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Załącznik do Zarządzenia Nr 97  
Ministra Środowiska  

z dnia 19 grudnia 2008 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego  

Ministerstwa Środowiska  
(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 121)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§ 1

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska, zwany dalej „regulaminem”, określa zakres zadań i tryb 
pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, oraz jednostek or-
ganizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

1.  Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwanymi dalej „komórkami”, kierują dyrektorzy przy pomocy 
zastępców dyrektorów, o ile regulamin i przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2.  Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach mogą być tworzone:

1) wydziały — w których zatrudnionych jest co najmniej 5 pracowników;

2) zespoły — w których zatrudnionych jest co najmniej 2 pracowników;

3) samodzielne stanowiska pracy — na których zatrudniony jest 1 pracownik.

3.  W każdej z komórek może zostać utworzony sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi 
komórki.

§ 3

1.  Do właściwości każdej z komórek należy realizacja zadań Ministra należących do zakresu działania danej ko-
mórki, w szczególności:

 1)  inicjowanie i opracowywanie założeń i projektów aktów normatywnych wraz z uzasadnieniem i oceną 
skutków regulacji, w tym skutków finansowych;

 2)  przygotowywanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Ministra, w szczególności: 
programów, polityk, strategii, planów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, oświadczeń woli, 
ocen i analiz;

 3)  wdrażanie „Programu Reformy Regulacji”, w szczególności nowego systemu oceny skutków regulacji, 
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 października 2006 r. — pn. „Wytyczne do oceny skutków re-
gulacji”;

 4)  przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych Rady Unii Europejskiej i ko-
mitetach Komisji Europejskiej;

 5)  podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów dwustronnych oraz 
zobowiązań międzynarodowych wynikających w szczególności z konwencji, protokołów, traktatów i po-
rozumień wielostronnych w zakresie działania komórki;

 6)  prezentowanie stanowiska merytorycznego do projektów dokumentów rządowych oraz projektów aktów 
prawnych w trakcie konferencji uzgodnieniowych, grup roboczych oraz innych spotkań;

 7)  interpretacja przepisów w zakresie działalności komórki;

 8)  udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii w zakresie spraw prowadzonych przez 
komórkę, w szczególności przygotowanie pism, odpowiedzi na interpelacje, notatek oraz innych mate-
riałów informacyjnych;

 9)  przedkładanie Ministrowi, Sekretarzowi Stanu i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu 
Ministerstwa informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;

10)  przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych;

11)  prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;

12)  współpraca z innymi komórkami, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji 
oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
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13)  wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją aktów normatywnych transponujących dyrektywy 
prawa wspólnotowego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych, w szczegól-
ności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

14)  wykonywanie obowiązków związanych z notyfikacją projektów aktów prawnych zawierających przepisy 
techniczne, w szczególności realizacja zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do regulaminu;

15)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

16)  realizacja planu finansowego komórki i zapewnienie wydatkowania środków finansowych zgodnie z wy-
mogami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, 
z późn. zm.);

17)  przygotowywanie założeń do planu finansowego Ministerstwa;

18)  wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414);

19)  przygotowywanie i przekazywanie do Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych 
stanowisk w sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieru-
chomości przez cudzoziemca;

20)  przekazywanie do Departamentu Prawnego informacji i danych niezbędnych do realizacji zadań dotyczą-
cych uczestnictwa Polski w postępowaniach toczących się przed ETS, SPI, SSP i sądem EFTA, w tym 
merytorycznych analiz toczących się postępowań oraz opartych na przedmiotowych analizach, stano-
wisk odnośnie udziału Polski w omawianych postępowaniach;

21)  przekazywanie do Centrum Informacji o Środowisku wypełnionych kart informacyjnych o dokumentach 
i innych nośnikach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu;

22)  przekazywanie do Departamentu Ekonomicznego informacji o przepływach krajowych środków pozabu-
dżetowych;

