
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Infrastruktury 

          Warszawa, dnia 30 września 2021 r. 

Poz. 47 

 
Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  1 7  

M I N I S T R A  I N F R A S T R U K T U R Y 1) 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

w sprawie powołania Polskiego Komitetu Wielkich Zapór POLCOLD 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD, zwany dalej „Komitetem”. 

2. Komitet jest organem doradczym ministra właściwego do spraw  gospodarki wodnej  

w sprawach uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór 

(International Commission on Large Dams – ICOLD/Comission Internationale des Grands Barrages 

– CIGB), zwanej dalej „ICOLD”. 

3. Składki z tytułu uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w ICOLD są opłacane przez urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 

4. Siedzibą Komitetu jest siedziba Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytutu Badawczego, zwanego dalej „Instytutem”, który zapewnia jego obsługę administracyjno - 

techniczną. 

§ 2. 1. 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 ICOLD; 

                                                      
1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937). 
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3) zapewnia wymianę informacji oraz współpracę z ICOLD oraz innymi komitetami krajowymi 

ICOLD; 

4) zapewnia udział polskich ekspertów w stałych lub czasowych komisjach  

i komitetach ICOLD. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust 1, Komitet może: 

1)  organizować konferencje, sympozja, seminaria; 

2) organizować wyjazdy krajowe i zagraniczne dla członków POLCOLD, przy czym koszty 

wyjazdu ponosi instytucja, którą członek Komitetu reprezentuje; 

3) współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami. 

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzi od 5 do 20 członków, powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i 

sekretarz. 

2. Minister właściwy do spraw  gospodarki wodnej, w drodze decyzji publikowanej na stronie 

internetowej obsługującego go urzędu, powołuje członków Komitetu spośród osób wyróżniających 

się wiedzą i umiejętnościami w  dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji 

hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli piętrzących. 

§ 4. 1. Komitet działa na podstawie regulaminu, którego treść stanowi załącznik do zarządzenia. 

2.  Komitet wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym. 

3.  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. 

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu zastępuje go Zastępca 

Przewodniczącego. 

5. 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. 

6. Przewodniczący Komitetu składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej 

roczne sprawozdanie z działalności Komitetu w terminie do dnia 31 marca roku następnego. 
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§ 5. 1. Koszty wyjazdów zagranicznych dla członków POLCOLD ponosi instytucja, którą 

członek Komitetu reprezentuje. 

2. Koszty związane z obsługą administracyjno - techniczną Komitetu ponosi Instytut. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk 
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Załącznik do zarządzenia nr 17  

Ministra Infrastruktury  

z dnia 29 września  2021 r.  

(poz. 47) 

 

 

REGULAMIN POLSKIEGO KOMITETU WIELKICH ZAPÓR POLCOLD 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Polski Komitet Wielkich Zapór POLCOLD, zwany dalej „Komitetem”, jest organem pomocniczym 

ministra właściwego do spraw  gospodarki wodnej. 

 

§ 2. 

Siedzibą Komitetu jest siedziba Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego 

Instytutu Badawczego w Warszawie, który zapewnia jego obsługę administracyjno - techniczną. 

 

§ 3. 

Komitet może używać nazwy skróconej „POLCOLD”.  

 

Rozdział 2 

Przedmiot działalności Komitetu 

 

§ 4. 

1. Komitet 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. Komitet reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór 

(International Commission on Large Dams — ICOLD/Commission Internationale des Grands 

Barrages — CIGB),  zwaną dalej „ICOLD”. 

3. Komitet zapewnia wymianę informacji oraz współpracę z ICOLD oraz innymi komitetami 

krajowymi ICOLD. 

4. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 – 3, Komitet może organizować konferencje, 

sympozja, seminaria, organizować wyjazdy krajowe i zagraniczne dla członków POLCOLD, przy 

czym koszty wyjazdu ponosi instytucja, którą członek Komitetu reprezentuje. 
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5. Komitet zapewnia udział polskich ekspertów w stałych lub czasowych komisjach  

i komitetach ICOLD. 

6. Komitet może również współpracować z innymi organizacjami krajowymi  

i zagranicznymi w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 - 3. 

