu rozporządzania prawem do informacji 
geologicznej; 

6) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie dotycz ącym spraw zwi ązanych z informacj ą  
geologiczną ; 

7) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 
przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu w łaściwości Wydziału; 

8) merytoryczne opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie 
właściwości Wydziału; 

9) nadzór nad prowadzeniem spraw zwi ązanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, 
udostępnianiem i archiwizacją  informacji geologicznej; 

10) monitorowanie zobowiązań  wynikających z zawartych umów o korzystanie z informacji 
geologicznej; 

11) prowadzenie spraw zwi ązanych z organizacj ą  i funkcjonowaniem systemów 
informatycznych w zakresie geologii (z wyłączeniem systemu „HYDRO"); 

12) prowadzenie spraw zwi ązanych ze statystyką  publiczną  w dziedzinie geologii; 
13) wykonywanie innych zadań  zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§ 13. 
Do zadań  Wydziału Węglowodorów należy prowadzenie spraw dotyczących węglowodorów, 

a w szczególności: 
1) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji i ustanawianiem u żytkowania 

górniczego w zakresie właściwości Wydziału; 
2) przygotowywanie i prowadzenie postępowań  przetargowych na przyznanie koncesji 

w odniesieniu do kopalin węglowodorowych; 
3) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do wykazu podmiotów 

kwalifikowanych; 
4) projektowanie głównych kierunków polityki koncesyjnej w zakresie w łaściwości Wydzialu; 
5) opiniowanie planu prac pa ństwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Wydziału; 
6) merytoryczne opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie 

właściwości Wydziału; 
7) prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie zmiany, przeniesienia, 

przekształcenia i wygaśnięcia koncesji, postępowań  w sprawie cofnięcia koncesji w związku 
z naruszeniem jej warunków, postępowań  w sprawie wydania decyzji inwestycyjnej, 
postępowań  w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych oraz 
postępowań  w sprawie przeklasyfikowania zasobów w zakresie właściwości Wydziału; 

8) prowadzenie postępowań  związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno- 
inwestycyjnych złóż  węglowodorów oraz współpraca z Komisją  Zasobów Kopalin w tym 
zakresie; 

9) monitorowanie zobowiązań  wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z łóż  w zakresie właściwości Wydzialu oraz 
zawartych umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, w tym umarzanie, odraczanie 
terminów lub rozkładanie na raty sp łat należności wynikaj ących z tych umów; 

10) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji w zakresie właściwości Wydzialu; 
11) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi s ądami 

administracyjnymi oraz Naczelnym S ądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Wydzialu; 

12) prowadzenie spraw zwi ązanych z dodatkami do projektów zagospodarowania z łóż  
w zakresie w łaściwości Wydziału; 

13) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie procedur koncesyjnych w zakresie w łaściwości 
Wydziału; 

14) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 
przygotowywania opinii prawnych z zakresu właściwości Wydziału; 

15) prowadzenie wykazu koncesji geologicznych wydawanych przez Ministra w zakresie 
właściwości Wydziału; 

16) przygotowywanie raportów w zakresie koncesjonowania w ęglowodorów; 
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17) realizacja zadań  związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w szczególno ści 
współudział  w pracach dotyczących harmonizacji przepisów prawnych dotyczących 
węglowodorów ze złóż  niekonwencjonalnych z prawodawstwem Unii Europejskiej, 
w zakresie właściwości Wydziału; 

18) koordynowanie spraw współpracy międzynarodowej w ramach Departamentu 
19) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii, w tym 

węglowodorów oraz prowadzenie strony internetowej lupki.mos.gov.pl ; 
20) prowadzenie spraw zwi ązanych z obsługą  Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju 

wydobywania węglowodorów; 
21) prowadzenie spraw zwi ązanych z umowami mi ędzynarodowymi w zakresie właściwości 

Wydziału; 
22) sporządzanie planu dochodów budżetu państwa w zakresie ś rodków finansowych 

uzyskanych z tytu łu ustanawiania użytkowania górniczego w zakresie właściwości 
Wydziału; 

23) wykonywanie innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zast ępców Dyrektora. 