23)  uzgadnianie z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Departamentem 
Instrumentów Finansowych oraz Biurem Ministra projektów pism i innych dokumentów, w zakresie do-
tyczącym Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE i Transidon Facility oraz funduszy struktural-
nych lub Funduszu Spójności;

24)  przekazywanie do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego kopii sprawozdań lub protokołów oraz zaleceń 
pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli z zakresu nadzoru Ministra nad organami i jednostkami or-
ganizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, a także kopii odpowiedzi na wystąpienia 
pokontrolne zewnętrznych organów kontroli;

25)  przekazywanie do Departamentu Współpracy z Zagranicą materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia 
przez Komitet Europejski Rady Ministrów i Komitet Integracji Europejskiej oraz materiałów kierowanych 
do Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, a także przekazywanie do wiadomości DWZ 
pozostałej korespondencji dotyczącej spraw europejskich, prowadzonej z UKIE oraz innymi minister-
stwami i urzędami;

26)  przygotowywanie do notyfikacji Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych i aktów prawnych 
w trybie art. 95 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz przekazywanie związanych z tym 
dokumentów do Departamentu Współpracy z Zagranicą, celem przekazania do Stałego Przedstawiciel-
stwa RP przy Unii Europejskiej;

27)  przekazywanie do Biura Dyrektora Generalnego materiałów przeznaczonych do zamieszczenia w serwi-
sie internetowym Ministerstwa, za których zawartość i treść odpowiedzialność ponoszą kierujący komór-
ką przekazującą materiały;

28)  realizacja obowiązków wynikających z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony 
utworzonej przez Ministra, jako organu władzy publicznej, w ramach Biuletynu Informacji Publicznej;

29)  aktualizacja informacji związanych z zakresem działania komórki, zamieszczonych w serwisie intraneto-
wym i internetowym Ministerstwa;

30)  współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

31)  realizacja innych zadań nałożonych przez Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrekto-
ra Generalnego Ministerstwa.

2.  Procedura przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatywnych stanowi załącznik nr 1 do regu-
laminu.

3.  Procedura postępowania z aktami normatywnymi transponującymi dyrektywy prawa wspólnotowego stano-
wi załącznik nr 2 do regulaminu.
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4.  Procedura postępowania z projektami aktów prawnych zawierających przepisy techniczne stanowi załącznik 
nr 3 do regulaminu.

5.  Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczą Gabinetu Politycznego Ministra, Departamentu Ekono-
micznego, Departamentu Prawnego, Biura Dyrektora Generalnego, Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, 
Biura Ministra oraz Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych.

6.  Dyrektorzy odpowiadają za przygotowanie w okresie pokoju komórek do funkcjonowania w wyższych sta-
nach gotowości obronnej państwa oraz koordynację wykonywania zadań obronnych w nadzorowanych jed-
nostkach organizacyjnych w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

§ 4

1.  Dokumenty sporządzone w komórkach, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu i Podse-
kretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa, parafują dyrektorzy tych komórek lub ich za-
stępcy.

2.  Dyrektorzy komórek lub ich zastępcy, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują w imieniu Ministra 
decyzje administracyjne przez niego wydawane.

3.  Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy lub, w zakresie przez nich określonym, 
ich zastępcy.

4.  Pracownicy Ministerstwa w trakcie wykonywania zadań przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą:

1)  pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec 
którego odpowiada za całokształt powierzonych mu spraw;

2)  pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla ma obowiązek powia-
domić o tym bezpośredniego przełożonego.

§ 5

1.  Realizacji zadań należących do właściwości kilku komórek dokonują wszystkie zainteresowane komórki, każ-
da w zakresie swojej właściwości.

2.  Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, koordynuje komórka, do której właściwości należy problematyka 
o wiodącym znaczeniu dla danego zadania.

3.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa.

4.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami, jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi 
przez Ministra oraz organami centralnymi nadzorowanymi przez Ministra rozstrzyga Minister.