 

Rozdział 3 

Członkostwo 

 

§ 5. 

1. W skład Komitetu wchodzi od 5 do 20 członków, powoływanych przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej, w tym Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i sekretarz. 

2. Minister właściwy do spraw  gospodarki wodnej, w drodze decyzji publikowanej na stronie 

internetowej obsługującego go urzędu, powołuje członków Komitetu spośród osób wyróżniających 

się wiedzą i umiejętnościami w  dziedzinie projektowania, budowy oraz eksploatacji konstrukcji 

hydrotechnicznych, w tym zapór i innych budowli piętrzących. 

§ 6. 

Utrata członkostwa w Komitecie następuje z chwilą: 

1) złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu; 

2) wykluczenia z Komitetu za poważne naruszenie Regulaminu; 

3) śmierci. 

§ 7. 

Prawa członków Komitetu obejmują: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Komitetu; 

2) prawo do uczestniczenia w tworzonych tematycznych komisjach i komitetach; 

3) prawo do wnioskowania do Komitetu o pomoc merytoryczną i organizacyjną  

w zakresie działań, o których mowa w § 4; 

4) prawo do korzystania z materiałów i wydawnictw posiadanych i opracowywanych przez 

Komitet. 

 

§ 8. 

Obowiązki członków Komitetu stanowią: 

1) przestrzeganie Regulaminu Komitetu; 

2) świadome i zaangażowane wypełnianie funkcji powierzonych przez Komitet. 
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Rozdział 4  

Organizacja i struktura Komitetu  

 

§ 9. 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej  

w terminie miesiąca od powołania wszystkich członków Komitetu. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, członkowie, spośród swojego grona, wybierają 

Przewodniczącego Komitetu, jego Zastępcę oraz sekretarza. 

3. Komitet reprezentuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. 

4. 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. 

5. Posiedzenie Komitetu odbywa się, jeżeli  bierze w nim udział co najmniej 2/3 jego członków. 

6. Przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, co obejmuje w szczególności:  

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Komitetu, 

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia 

Komitetu  mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia  

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

7. Komitet podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

8. Wszystkie głosowania na posiedzeniach organów Komitetu są jawne. Na wniosek członka 

Komitetu można zarządzić głosowanie tajne. 

9. W przypadku równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Komitetu. 

10. Komitet może rozstrzygać poszczególne sprawy w trybie obiegowym,  przy czym termin do 

zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy niż trzy dni.  

11. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym projekt uchwały wraz z 

innymi materiałami jest doręczany członkom Komitetu w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Doręczenie dokumentów w postaci elektronicznej,  o którym  mowa  w zdaniu  pierwszym,  może  
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nastąpić  w szczególności  przez  przesłanie  dokumentów  na  wskazany uprzednio przez członka 

Komitetu adres poczty elektronicznej.  

12. W przypadku zarządzenia podejmowania uchwały w trybie obiegowym uchwałę uważa się za 

przyjętą, jeżeli nie zgłoszono uwag w wyznaczonym terminie. W przypadku zgłoszenia uwag do 

projektu uchwały, które nie zostały uwzględnione lub wyjaśnione, projekt taki wymaga rozpatrzenia 

przez Komitet na posiedzeniu. 

13. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 10, Przewodniczący Komitetu przedstawia na 

najbliższym posiedzeniu Komitetu lub w korespondencji skierowanej do członków Komitetu. 

14. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, zastępuje go Zastępca 

Przewodniczącego. 

15. 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. 

16. Przewodniczący Komitetu składa ministrowi właściwemu do spraw  gospodarki wodnej roczne 

sprawozdanie z działalności Komitetu w terminie do dnia 31 marca roku następnego. 

 

§ 10. 

1. Członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 9 ust 15, nie przysługuje wynagrodzenie z 

tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu. 

2. Zamiejscowym członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 9 ust. 15, przysługuje zwrot 

kosztów podróży służbowych na terenie kraju w związku z udziałem  

w posiedzeniach Komitetu, w wysokości i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 

służbowej (Dz. U. poz. 167), które pokrywa instytucja, którą członek Komitetu reprezentuje.  
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