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SUROWCE NATURALNE
NATURAL RESOURCES
NATIONAL RAW MATERIALS POLICY –
APPOINTMENT OF THE
POLITYKA SUROWCOWA PAŃSTWA –
GOVERNMENT
SPOKESPERSON FOR
POWOŁANIE PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO
RAW MATERIALS POLICY AND
SPRAW POLITYKI SUROWCOWEJ I
ORGANIZATIONAL CHANGES IN THE
ZMIANY ORGANIZACYJNE W
MINISTRY OF ENVIRONMENT
MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
Główny Geolog Kraju Pełnomocnikiem Rządu do
spraw Polityki Surowcowej Państwa
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja
2016 r. Wiceminister Środowiska, Główny Geolog
Kraju prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek został
powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu do
spraw Polityki Surowcowej Państwa. Główny Geolog
stanie na czele i będzie kierował pracami
Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki
Surowcowej
Państwa
będącego
organem
pomocniczym Rady Ministrów, który ma opracować
projekt polityki surowcowej kraju oraz zapewnić
instrumenty służące do jego realizacji.
Nowe
zadania
Głównego
Geologa
jako
Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej
Państwa obejmują w szczególności:


przygotowywanie koncepcji mającej na celu
ukształtowanie polityki surowcowej państwa;



koordynowanie i inicjowanie działań oraz
opracowywanie nowych rozwiązań prawnych -

Chief National Geologist as the governmental
spokesperson for the National Raw Materials
Policy
Pursuant to a Regulation of the Council of Ministers
dated 9th May 2016, the Vice Minister of the
Environment and Chief National Geologist, Prof.
Mariusz Orion Jędrysek Ph.D., has been appointed
as the government’s spokesperson for National Raw
Materials Policy. The Chief National Geologist will
lead
and
coordinate
the
work
of
an
Interdepartmental Team for National Raw Materials
Policy, which is an auxiliary body of the Council of
Ministers and shall be responsible for preparing the
national raw materials policy and providing the
instruments to ensure its implementation.
The new tasks of the Chief National Geologist, in his
capacity as the government’s spokesperson for the
National Raw Materials Policy include, in particular:



preparing a strategy aimed at shaping the
national raw materials policy;

polityki



monitorowanie wdrażania i funkcjonowania
wypracowanych rozwiązań;

coordinating and initiating activates and
developing new legal solutions concerning the
national raw materials policy;



monitoring the implementation and functioning
of the chosen solutions;



conducting and coordinating informational and
educational activities carried out by organs of
the public administration in the field of the
national raw materials policy.

i
ekonomicznych
w
surowcowej państwa;



zakresie

prowadzenie
i
koordynowanie
działań
informacyjnych i edukacyjnych prowadzonych
przez organy administracji rządowej w zakresie
polityki surowcowej państwa.

Departament Polityki Surowcowej i Analiz w
Ministerstwie Środowiska
W Ministerstwie Środowiska został utworzony nowy
departament - Polityki Surowcowej i Analiz.
Utworzenie nowego departamentu powiązane jest z
powołaniem Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki
Surowcowej Państwa. Główny Geolog Kraju jest
odpowiedzialny za określenie szczegółowych zadań
i nadzór nad pracą Departamentu Polityki
Surowcowej i Analiz.
Zgodnie
z
Regulaminem
Organizacyjnym
Ministerstwa Środowiska przyjętym dnia 3 czerwca
2016 r. do zakresu działania nowego departamentu
należy m.in.:






inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki
surowcowej Ministra Środowiska, w tym
analiza trendów krajowych i światowych;
obsługa Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki
Surowcowej Państwa i Międzyresortowego
Zespołu do Spraw Polityki Surowcowej
Państwa;
prowadzenie spraw dotyczących opiniowania
projektów studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, a
także
spraw
dotyczących
opiniowania
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i decyzji o
warunkach
zabudowy,
w
zakresie
udokumentowanych złóż kopalin i wód
podziemnych, w zakresie właściwości Ministra
Środowiska;

Department of Raw Materials Policy and
Analysis of the Ministry of the Environment
A new department has been created in the Ministry
of the Environment - the Department of Raw
Materials Policy and Analysis. The creation of the
new department is connected with the appointment
of a government spokesperson for the National Raw
Materials Policy. The Chief National Geologist is
responsible for determining the specific tasks and
supervising the work of the Department of Raw
Materials Policy and Analysis.
According to the Organizational Regulations of the
Ministry of the Environment, adopted on 3rd June
2016, the new department’s scope of activities shall
include, among others:


initiating, developing and implementing the raw
materials policy of the Minister of the
Environment, including analysing international
and national trends;



supporting the government spokesperson for
the National Raw Materials Policy and the
Interdepartmental Team for the National Raw
Materials Policy;



conducting proceedings concerning the issuing
of opinions on communes’ draft studies of the
conditions
and
directions
of
spatial
development and draft local zoning plans, and
issuing approvals regarding the decisions on
location of public purpose investments and land
development
decisions,
concerning
documented mineral deposits and underground
waters falling within the scope of competence -
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 opiniowanie projektów koncesji w zakresie ich
zgodności z polityką surowcową.
Na stanowisko dyrektora Departamentu została
powołana dr Agnieszka Wójcik, która wcześniej
sprawowała funkcję Dyrektora Departamentu
Nadzoru Geologicznego. W chwili obecnej trwają
prace nad opracowaniem wewnętrznego regulaminu
nowego departamentu.
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of the Minister of the Environment;
 issuing opinions on draft concessions as regards
their consistency with the raw materials policy.
Agnieszka Wójcik Ph.D., who previously held the
post of the Director of the Department of Geological
Supervision has been appointed as the Director of
the new department. Development of the
department’s internal regulations is in progress.
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Zastrzeżenie

Disclaimer

Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych
kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest
poradą prawną. Aby zrezygnować z subskrypcji należy
wysłać e-mail na adres bartosz.nowacki@ssw.pl
upewniając się, że w polu tematu wiadomości e-mail
umieszczony został wyraz "unsubscribe".

This publication is intended merely to highlight certain
issues. It is not intended to be comprehensive, nor to
provide legal advice. If you wish to unsubscribe please
send an e-mail to bartosz.nowacki@ssw.pl. Please
ensure that the subject field of your e-mail contains the
word “unsubscribe”.
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