§ 14. 
Do zadań  Samodzielnego stanowiska do spraw finansowych należy w szczególności: 
1) opracowywanie projektu planu bud żetu Departamentu, w tym prowadzenie spraw 

związanych z planowaniem wieloletnim; 
2) przygotowywanie sprawozda ń  z realizacji planu dochodów i wydatków Departamentu 

w układzie tradycyjnym i w układzie budżetu zadaniowego; 
3) prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych zawieranych w Departamencie z ekspertami 

zewnętrznymi; 
4) współpraca z Departamentem Ekonomicznym, Biurem Finansowym i Biurem Dyrektora 

Generalnego w sprawach finansowych oraz z Biurem Kontroli i Audytu Wewn ętrznego w 
zakresie kontroli zarządczej; 

5) wykonywanie innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zast ępców Dyrektora. 

§ 15. 
Do zadań  Wydziału Kopalin Stałych należy prowadzenie spraw dotyczących węgla 
kamiennego i brunatnego oraz kopalin skalnych, chemicznych i rud metali, a w szczególno ści: 
1) prowadzenie spraw zwi ązanych z udzielaniem koncesji, w tym post ępowań  w trybie open 

door, i ustanawianiem u żytkowania górniczego w zakresie w łaściwości Wydziału; 
2) prowadzenie wykazu koncesji geologicznych wydawanych przez Ministra w zakresie 

właściwości Wydziału; 
3) projektowanie g łównych kierunków polityki koncesyjnej w zakresie w łaściwości Wydziału; 
4) sporządzanie planu dochodów budżetu państwa w zakresie ś rodków finansowych uzyskanych 

z tytułu ustanawiania użytkowania górniczego w zakresie w łaściwości Wydzialu; 
5) prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie zmiany, przeniesienia i wyga śnięcia 

koncesji oraz postępowań  w sprawie cofni ęcia koncesji w zwi ązku z naruszeniem jej 
warunków, a także postępowań  w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót 
geologicznych oraz postępowań  w sprawie przeklasyfikowania zasobów, w zakresie 
właściwości Wydziału; 

6) monitorowanie zobowi ązań  wynikających z udzielonych koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż  w zakresie w łaściwości Wydziału oraz 
zawartych umów o ustanowieniu użytkowania górniczego, w tym umarzanie, odraczanie 
terminów lub rozkładanie na raty sp łat należności wynikaj ących z tych umów; 

7) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw 
zakończonych decyzjami Ministra w zakresie w łaściwości Wydziału; 

8) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym S ądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Wydziału; 

9) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie procedur koncesyjnych w zakresie w łaściwości 
Wydzialu; 

10) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 
przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu w łaściwości Wydziału; 
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11) merytoryczne opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie 
właściwości Wydziału; 

12) opiniowanie planu prac pa ństwowej służby geologicznej w zakresie w łaściwości Wydziału; 
13)prowadzenie 	spraw 	wynikających 	z 	członkostwa 	Rzeczypospolitej 	Polskiej 

w Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego; 
14) wykonywanie innych zadań  zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§ 16. 
Do zadań  Zespołu do spraw Opłat Eksploatacyjnych należy prowadzenie spraw związanych 
z ewidencją  i kontrolą  prawidłowości ustalania i wnoszenia op łat eksploatacyjnych, op łat 
za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie 
odpadów, a w szczególno ści: 
1) analiza i kontrola informacji przekazanych przez przedsi ębiorców oraz prowadzenie 

postępowań  administracyjnych dotyczących okreś lania opłat; 
2) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji z zakresu dzia łania Zespołu; 
3) prowadzenie postępowań  administracyjnych w II instancji w odniesieniu do decyzji Prezesa 

Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
marszałków województw w zakresie właściwości Zespołu; 

4) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi s ądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Zespołu; 

5) prowadzenie ewidencji danych dotyczących opłat; 
6) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie stosowania przepisów prawa dotycz ących 

ustalania i uiszczania op łat eksploatacyjnych; 
7) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 

przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu właściwości Zespołu; 
8) koordynowanie opiniowania w ramach Departamentu projektów uchwa ł  oraz podjętych 

uchwał  organów Narodowego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej; 
9) wykonywanie innych zadań  zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§ 17. 
Do zadań  Zespołu do spraw Dokumentowania Złóż  Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych 
należy prowadzenie spraw zwi ązanych z dokumentowaniem z łóż  kopalin, współpraca 
merytoryczna z Komisj ą  Zasobów Kopalin oraz techniczna, organizacyjna i finansowa obs ługa 
tej Komisji, a także prowadzenie spraw zwi ązanych ze stwierdzaniem kwalifikacji geologicznych, 
a w szczególności: 
1) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych z łóż  kopalin 

oraz opiniowaniem lub zatwierdzaniem projektów robót geologicznych w zakresie 
właściwości Zespołu; 

2) rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania 
pracami geologicznymi; 

3) organizowanie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych oraz prowadzenie 
wykazu osób, którym stwierdzono posiadanie kwalifikacji geologicznych; 

4) prowadzenie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji do wykonywania zawodów 
regulowanych w dziedzinie geologii nabytych w pa ństwach członkowskich Unii Europejskiej; 

5) realizacja zadań  związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w szczególno ści 
współudział  w pracach dotyczących harmonizacji przepisów prawnych z prawodawstwem 
Unii Europejskiej, w zakresie w łaściwości Zespołu; 

6) udzielanie informacji i konsultacji w zakresie w łaściwości Zespołu; 
7) współpraca z Samodzielnym stanowiskiem do spraw prawnych w zakresie 

przygotowywania interpretacji prawnych z zakresu właściwości Zespołu; 
8) prowadzenie spraw zwi ązanych z głębokimi badaniami geologicznymi z wykorzystaniem 

metod geofizycznych; 
9) prowadzenie postępowań  administracyjnych w zakresie właściwości Zespołu; 
10) rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji; 
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11) zapewnienie zastępstwa Ministra w postępowaniach przed wojewódzkimi s ądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym S ądem Administracyjnym w sprawach z zakresu 
właściwości Zespołu; 

12) merytoryczne opiniowanie wniosków o finansowanie prac geologicznych w zakresie 
właściwości Zespołu; 

13) opiniowanie planu pracy pa ństwowej służby geologicznej w zakresie właściwości Zespołu; 
14) wykonywanie innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§ 18. 
Do zadań  Samodzielnego stanowiska do spraw prawnych należy w szczególności: 
1) przygotowywanie we wspó łpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu 

interpretacji prawnych z zakresu w łaściwości Departamentu; 
2) wsparcie pozostałych komórek organizacyjnych Departamentu w zakresie 

przygotowywanych w Departamencie projektów aktów normatywnych w zakresie ich 
zgodności z zasadami techniki prawodawczej; 

3) wykonywania innych zada ń  zleconych przez Dyrektora lub Zast ępców Dyrektora. 

§ 19. 
1. Podstawowym zadaniem Sekretariatu Departamentu jest prowadzenie spraw zwi ązanych 

z obsługą  Departamentu celem zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania. 
2. Do zadań  Sekretariatu Departamentu należy w szczególności: 

1) przyjmowanie i wysy łanie korespondencji Departamentu; 
2) przedkładanie przyj ętej korespondencji do dekretacji Dyrektorowi i Zast ępcom Dyrektora 

oraz rozdzielanie jej do odpowiednich komórek organizacyjnych Departamentu; 
3) prowadzenie ewidencji pism wp ływających i wychodzących z Departamentu; 
4) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji oraz przygotowywanie zwi ązanych 

z tym raportów rocznych; 
5) koordynowanie w ramach Departamentu odpowiedzi na wyst ąpienia organów kontroli 

zewnętrznej; 
6) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zast ępców Dyrektora oraz prowadzenie terminarza ich 

zajęć ; 
7) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do w łaściwych 

pracowników Departamentu lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa; 
8) prowadzenie listy obecności oraz załączników do niej; 
9) prowadzenie spraw zwi ązanych z delegacjami służbowymi pracowników Departamentu; 
10) sporządzanie planu urlopów na podstawie wniosków pracowników Departamentu; 
11) prowadzenie spraw zwi ązanych z zaopatrzeniem pracowników Departamentu 

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

12) nadzór nad przestrzeganiem w Departamencie instrukcji kancelaryjnej oraz 
przechowywanie i przekazywanie akt Sekretariatu do archiwum Ministerstwa 

13) wykonywanie innych polece ń  Dyrektora lub Zastępców Dyrektora. 

§ 20. 
1. W przypadku nieobecności Dyrektora do jego zastępowania upoważniony jest Zastępca 

Dyrektora (I). 
2. W przypadku jednoczesnej nieobecno ści Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora (I) do 

zastępowania Dyrektora upoważniony jest Zastępca Dyrektora (II). 
3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępców Dyrektora do zastępowania 

Dyrektora upoważniony jest wyznaczony przez Dyrektora naczelnik wydzia łu lub kieruj ący 
zespołem. 

4. W przypadku nieobecno ści naczelnika wydzia łu lub kierującego zespołem Dyrektor lub 
Zastępca Dyrektora wyznacza zast ępującego go pracownika. 

§21 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 
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