§ 6

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra (GPM) należy zapewnienie politycznego i merytoryczne-
go doradztwa związanego z obsługą Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzie-
lonych im zadań oraz bezpośrednich poleceń Ministra, w szczególności:

 1)  inicjowanie działań politycznych i merytorycznych Ministra;

 2)  przygotowywanie zgodnej z programem Rządu strategii politycznej i programowej oraz wytycznych dla 
działań Ministra, a także weryfikacja działań poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa, w tym 
zakresie;

 3)  analizowanie wydarzeń i procesów politycznych, gospodarczych i społecznych w aspekcie polityki Rządu, 
ze szczególnym uwzględnieniem zakresu działania Ministra;

 4)  współpraca z partiami politycznymi, klubami parlamentarnymi, administracją rządową i samorządową, or-
ganizacjami pozarządowymi oraz gabinetami politycznymi innych ministrów;

 5)  planowanie i organizowanie konsultacji, doradztwo oraz sporządzanie opinii w zakresie realizacji zadań 
Ministra;

 6)  analizowanie i opiniowanie dokumentów przedkładanych do podpisu Ministra;

 7)  kreowanie i koordynowanie polityki informacyjnej i medialnej Ministra;
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 8)  prowadzenie planu pracy Ministra;

 9)  nadzór nad korespondencją kierowaną do Ministra;

10)  opiniowanie zasadności proponowanych wizyt i spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów wystą-
pień Ministra przygotowywanych przez komórki, z celami politycznymi Rządu.

§ 7

Do zakresu działania Departamentu Edukacji Ekologicznej (DEE) należy realizacja działań mających na celu 
podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, komunikacja społeczna oraz promocja działań 
Ministra, w szczególności:

 1)  inicjowanie i realizacja kampanii edukacyjno-promocyjnych, w tym przy wykorzystaniu środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności przy wykorzystaniu środków masowego prze-
kazu;

 2)  podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej w kraju i za granicą;

 3)  inicjowanie i koordynacja udziału przedstawicieli Ministerstwa w imprezach, targach i akcjach o charakterze 
edukacyjnym i promocyjno-informacyjnym, popularyzujących działania Ministra;

 4)  prowadzenie spraw związanych z konkursami Ministra, we współpracy z innymi departamentami Ministerstwa;

 5)  przygotowywanie, promowanie, rozpowszechnianie materiałów, wydawnictw oraz filmów dotyczących 
środowiska dla celów informacyjnych i popularyzacyjnych;

 6)  prowadzenie spraw związanych z wizerunkiem Ministerstwa i komunikacją społeczną;

 7)  koordynacja realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej;

 8)  koordynacja prac związanych z wielo- i dwustronną współpracą z zagranicą oraz podmiotami krajowymi 
w zakresie edukacji ekologicznej;

 9)  prowadzenie spraw w zakresie realizacji postanowień Konwencji o dostępie do informacji;

10)  prowadzenie spraw związanych z dostępem do informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w podej-
mowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska w kontekście przy-
gotowania i wdrażania polskich uregulowań prawnych oraz polityki europejskiej;

11)  prowadzenie strony internetowej Ministerstwa dla dzieci;

12)  koordynacja współpracy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi;

13)  realizacja zadań związanych z prowadzeniem w imieniu Ministra średnich szkół leśnych, dla których Mini-
ster jest organem prowadzącym, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

14)  koordynowanie spraw związanych z zawodami regulowanymi, dla których Minister jest organem właściwym;

15)  koordynowanie prac związanych z Biuletynem Informacji Publicznej;

16)  prowadzenie biblioteki Ministerstwa;

17)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra Środowiska i Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska;

18)  zapewnienie obsługi prawnej Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych przy Ministrze Środowiska oraz obsługi prawnej i administracyjno-technicznej Rzecznika 
dyscypliny finansów publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Resortową Komisję Orze-
kającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

19)  nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum Informacji o Środowisku.

