
Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 r. 

Poz. 19 

 

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 1 grudnia 2020 r. 

w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów złożonych w ramach 

naborów finansowanych ze środków Programu „Środowisko, Energia i Zmiany 

Klimatu”  

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. 1. Powołuje się Komitet do spraw Wyboru Projektów złożonych w ramach naborów  

finansowanych ze środków Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” 

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2014-2021 i budżetu państwa, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska przy wdrażaniu 

Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w ramach Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, zwanego dalej „Programem”. 

§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą: 

1) Przewodniczący – członek kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska nadzorujący 

komórkę organizacyjną realizującą zadania Ministra Klimatu i Środowiska pełniącego 

funkcję Operatora Programu; 

2) Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska realizującej zadania Ministra Klimatu i Środowiska pełniącego 

funkcję Operatora Programu;   

 

1)  Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 

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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3) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z obsługą Ministra Klimatu i Środowiska pełniącego funkcję Operatora 

Programu;  

4) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z ciepłownictwem; 

5) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z planowaniem strategicznym; 

6) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z polityką miejską;  

7) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z odnawialnymi źródłami energii; 

8) przedstawiciel komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej 

zadania związane z ochroną przyrody; 

9) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 

10) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 

11) przedstawiciel Norweskiej Agencji ds. Środowiska;   

12) przedstawiciel Norweskiej Dyrekcji ds. Zasobów Wodnych i Energii;  

13) przedstawiciel Krajowej Agencji ds. Energii z Islandii; 

14) Sekretarz – osoba wyznaczona przez Zastępcę Przewodniczącego spośród pracowników 

komórki organizacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizującej zadania Ministra 

Klimatu i Środowiska pełniącego funkcję Operatora Programu. 

2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3-8, wyznaczają kierujący 

odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaś członków 

Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 9-13, wyznaczają odpowiednie instytucje.  

3. Dopuszcza się również wyznaczenie stałego zastępcy członka Komitetu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3-14, który bierze udział w posiedzeniach Komitetu w przypadku braku 

możliwości uczestniczenia w nich przez członka Komitetu. Do stałego zastępcy stosuje się 

odpowiednio postanowienia dotyczące członka Komitetu. 

4. Instytucje wskazane w ust. 1 pkt 9-13, wyznaczając swoich przedstawicieli do udziału 

w pracach Komitetu, wyrażają tym samym zgodę na ich udział w pracach Komitetu oraz 

oświadczają, że wyznaczone osoby spełniają wymogi określone w ust. 5.  

5. Członkiem Komitetu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
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umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe oraz posiadająca wiedzę specjalistyczną 

umożliwiającą rzetelny, zgodny z aktualnym stanem wiedzy wybór projektów. 

6. Członkowie Komitetu są bezstronni i zachowują w poufności informacje i dane 

uzyskane w związku z udziałem w pracach Komitetu.  

7. Utrata członkostwa następuje w wyniku: 

1) wyznaczenia przez kierujących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Klimatu  

i Środowiska lub instytucje, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3-13, nowego 

członka Komitetu;  

2) skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe lub utraty 

zdolności do czynności prawnych; 

3) pisemnej rezygnacji członka Komitetu przesłanej Przewodniczącemu lub Sekretarzowi. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wątpliwości co do zachowania 

poufności lub bezstronności członka Komitetu, Komitet na wniosek Przewodniczącego, 

podejmuje uchwałę o wyłączeniu członka, którego wątpliwości dotyczą, z prac nad 

konkretnym wnioskiem, albo o wykluczeniu go z Komitetu. Członek Komitetu, którego 

dotyczą wątpliwości, może wyłączyć się z prac nad konkretnym wnioskiem. 

9. W przypadkach wskazanych w ust. 7 pkt 2 utrata członkostwa następuje w wyniku 

rezygnacji członka albo uchwały Komitetu podejmowanej na wniosek Przewodniczącego. 

