
 

Warszawa, dnia 17 października 2017 r. 

Poz. 85 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  

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

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji 

geologicznej 

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

z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw rewizji kompetencji organów administracji 

geologicznej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska. 

§ 2. Do zadań Zespołu należy przygotowanie dla Ministra Środowiska koncepcji rewizji 

kompetencji organów administracji geologicznej, w tym: 

1) identyfikacja problemów w stosowaniu przepisów kompetencyjnych; 

2) zaproponowanie kierunków rozwiązań zapewniających efektywne wykonywanie 

kompetencji. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzi od 5 do 10 członków, w tym Przewodniczący Zespołu, 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz. 

2. Główny Geolog Kraju powołuje i odwołuje członków Zespołu oraz wskazuje spośród 

członków Przewodniczącego Zespołu, Zastępcę Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarza. 

3. Przewodniczący Zespołu może, za zgodą Głównego Geologa Kraju, zapraszać  

do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby. 

                                                 

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

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095). 
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4. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w ust. 3, podpisują, przed 

przystąpieniem do udziału w pracach Zespołu, deklarację poufności, której wzór stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

5. Odmowa podpisania deklaracji poufności stanowi podstawę: 

1) odwołania – w przypadku członka Zespołu; 

2) niedopuszczenia do udziału w pracach Zespołu – w przypadku osoby, o której mowa 

w ust. 3. 

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

1) zwołuje, przynajmniej raz w miesiącu, posiedzenie Zespołu, z własnej inicjatywy lub  

na umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Zespołu; 

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu; 

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz; 

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

Zespołu, po rozpatrzeniu wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu; 

5) może powierzać członkom Zespołu wykonanie określonych zadań służących realizacji 

celów Zespołu. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, jego kompetencje wykonuje 

Zastępca Przewodniczącego Zespołu. 

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo 

na umotywowany wniosek 3 członków Zespołu, może tworzyć grupy robocze z udziałem 

członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu. 

§ 5. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego 

nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego Zespołu. 

2. Przewodniczący Zespołu może zarządzić poddanie uchwały pod głosowanie w trybie 

obiegowym w formie elektronicznej. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 

Zespołu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 

oraz Sekretarz. 

§ 6. Zespół przedstawia Ministrowi Środowiska koncepcję rewizji kompetencji organów 

administracji geologicznej, za pośrednictwem Głównego Geologa Kraju. 
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§ 7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Polityki Surowcowej i Analiz 

w Ministerstwie Środowiska. 

§ 8. Z tytułu udziału w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, diety ani zwrot 

kosztów podróży. 

§ 9. Zespół zostaje powołany na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2. 

 

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

 

 

MINISTER ŚRODOWISKA 

wz. Mariusz Orion Jędrysek 
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Załącznik do Zarządzenia  

Ministra Środowiska 

z dnia 16 października 2017 r. 

(Dz. Urz. Min. Środ. poz. 85) 

 

 

Deklaracja poufności 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się do zachowania poufności odnośnie jakichkolwiek 

informacji czy dokumentów ujawnionych mi lub przygotowanych przeze mnie w trakcie prac 

Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej i zgadzam się, 

żeby te informacje lub dokumenty były wykorzystane jedynie do celów, dla których Zespół 

ten został powołany. 
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