§ 8

Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należy:

1)  realizacja zadań Ministra jako dysponenta głównego części budżetu państwa, w szczególności:

a)  opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków, układu wykonawczego części budżetu państwa 
pozostających w dyspozycji Ministra oraz wykonywanie planu finansowego dysponenta głównego,
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b)  sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego 
stopnia podległych Ministrowi oraz sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych resortu i jednostko-
wych sprawozdań budżetowych dysponenta głównego,

c)  sporządzanie łącznych bilansów resortu oraz jednostkowych bilansów dysponenta głównego,

d)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zasad wynagradzania w jednostkach budżetowych podle-
głych Ministrowi,

e)  transfer zagranicznych środków kredytowych do budżetu państwa oraz przeprowadzanie procedury zmian 
w budżecie państwa na rzecz dysponenta budżetu resortu, w celu realizacji programów określonych w ko-
lejnych ustawach budżetowych,

 f)  prowadzenie obsługi zadłużenia zagranicznego,

g)  nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie jed-
nostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

h)  przygotowywanie projektów decyzji majątkowych Ministra,

 i)  realizacja spraw związanych z nadzorem statutowym nad fundacjami działającymi w zakresie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,

 j)  prowadzenie spraw związanych z likwidacją jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych 
przez Ministra,

k)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dysponenta głównego;

2)  rejestracja przepływów pozabudżetowych krajowych środków finansowych, poza środkami krajowymi sta-
nowiącymi współfinansowanie zadań finansowanych ze środków zagranicznych, będących w zarządzie lub 
w dyspozycji Ministra;

3)  prowadzenie spraw, o których mowa w § 8 pkt 1 lit. a, b, c w systemie informatycznym TREZOR;

4)  udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozliczania 
osi priorytetowych, dla których Minister Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą;

5)  udział w realizacji przedsięwzięć objętych pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko — Pomoc Techniczna w zakresie finansowania i rozliczania beneficjentów pomocy;

6)  udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie finansowania i rozliczania Instytucji Wdrażającej;

7)  prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla operacji związanych z realizacją projektów finansowanych 
z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

§ 9

Do zakresu działania Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych (DGiKG) należy realizacja zadań Mini-
stra w dziedzinie geologii oraz wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), w szczególności:

 1)  ustalanie priorytetowych kierunków działań Ministra w poszczególnych dziedzinach geologii;

 2)  ustalanie głównych kierunków polityki koncesyjnej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przygotowywa-
nie decyzji koncesyjnych oraz umów o ustanowienie użytkowania górniczego;

 3)  zapewnienie prowadzenia oraz finansowania ze środków budżetowych oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej prac dla rozpoznania budowy geologicznej kraju, kartografii geolo-
gicznej, hydrogeologicznych, geologii inżynierskiej oraz prac geologicznych dla ochrony środowiska;

 4)  ustalanie opłat, w tym eksploatacyjnych, za działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo 
geologiczne i górnicze, wraz z kontrolą prawidłowości ich uiszczania, a także prowadzenie spraw związa-
nych z restrukturyzacją opłat eksploatacyjnych;

 5)  prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją 
umów międzynarodowych w zakresie właściwości DGiKG, w tym wynikających z:

a) Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego,

b) Wspólnej Organizacji Interoceanmetal;



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 5 — 8 — Poz. 121

 6)  prowadzenie spraw związanych z rozporządzaniem informacją geologiczną;

 7)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem czasopisma specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”;

 8)  prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości poszuki-
wania, rozpoznawania i wydobywania kopalin;

 9)  nadzór nad realizacją zadań państwowej służby geologicznej;

10)  nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem danych geologicznych w tym dotyczących występowania złóż 
kopalin;

11)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami ad-
ministracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących geologii i górnictwa;

12)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej obsługi Komisji Zasobów Kopalin, Ko-
misji Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisji Opra-
cowań Kartograficznych oraz Głównej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej;

13)  prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego;

14)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycznego Ministra nad Państwowym Instytutem Geologicznym.