10. Do udziału w pracach Komitetu, w charakterze obserwatorów, Przewodniczący 

zaprasza: 

1) przedstawiciela Komitetu Mechanizmu Finansowego;  

2) przedstawiciela Ambasady Królestwa Norwegii;   

3) przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej);  

4) przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

11. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów Przewodniczący 

może zaprosić, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zespołu, również 

przedstawicieli innych podmiotów lub jednostek, lub inne osoby w charakterze ekspertów  

z głosem doradczym, jeżeli uzna ich obecność za istotną w wykonywaniu przez Komitet jego 

zadań. 

12. Osoby wskazane w ust. 10-11, są bezstronne i zachowują w poufności informacje 

i dane uzyskane w związku z udziałem w pracach Komitetu.  
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13. Wniosek o włączenie do prac Zespołu osób, o których mowa w ust. 11, przedkładany 

jest w formie pisemnej do Przewodniczącego, który wyraża zgodę w tym zakresie. 

§ 3. 1. Zadaniem Komitetu jest rekomendacja do dofinansowania Ministrowi Klimatu  

i Środowiska wniosków w największym stopniu spełniających kryteria wyboru i realizujących 

cele Programu, poszczególnych naborów oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 2014-2021.  

2. Komitet  może  wykonywać  inne  zadania  wskazane  przez  Przewodniczącego, 

bezpośrednio związane z zadaniem określonym w ust. 1, w szczególności czynności 

wynikające z postanowień Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021. 

§ 4. 1. Komitet obraduje kolegialnie na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. 

2. Rozstrzygnięcia Komitetu dokonywane są w postaci uchwał. Szczegółową procedurę 

podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Komitetu, o którym mowa  

w § 5 ust. 5. 

3. Komitet dąży do podjęcia uchwał w drodze konsensusu. W przypadku braku 

możliwości osiągnięcia konsensusu, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów 

członków Komitetu dysponujących prawem głosu w obecności co najmniej trzech członków 

Komitetu dysponujących prawem głosu. 

4. Członkowie Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 11-14, nie dysponują 

prawem głosu. 

5. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Zastępcy 

Przewodniczącego. 

6. Uchwały wchodzą w życie w dniu ich podjęcia, chyba że z ich treści wynika co innego. 

7. Członkowie Komitetu, a także osoby wskazane w § 2 ust. 10 i 11, powinni zostać 

powiadomieni o posiedzeniu Komitetu w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem. 

§ 5. 1. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu, zwołuje jego posiedzenia i ustala 

porządek obrad.  

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska  

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Celem usprawnienia organizacji wykonywanych zadań, Przewodniczący może 

powoływać grupy i zespoły robocze, wyznaczając okres, na jaki zostały powołane, zadanie  

lub zakres ich właściwości, skład i osobę kierującą. 
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4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca 

Przewodniczącego. 

5. Szczegółowe kwestie związane z organizacją i pracą Komitetu, w szczególności 

kwestie niezbędne dla zapewnienia należytej i sprawnej pracy Komitetu, w tym przebieg obrad 

i procedurę podejmowania uchwał przez Komitet, określa Regulamin Komitetu, przyjęty przez 

Komitet. 

§ 6. Przewodniczący, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracuje 

harmonogram prac Komitetu i przedstawi go do akceptacji Ministra Klimatu i Środowiska. 

§ 7. 1. Komitet przedstawi Ministrowi Klimatu i Środowiska po zakończeniu każdego 

naboru pisemne rekomendacje wypełniające zadanie Komitetu, o którym mowa w § 3. 

Rekomendacje po zakończeniu ostatniego naboru zostaną przedstawione nie później  

niż do dnia 30 czerwca 2022 r. 

2. Komitet ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez Ministra Klimatu i Środowiska 

rekomendacji z ostatniego naboru, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia komórka organizacyjna 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizująca zadania Ministra Klimatu i Środowiska 

pełniącego funkcję Operatora Programu. 

§ 9. 1. Członkom Zespołu, a także osobom wskazanym w § 2 ust. 3, 10 i 11,  

nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu.  

2. Członkom Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 9-10, niebędącym pracownikami 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się 

posiedzenie, przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w posiedzeniu 

Komitetu, 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 wewnętrznych regulacji obowiązujących w Ministerstwie Klimatu  

i Środowiska w tym zakresie. 
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§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

Michał Kurtyka 
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