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110
ZARZĄDZENIE Nr 86 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Janusza Barcikowskiego zatrudnionego
w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Piotr Mańka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Janusza Barcikowskiego zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych
w Warcinie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Karol Marian Brzozowski, ekspert w zakresie wychowania fizycznego i obronnego;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

111
ZARZĄDZENIE Nr 87 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Wiktora Adama Kostki zatrudnionego
w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Wiktora Adama Kostki zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych
w Białowieży, ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
2) Jarosław Artemiuk, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Białowieży;
3) Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
6) Wojciech Kumala, przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 88 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Wojciecha Małachowskiego zatrudnionego
w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Wojciecha
Małachowskiego zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym
składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
2) Jarosław Artemiuk, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Białowieży;
3) Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
6) Wojciech Kumala, przedstawiciel Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

113
ZARZĄDZENIE Nr 89 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Doroty Lesner zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Piotr Mańka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Doroty Lesner
zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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114
ZARZĄDZENIE Nr 90 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Kamili Michalonek zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych
w Warcinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Piotr Mańka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Warcinie;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Kamili Michalonek zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Warcinie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

115
ZARZĄDZENIE Nr 91 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Macieja Strawy zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych
w Goraju, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Albert Tabaka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Goraju;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Macieja Strawy zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych w Goraju,
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej;
4) Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, historii i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 5

— 237 —

Poz. 116

116
ZARZĄDZENIE Nr 92 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz.  1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz.  958 i Nr 201,
poz. 1237) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 6 Ministra Środowiska z dnia
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla
25

Odstrzały redukcyjne dzików

Kampinoskiego Parku Narodowego w załączniku
nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” wprowadza się następujące
zmiany:
1) w rozdziale II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:
a) w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” lp. 25
otrzymuje brzmienie:

450 szt. — łącznie na obszarze Obszar całego Parku
ochrony czynnej i krajobrazowej

b) w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6

Odstrzały redukcyjne dzików.
Zabezpieczanie pól środkami
zapachowymi oraz przez
grodzenie

450 szt. — łącznie na obszarze Obszar całego Parku
ochrony czynnej i krajobrazowej

2) w rozdziale III. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:
a) w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” lp. 9 otrzymuje brzmienie:
9

Odstrzały redukcyjne dzików

450 szt. — łącznie na obszarze Obszar całego Parku
ochrony czynnej i krajobrazowej

b) w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2

Odstrzały redukcyjne dzików.
Zabezpieczanie pól środkami
zapachowymi oraz przez
grodzenie

450 szt. — łącznie na obszarze Obszar całego Parku
ochrony czynnej i krajobrazowej

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 93 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Aliny Urbanowicz zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych
w Goraju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Albert Tabaka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Goraju;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Aliny Urbanowicz zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Goraju,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Katarzyna Zeniuk, ekspert w zakresie języka niemieckiego, matematyki i zarządzania oświatą;
4) Stella Lewicka, ekspert w zakresie filologii rosyjskiej, oligofrenopedagogiki, doradztwa zawodowego i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 94 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Justyny Tomczak zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych
w Goraju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Albert Tabaka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Goraju;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Justyny Tomczak zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Goraju,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103. Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

3) Maria Cendecka, ekspert w zakresie filologii polskiej, biologii i chemii;
4) Teresa Perkowska, ekspert w zakresie filologii polskiej, wiedzy o społeczeństwie i zarządzania oświatą;
5) Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizycznego, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 95 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Katarzyny Mituty zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych
w Goraju, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1) Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Ministra Środowiska — organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;

§1

2) Albert Tabaka, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych
w Goraju;

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Katarzyny Mituty zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Goraju,
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, w następującym składzie:

3) Maria Cendecka, ekspert w zakresie filologii polskiej, biologii i chemii;

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.  1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz.  689, Nr 158, poz.  1103, Nr 176, poz.  1238, Nr 191,
poz.  1369 i Nr 247, poz.  1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

4) Barbara Janina Przedlacka, ekspert w zakresie chemii;
5) Maria Siemionek, ekspert w zakresie chemii, nauk
chemicznych w zakresie chemii fizycznej.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki

120
ZARZĄDZENIE Nr 96 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania resortu środowiska do realizacji zadań związanych
z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania resortu środowiska do realizacji zadań związanych z prze1)

 inister Środowiska kieruje działami administracji rządoM
wej — gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1
ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216,
poz. 1606).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.  717, z 2004 r.
Nr 238, poz.  2390 i Nr 273, poz.  2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

wodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie
Unii Europejskiej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Z
 espół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska w sprawach dotyczących przygotowania resortu środowiska do sprawowania przez Rzeczpospolitą
Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2011 r.
§2
1. D
 o zakresu działania Zespołu należy inicjowanie
działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska oraz organów nadzorowanych przez Ministra Środowiska, związanych z przygotowaniem
Rzeczypospolitej Polskiej do sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w zakresie
właściwości Ministra Środowiska oraz analizowanie
tych działań i wyrażanie opinii w ich zakresie.
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2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) inicjowanie działań resortu w zakresie realizacji
rządowego Programu Przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
2) proponowanie działań resortu w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry administracji do wykonywania zadań związanych ze
sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
3) rekomendowanie działań mających na celu opracowanie założeń systemu motywacyjnego obejmującego pracowników resortu środowiska lub
osoby delegowane przez Ministra Środowiska
zaangażowane w przygotowanie i sprawowanie
przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
4) wyrażanie opinii w zakresie wyboru priorytetów
w obszarze środowiska oraz prac związanych
z przygotowaniem programu i kalendarza przewodnictwa w tym obszarze;
5) opiniowanie prac mających na celu oszacowanie
wysokości środków oraz wydatkowanie środków
niezbędnych na finansowanie przez resort środowiska przygotowań i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;
6) wyrażanie opinii w zakresie realizacji innych zobowiązań nałożonych na Ministra Środowiska
przez Pełnomocnika Rządu ds. Przygotowania
Organów Administracji Rządowej i sprawowania
przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej.
§3
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący — Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą lub jego zastępca;
2) zaakceptowani przez Ministra Środowiska przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska wyznaczeni przez:
a) Dyrektora Departamentu Edukacji Ekologicznej,
b) D
 yrektora Departamentu Ekonomicznego,
c) Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych,
d) D
 yrektora Departamentu Gospodarki Odpadami,
e) Dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych,
f) D
 yrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych,
g) D
 yrektora Departamentu Leśnictwa,
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k) Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery,
l) D
 yrektora Biura Ministra,
m) D
 yrektora Biura Prasowego,
n) D
 yrektora Biura Dyrektora Generalnego
oraz wydelegowany przez Ministra Środowiska
przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra;
3) po jednym przedstawicielu następujących organów
nadzorowanych przez Ministra Środowiska:
a) Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
b) K
 rajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
c) P
 aństwowej Agencji Atomistyki,
d) G
 łównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
e) Wyższego Urzędu Górniczego.
§4
1. Przewodniczący Zespołu:
1) kieruje pracami Zespołu w uzgodnieniu z Gabinetem Politycznym Ministra oraz w porozumieniu
z Dyrektorem Generalnym MŚ;
2) zwołuje posiedzenia Zespołu;
3) ustala miejsce, terminy i formy działań podejmowanych przez Zespół;
4) przedkłada Ministrowi Środowiska do akceptacji
kandydatury nowych członków Zespołu w celu
zapewnienia pełnej reprezentacji komórek i organów określonych w § 3 w pracach Zespołu;
5) przynajmniej raz na kwartał przedkłada Ministrowi Środowiska sprawozdania i informacje dotyczące działalności Zespołu.
2. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniach
Zespołu mogą uczestniczyć osoby niebędące jego
członkami.
§5
Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą
w Ministerstwie Środowiska.
§6
Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje w ramach
stosunku pracy.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

h) D
 yrektora Departamentu Ochrony Przyrody,
i) D
 yrektora Departamentu Prawnego,
j) Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 97 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

3. W
 ewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Politycznego Ministra zatwierdza Minister Środowiska.

§1

1. W
 ewnętrzne regulaminy organizacyjne wydane na
podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, zachowują moc do czasu wydania nowych wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o ile nie są
sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

Ministerstwu Środowiska nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§2

§3

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura
Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorem Departamentu Prawnego, określają w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych strukturę oraz podział
zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych w terminie
14 dni opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek
organizacyjnych.

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

Traci moc zarządzenie Nr 35 Ministra Środowiska
z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska,
zmienione zarządzeniem Nr 79 Ministra Środowiska
z dnia 30 września 2008 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.  717, z 2004 r.
Nr 238, poz.  2390 i Nr 273, poz.  2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

§4

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 98 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
dnia 24 grudnia 2008 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181,
poz.  1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz.  958, Nr 199,
poz.  1227 i Nr 201, poz.  1237), zarządza się co
następuje:
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

§1
Ustanawia się na 2009 r., zadania ochronne dla
Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej
„Parkiem”.
§2
Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz spo-
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soby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
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5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych,
rekreacyjnych i sportowych z podaniem sposobu
ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób
mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.
§3

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4
do zarządzenia;

Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 99 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 24 grudnia 2008 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty”
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238
i Nr 181, poz.  1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz.  958,
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237), zarządza się co
następuje:
§1
Ustanawia się, na lata 2009—2010, zadania ochronne
dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, zwanego dalej
„Parkiem”.
§2
Zadania ochronne o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
1)

 inister Środowiska kieruje działem administracji rządoM
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin
i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4
do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego
połowu ryb, z podaniem sposobu ich udostępniania oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa
załącznik nr 5 do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2009 r.
Minister Środowiska
Maciej Nowicki
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