Warszawa, dnia 18 marca 2021 r.
Poz. 24

ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A K L I M A T U I Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej
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 Zespół do spraw Puszczy Białowieskiej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Klimatu i Środowiska, zwanego dalej
„Ministrem”.
§ 2. Zadaniem Zespołu jest skoordynowanie działań w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska oraz w organach i jednostkach, podległych Ministrowi i przez niego
nadzorowanych, w celu realizacji decyzji w sprawie Puszczy Białowieskiej Komitetu
Światowego Dziedzictwa UNESCO z 43 Sesji w 2019 r. w Baku, w szczególności opracowanie
rekomendacji do planu działań na terenie Puszczy Białowieskiej mających na celu ochronę
zasobów przyrodniczych tego obszaru, z uwzględnieniem przepisów prawa krajowego
z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa, mających zastosowanie przepisów prawa
międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, oraz uwarunkowań społecznogospodarczych.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1)

przewodniczący Zespołu − Pan Edward Siarka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
i Środowiska, Pełnomocnik Rządu do spraw Leśnictwa i Łowiectwa;

1)

Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko na podstawie § 1 ust. 2
pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
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2)

zastępca przewodniczącego Zespołu – Pani Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody;

3)

zastępca przewodniczącego Zespołu – Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;

4)

członkowie Zespołu:
a)

Pan Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych,

b)

Pan Andrzej Szweda-Lewandowski - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,

c)

Pan Łukasz Rejt - Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie
Klimatu i Środowiska,

d)

Pani Iga Pocztarek-Tofil - Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

e)

Pan

Aleksander

Brzózka

-

Zastępca

Dyrektora

Departamentu

Edukacji

i Komunikacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
f)

Pan Janusz Łogożny - Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

g)

Pan Kamil Zawadzki - Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej III w Departamencie
Prawnym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

h)

Pani Bożena Adamska - Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej
w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,

i)

Pan Tomasz Zygmont - Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie,

j)

Pan Jan Tabor - Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych;

5)

sekretarz Zespołu – Pan Michał Graczyk - Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące

w skład

Zespołu,

zaproszone

przez

przewodniczącego

Zespołu

lub

zastępców

przewodniczącego Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne
do wykonywania zadań Zespołu, w tym w szczególności przedstawiciele:
1)

komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, innych niż wskazane
w ust. 1;

2)

ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej;

3)

ministra właściwego do spraw zagranicznych;
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4)

ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1)

zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatyw lub na wniosek zastępcy
przewodniczącego, członka Zespołu lub sekretarza Zespołu;

2)

ustala harmonogram pracy Zespołu uwzględniający, że rekomendacje do planu działań
na terenie Puszczy Białowieskiej Zespół przedłoży do akceptacji Ministra nie później
niż do dnia 30 czerwca 2021 r.;

3)

przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4)

planuje i organizuje pracę Zespołu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń
Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez zastępców przewodniczącego,
członków Zespołu lub sekretarza Zespołu;

5)

może powierzać zastępcom przewodniczącego, członkom Zespołu lub sekretarzowi
Zespołu wykonanie określonych czynności służących realizacji zadań Zespołu;

6)

monitoruje realizację harmonogramu prac Zespołu i przedstawia Ministrowi:
a)

miesięczne sprawozdania z postępów prac Zespołu,

b)

efekty realizacji zadań określonych w § 2 – na bieżąco w miarę ich opracowywania.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu pracami Zespołu kieruje
wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Zespołu.
3. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy albo
na wniosek zastępcy przewodniczącego, członka Zespołu lub sekretarza Zespołu, może:
1)

tworzyć grupy robocze z udziałem osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób
zaproszonych do udziału w pracach Zespołu;

2)

zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz na potrzeby prac Zespołu.
4. Koszty wykonania opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz, o których mowa w ust. 3

pkt 2, są ponoszone ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra.
§ 5. 1. W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Zespół podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby osób wchodzących w skład
Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zespołu,
a w przypadku jego nieobecności zastępującego zastępcy przewodniczącego Zespołu.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
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3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
Zespołu, a w przypadku jego nieobecności zastępujący zastępca przewodniczącego Zespołu
oraz sekretarz Zespołu.
4. Przewodniczący Zespołu może zdecydować, że posiedzenie Zespołu odbędzie się przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny
zapewnić:
1)

transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział
w posiedzeniu Zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
§ 6. 1. Obsługę organizacyjną, w tym logistyczną i teleinformatyczną, Zespołu zapewnia

sekretarz Zespołu, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Posiedzenia Zespołu protokołuje wskazany przez sekretarza Zespołu pracownik
Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
3. Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu
państwa pozostających w dyspozycji Ministra.
§ 7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. Koszty udziału w posiedzeniach Zespołu
(diety i koszty podróży) osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału
w pracach Zespołu, zamieszkałych poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie,
pokrywają jednostki ich zatrudniające.
§ 8. Przewodniczący Zespołu zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu nie później niż
w terminie 7 dni od dnia powołania Zespołu.
§ 9. Zespół zakończy działanie i ulega rozwiązaniu z dniem akceptacji przez Ministra
sprawozdania końcowego z prac Zespołu.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU
I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka

