
Warszawa, dnia 14 maja 2020 r. 

Poz. 5 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 13 maja 2020 r. 

w sprawie Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku 

 

 Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:  

 

     § 1. 1. Powołuje się Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych w środowisku, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”. 

2. Na stanowisko Pełnomocnika może być powołana osoba, która jest zatrudniona 

w Ministerstwie Środowiska oraz posiada wykształcenie wyższe. 

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Środowiska. 

     § 2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności koordynacja działań w zakresie:  

1) ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście przeciwdziałania  skutkom suszy 

oraz niedoborowi zasobów wodnych; 

2) kształtowania środowiska przyrodniczego w kontekście przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych; 

3) racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi w kontekście przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz niedoborowi zasobów wodnych; 

4) ochrony lasów i gruntów leśnych w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy oraz 

niedoborowi zasobów wodnych; 

5) geologii w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy oraz niedoborowi zasobów 

wodnych. 

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

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 494). 



     § 3. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Środowiska: 

1) analizy, oceny i wnioski związane z realizacją zadań, o których mowa w § 2; 

2) roczne sprawozdania ze swojej działalności. 

     § 4. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje Minister Środowiska. 

     § 5. Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra 

w Ministerstwie Środowiska. 

     § 6. Komórki organizacyjne Ministerstwa Środowiska, każda w zakresie swojego działania, 

są zobowiązane do współpracy z  Pełnomocnikiem. 

     § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 
                                                                                   MINISTER ŚRODOWISKA  

                                                                                               Michał Woś 
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