
Warszawa, dnia 17 maja 2021 r. 

Poz. 47 

 

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 17 maja 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 

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), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwany 

dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii. 

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Przewodniczący – dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym 

ministra właściwego do spraw energii właściwej w zakresie elektroenergetyki i gazu; 

2) Zastępca Przewodniczącego – pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 

1, wskazany przez Przewodniczącego; 

3) pozostali członkowie – nie więcej niż po dwóch przedstawicieli komórek organizacyjnych 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii właściwych w zakresie: 

a) ciepłownictwa, 

b) rozwoju odnawialnych źródeł energii, 

c) obsługi prawnej, 

d) strategii i planowania transformacji klimatycznej, 

e) elektroenergetyki i gazu, 

f) zrównoważonego rozwoju miast; 

4) Sekretarz – pracownik komórki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1, wskazany przez 

 

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

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

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz.U. poz. 1720 i 2004) 
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Przewodniczącego. 

2. Członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyznaczają dyrektorzy tych 

komórek organizacyjnych. 

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przez dyrektora 

właściwej komórki organizacyjnej przedstawicieli. 

4. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące 

w skład Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, z ich 

inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być 

przydatne do wykonywania zadań Zespołu. 

§ 3. Do zadań Zespołu należy: 

1) analiza lokalnego systemu planowania energetycznego oraz wykonywania przez gminy 

ustawowych obowiązków związanych z planowaniem energetycznym, w tym 

polegających na opracowaniu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, zwanego dalej „projektem założeń”; 

2) wypracowanie koncepcji usprawnienia wykonywania obowiązków gmin, o których mowa 

w pkt 1, w szczególności poprzez przedstawienie propozycji uzupełnienia regulacji 

związanych z opracowaniem projektu założeń o niezbędne elementy służące skutecznemu 

wykonywaniu tych obowiązków; 

3) wypracowanie rekomendacji w zakresie zasad weryfikacji i kontroli realizacji 

obowiązków, o których mowa w pkt 1; 

4) wypracowanie koncepcji zwiększenia roli samorządu województwa w nadzorze nad 

wykonywaniem obowiązków gmin, o których mowa w pkt 1; 

5) analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań zwiększających wiedzę organów gmin  

na temat obowiązków związanych z planowaniem energetycznym oraz korzyści dla gmin 

z prawidłowego wykonywania ich zadań w tym zakresie; 

6) analiza możliwości usprawnienia inwestycji liniowych z zakresu energetyki na poziomie 

lokalnym. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności: 

1) zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 30 dni od dnia 

powołania Zespołu; 

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał, z własnej inicjatywy lub na 

wniosek innego członka Zespołu; 
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3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

4) planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń 

Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu; 

5) przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii efekty prac Zespołu, o których mowa 

w § 3, w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w § 8; 

6) może powierzać członkom Zespołu wykonanie określonych czynności służących 

realizacji zadań Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Zespołu kieruje Zastępca 

Przewodniczącego. 

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek  

członka Zespołu, może: 

1) tworzyć grupy robocze z udziałem członków Zespołu lub osób zaproszonych do udziału 

w pracach Zespołu; 

2) zlecać wykonanie analiz oraz zasięgać opinii komórek organizacyjnych urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw energii na potrzeby prac Zespołu. 

§ 5. 1. Zespół realizuje swoje zadania na posiedzeniach. 

2. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały, w tym  

w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zwykłą większością 

głosów przy udziale co najmniej połowy składu Zespołu. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Zastępcy 

Przewodniczącego. 

3. O podjęciu uchwały w trybie obiegowym decyduje Przewodniczący, a w przypadku 

jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. 

4. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje 

Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego oraz 

Sekretarz. 

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw energii lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego, 

a w przypadku jego nieobecności - Zastępcę Przewodniczącego. 

6. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego 

może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić: 

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym; 
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2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział 

w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad. 

7. Wymianę materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzi się za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 6. 1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna, o której mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1. 

2. Obsługę teleinformatyczną Zespołu zapewnia komórka organizacyjna urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw energii właściwa do spraw informatycznych. 

3. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1 i 2, są pokrywane ze środków 

budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii. 

§ 7. 1. Udział w pracach Zespołu, w tym w ramach grup roboczych, o których mowa w § 

4 ust. 3 pkt 1, jest nieodpłatny. 

2. Minister właściwy do spraw energii nie ponosi kosztów udziału w posiedzeniach 

Zespołu,  w tym diet i kosztów podróży, osób, o których mowa w § 2 ust. 4, zamieszkałych 

poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie Zespołu. 

§ 8. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia Przewodniczący opracuje 

harmonogram prac Zespołu i przedstawi go do akceptacji ministra właściwego do spraw 

energii. 

§ 9. 1.  Przewodniczący złoży ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie  

z działalności Zespołu uwzględniające wyniki analiz i rekomendacji, o których mowa w § 3, 

nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r.2.  Zespół ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przez ministra właściwego do spraw energii. 

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

 

MINISTER KLIMATU  

I ŚRODOWISKA 

                                                                                                       Michał Kurtyka 
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