Warszawa, dnia 3 lipca 2017 r.
Poz. 42
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 2996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392 i z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 38 Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie
powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 44,
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Komitet:
1)

działa dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej zajmując się wymianą
doświadczeń i wiedzy technicznej w dziedzinie projektowania, budowy oraz
eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli
piętrzących;

2)

reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór
(International Commission on Large Dams – ICOLD/ Comission Internationale des
Grands Barrages – CIGB), zwaną dalej „ICOLD”;

3)

zapewnia wymianę informacji oraz współpracę z ICOLD oraz komitetami
krajowymi ICOLD;

4)

zapewnia udział polskich ekspertów w stałych lub czasowych komisjach
i komitetach ICOLD.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, Komitet może:

1)

prowadzić działalność wydawniczą w zakresie działań realizowanych przez ICOLD;
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2)

organizować konferencje, sympozja, seminaria, oraz wyjazdy techniczne
dla uczestników krajowych i zagranicznych;

3)
2)

współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami.”;

§ 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzi do 40 członków, w tym Przewodniczący,
Zastępca Przewodniczącego oraz sekretarz.
2. Minister Środowiska powołuje członków Komitetu spośród osób wyróżniających
się wiedzą i umiejętnościami w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2. Minister
wskazuje spośród członków Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i sekretarza.
§ 4. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”;

3)

po § 4 dodaje się § 4a - 4d w brzmieniu:
„§ 4a. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1)

zwołuje, przynajmniej raz na pół roku, posiedzenia Komitetu, z własnej inicjatywy
lub na wniosek członka Komitetu;

2)

przewodniczy posiedzeniom Komitetu;

3)

planuje i organizuje pracę Komitetu, w tym ustala terminy i program kolejnych
posiedzeń Komitetu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków
Komitetu;

4)

może powierzać członkom Komitetu wykonanie określonych zadań służących
realizacji celów Komitetu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego lub inny
wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komitetu zwołuje posiedzenia i przewodniczy
ich obradom.
3. W celu realizacji zadań Komitetu Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo
na wniosek członka Komitetu, może tworzyć grupy robocze z udziałem członków Komitetu
oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Komitetu.
§ 4b. Siedzibą Komitetu jest Ministerstwo Środowiska.
§ 4c. Obsługę organizacyjną i finansową prac Komitetu zapewnia Departament
Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.
§ 4d. Przewodniczący

Komitetu

składa

Ministrowi

Środowiska

roczne

sprawozdanie z działalności Komitetu w terminie do dnia 31 marca roku następnego.”.
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§ 2. 1. Dotychczasowi członkowie Komitetu pełnią swoje obowiązki do czasu powołania
nowych członków tego Komitetu zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia zmienianego w § 1
w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
2. Komitet uchwali regulamin, o którym mowa w § 4 zarządzenia zmienianego w § 1
niniejszego zarządzenia, na pierwszym posiedzeniu po dniu wejścia w życie niniejszego
zarządzenia.
3. Organy Komitetu, działające na podstawie dotychczasowego regulaminu Komitetu,
likwiduje się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

