Warszawa, dnia 27 marca 2020 r.
Poz. 18
ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U 1)
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
państwa
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) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
państwa, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Klimatu.
2. Do zadań Zespołu należy planowanie, inicjowanie i koordynowanie działań służących
zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz inicjowanie i koordynowanie
działań zaradczych i interwencyjnych w sytuacji zagrożenia tego bezpieczeństwa.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1)

przewodniczący – Minister Klimatu lub wskazany przez niego Sekretarz lub
Podsekretarz Stanu właściwy do spraw z zakresu funkcjonowania krajowego systemu
energetycznego, paliwowego i gazowego;

2)

zastępca przewodniczącego – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej;

3)

członkowie – po jednym przedstawicielu, co najmniej w randze Podsekretarza Stanu,
Zastępcy Dyrektora, Zastępcy Prezesa lub Zastępcy Szefa:

1)

a)

Ministra Aktywów Państwowych,

b)

Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,

Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – energia na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
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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4)

c)

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

d)

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych,

e)

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

sekretarz

Zespołu

–

dyrektor

komórki

organizacyjnej

Ministerstwa

Klimatu

odpowiedzialnej za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
paliwowego.
2. Osoby wchodzące w skład Zespołu mogą być zastępowane w jego pracach przez
upoważnionych przez nich przedstawicieli.
3. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby
niewchodzące w skład Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza
i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:
1)

przedstawiciele operatorów infrastruktury krytycznej;

2)

przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie objętym pracami Zespołu;

3)

eksperci w zakresie objętym pracami Zespołu;

4)

przedstawiciele innych organów administracji rządowej i samorządowej;

5)

przedstawiciele komórek organizacyjnych w Ministerstwie Klimatu.
4. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w pracach Zespołu

są obowiązane posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji
niejawnych, wydane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, o klauzuli
nie niższej niż ta, którą chroniona jest informacja niejawna, z którą w toku prac Zespołu
zostaną zapoznani.
5. Osoby wchodzące w skład Zespołu oraz inne osoby uczestniczące w pracach Zespołu
za udział w pracach Zespołu nie pobierają wynagrodzenia ani nie przysługuje im zwrot
kosztów podróży w przypadku posiedzenia Zespołu odbywającego się poza miejscowością
ich zamieszkania.
§ 3. 1. Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek zastępcy
przewodniczącego lub członka Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) kieruje pracami Zespołu poza posiedzeniami;
4) planuje i koordynuje pracę Zespołu;
5) zapewnia skuteczny przepływ informacji w ramach Zespołu.
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2. Przewodniczący może zlecać wykonanie ekspertyz, opinii, analiz, raportów
na potrzeby prac Zespołu.
§ 4. 1. Zespół odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, w terminach określonych
przez przewodniczącego.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu lub innym
miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego.
3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zdecydować, że posiedzenie
Zespołu odbędzie się przy wykorzystaniu systemów komunikacji elektronicznej.
4. Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1)

transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkowi Zespołu
wypowiadanie się w toku obrad.
5. O terminie posiedzenia Zespołu powiadamia się za pomocą systemów komunikacji

elektronicznej:
1)

nie później niż na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia lub

2)

z maksymalnym możliwym wyprzedzeniem w przypadku posiedzenia zwoływanego
w następstwie wystąpienia nagłego zdarzenia, które powoduje lub może powodować
wystąpienie zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.
6. Materiały związane z pracami Zespołu mogą być przekazywane za pomocą systemów

komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu terminali mobilnych w systemie
CATEL Systemu Łączności Rządowej.
7. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół podpisuje
osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§ 5. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach w drodze
konsensusu.
2. W przypadku braku jednomyślności, przewodniczący zarządza głosowanie.
Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów, a w razie
równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 6. Przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek zastępcy przewodniczącego
lub członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze złożone z osób wchodzących w skład
Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 3,
do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.
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§ 7. 1. Obsługę prac Zespołu zapewnia pod względem merytorycznym i organizacyjnym
komórka organizacyjna Ministerstwa Klimatu odpowiedzialna za realizację zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa paliwowego, we współpracy z komórką
organizacyjną Ministerstwa Klimatu odpowiedzialną za realizację zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa elektroenergetycznego, oraz we współpracy z:
1)

w zakresie logistycznym oraz obsługi teleinformatycznej – Biurem Dyrektora
Generalnego Ministerstwa Klimatu;

2)

w zakresie obiegu dokumentów i materiałów niejawnych – Kancelarią Tajną
Ministerstwa Klimatu;

3)

w zakresie realizacji polityki informacyjnej – Departamentem Edukacji i Komunikacji
Ministerstwa Klimatu.
2. Koszty związane z obsługą Zespołu pokrywa się z budżetu państwa w części 47 –

Energia.
§ 8. 1. Znosi się Zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa.
2. Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa (Dz. Urz.
Min. Ener. poz. 2 oraz z 2019 r. poz. 4).
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
Michał Kurtyka

