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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 sierpnia 2001 r.

w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika Rzàdu do Spraw Programu „Wis∏a — 2020”.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
oraz o zakresie dzia∏ania ministrów (Dz. U. z 1999 r.
Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Ustanawia si´ Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Programu „Wis∏a — 2020”, zwanego dalej „Pe∏-
nomocnikiem”.

2. Pe∏nomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz
stanu w Ministerstwie Ârodowiska.

§ 2. Do zadaƒ Pe∏nomocnika nale˝y:

1) opracowanie i koordynacja realizacji strategiczne-
go Programu Rzàdowego „Wis∏a — 2020”, zwane-
go dalej „Programem”, którego zadaniem jest zbu-
dowanie systemu biernego i czynnego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego w zlewni Wis∏y,

2) przygotowanie planów finansowo-rzeczowych oraz
harmonogramu dzia∏aƒ podejmowanych w ra-
mach Programu,

3) podejmowanie dzia∏aƒ zmierzajàcych do pozyski-
wania na realizacj´ Programu pozabud˝etowych
Êrodków finansowych ze êróde∏ krajowych i zagra-
nicznych,

4) przygotowanie projektów aktów prawnych zwiàza-
nych z ustanowieniem Programu, jako programu
wieloletniego, w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48,
poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961).

§ 3. 1. Pe∏nomocnik mo˝e powo∏aç Rad´ Programu
jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach, o któ-
rych mowa w § 2.

2. Pe∏nomocnik powo∏uje i odwo∏uje cz∏onków Ra-
dy Programu.

3. Pe∏nomocnik przewodniczy Radzie Programu
i kieruje jej pracami.

§ 4. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika
sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. W zakresie realizacji zadaƒ, o których mowa w
§ 2, Pe∏nomocnik podlega Prezesowi Rady Ministrów.

§ 5. 1. W toku wykonywania zadaƒ Pe∏nomocnik
wspó∏dzia∏a z w∏aÊciwymi ministrami, kierownikami

urz´dów centralnych, wojewodami i innymi organami
administracji rzàdowej oraz z organami samorzàdu te-
rytorialnego i organizacjami pozarzàdowymi.

2. Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane
do wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Pe∏nomocniko-
wi w realizacji jego zadaƒ, w szczególnoÊci przez udo-
st´pnianie mu wszelkich niezb´dnych informacji.

§ 6. 1. Pe∏nomocnik przedstawia Radzie Ministrów
analizy, oceny i wnioski zwiàzane z zakresem jego dzia∏a-
nia oraz okresowe sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci.

2. Pe∏nomocnik mo˝e, za zgodà Prezesa Rady Mini-
strów, wnosiç opracowane przez siebie projekty doku-
mentów rzàdowych, w tym aktów prawnych, wynika-
jàcych z zakresu jego dzia∏ania, do rozpatrzenia przez
Rad´ Ministrów.

§ 7. W zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ
Pe∏nomocnik mo˝e:

1) powo∏ywaç zespo∏y do opracowania okreÊlonych
zagadnieƒ, 

2) zlecaç przeprowadzanie ekspertyz oraz innych
opracowaƒ.

§ 8. Obs∏ug´ organizacyjno-prawnà, technicznà
i kancelaryjno-biurowà zapewnia Pe∏nomocnikowi Mi-
nisterstwo Ârodowiska.

§ 9. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocni-
ka sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci — Gospo-
darka wodna.

§ 10. Pe∏nomocnik dzia∏a do czasu utworzenia, na
mocy odr´bnych przepisów, Krajowego Zarzàdu Go-
spodarki Wodnej.

§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek
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