Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 r.
Poz. 33

ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U 1)
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu prac Rady Konsultacyjnej
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami
gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447 i 1501 oraz z 2020 r.
poz. 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Pracami Rady Konsultacyjnej, zwanej dalej „Radą”, kieruje przewodniczący Rady,
którym jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw klimatu, zwanego dalej „Ministrem”.
2. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
1)

planowanie i organizowanie prac Rady;

2)

reprezentowanie Rady na zewnątrz.
3. Zastępcą przewodniczącego Rady jest przedstawiciel Krajowego ośrodka bilansowania

i zarządzania emisjami.
4. W razie nieobecności przewodniczącego Rady lub w innym przypadku czasowej
niemożności wykonywania przez niego obowiązków w Radzie pracami Rady kieruje zastępca
przewodniczącego.
§ 2. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w pracach Rady:
1)

ekspertów – z głosem doradczym;

2)

przedstawiciela państwa lub podmiotu będącego stroną umowy sprzedaży jednostek
przyznanej emisji, w przypadku opiniowania przez Radę programów lub projektów

1)

Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu
(Dz. U. poz. 495).
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wstępnie

zakwalifikowanych

do

dofinansowania

ze

środków

zgromadzonych

na Rachunku klimatycznym – w charakterze obserwatora, bez prawa głosu.
§ 3. 1. Do wykonywania prac niezbędnych do realizacji zadań Rady, Rada może
powoływać stałe i doraźne komisje spośród swoich członków.
2. Pracami komisji, o których mowa w ust. 1, kieruje przewodniczący, wybierany przez
członków komisji spośród ich grona.
§ 4. 1. Wszelkie rozstrzygnięcia Rady, w tym opinie, mają formę uchwały.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego
Rady.
3. Uchwały podjęte przez Radę przewodniczący Rady podpisuje niezwłocznie
i przekazuje Ministrowi.
§ 5. 1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach albo w trybie pisemnym (obiegowym),
albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
(telekonferencja, wideokonferencja).
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie albo zarządza podejmowanie uchwały
w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość, z własnej inicjatywy albo na wniosek Ministra lub co najmniej połowy składu
Rady.
3. Z posiedzeń Rady, podejmowania uchwał w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządzany jest protokół. Protokół
podpisuje przewodniczący Rady.
§ 6. Rada wyraża opinię w sprawie regulaminu naboru wniosków o udzielenie
dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, ustalonego przez
Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji, lub w sprawie zmiany tego regulaminu,
w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego regulaminu od Ministra.
§ 7. Rada wyraża opinię w sprawie programów lub projektów wstępnie
zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków zgromadzonych na Rachunku
klimatycznym w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania listy tych programów
lub projektów od Ministra.
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§ 8. Rada wyraża opinię w sprawie listy kosztów wstępnie zakwalifikowanych
do refinansowania, wraz ze wskazaniem programów lub projektów, których te koszty dotyczą,
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania listy tych kosztów od Ministra.
§ 9. 1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który tworzy w tym celu sekretariat Rady.
2. Do zadań sekretariatu Rady należy w szczególności:
1)

organizowanie bieżącej pracy Rady;

2)

przygotowywanie porządku prac i materiałów do prac Rady;

3)

przedstawianie przewodniczącemu Rady spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę;

4)

sporządzanie projektów uchwał Rady;

5)

sporządzanie protokołów z prac Rady.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
Michał Kurtyka