§ 10

Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Odpadami (DGO) należy opracowywanie założeń i kierunków 
polityki Ministra w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacja zadań z niej wynikających, w szczególności:

 1)  analiza stanu gospodarki odpadami w kraju oraz kreowanie polityki państwa w zakresie zapobiegania po-
wstawaniu odpadów oraz gospodarowania odpadami;

 2)  projektowanie instrumentów prawno-ekonomicznych i organizacyjnych wdrażających zasady ochrony śro-
dowiska w zakresie gospodarki odpadami, w tym rozszerzonej odpowiedzialności przedsiębiorców i zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz analiza skuteczności ich funkcjonowania;

 3)  przygotowywanie projektów aktów prawnych transponujących do prawa polskiego wymagania unijnych 
aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;

 4)  przygotowywanie strategii, planów i programów wynikających z unijnych dokumentów i aktów prawnych 
dotyczących gospodarki odpadami;

 5)  przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej dotyczących transpozycji i wdrażania unijnych ak-
tów prawnych dotyczących gospodarki odpadami;

 6)  prowadzenie prac związanych z krajowym planem gospodarki odpadami, w tym przygotowywanie aktuali-
zacji planu, nadzorowanie i monitorowanie jego realizacji;

 7)  opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami;

 8)  współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie prowadzenia baz danych dotyczących 
wprowadzanych na rynek produktów oraz gospodarki odpadami;

 9)  współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji obowiązków Ministra wyni-
kających z postanowień Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania od-
padów niebezpiecznych;

10)  prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków Ministra wynikających z postanowień Konwencji 
Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych;

11)  reprezentowanie Ministra w pracach w zakresie gospodarki odpadami na forum Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju;

12)  udział merytoryczny w pracach komitetów sterujących i zespołów roboczych w zakresie gospodarki odpa-
dami.

§ 11

Do zakresu działania Departamentu Instrumentów Finansowych (DIF) należy organizowanie i koordynowanie 
działań Ministra w zakresie wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach Strategii wykorzystania 
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Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego oraz innych mechanizmów finansowych, a także realizacja zadań Ministra w zakresie 
nadzoru nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w szczególności:

 1)  realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności 2000—2006;

 2)  współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji zadań Mi-
nistra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

 3)  prowadzenie, we współpracy z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzia-
łań promocyjnych i informacyjnych w zakresie Funduszu Spójności 2000—2006;

 4)  realizacja prac związanych z przygotowaniem do wdrażania i wdrażaniem Mechanizmów Finansowych Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego;

 5)  koordynacja działań Ministra związanych z udziałem w pracach Grupy Roboczej ds. wspólnych polsko-nie-
mieckich projektów w ochronie środowiska;

 6)  koordynacja działań Ministra związanych z wdrażaniem Programów Instytucjonalnych;

 7)  przygotowanie i aktualizacja podręczników procedur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakresie wdra-
żania projektów w ramach poszczególnych instrumentów finansowych obsługiwanych przez departament;

 8)  obsługa merytoryczna systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Struktural-
nych i Funduszu Spójności (SIMIK) w zakresie wynikającym z zadań Departamentu;

 9)  współpraca z właściwymi komórkami przy realizacji zadań związanych z bieżącym budżetem Unii Europej-
skiej w zakresie ochrony środowiska;

10)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, z wyłączeniem badania zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

11)  prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem przez Ministra zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów 
lub akcji w spółkach oraz objęcie, nabycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż 
Skarb Państwa, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

12)  opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, raportów, opracowań studialnych 
i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w sektorze środowiska;

13)  reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych i konferencjach dotyczących wy-
korzystania środków UE na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie wynikającym z zadań departa-
mentu.

§ 12

Do zakresu działania Departamentu Instrumentów Środowiskowych (DIS) należy opracowywanie założeń i kie-
runków polityki ekologicznej państwa, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, jak również ocena reali-
zacji tej polityki, a także realizacja polityki Ministra w zakresie gospodarowania wodami oraz inicjowanie, opra-
cowywanie i monitorowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, kształtujących i wspomagających ochro-
nę środowiska w Polsce, obejmujące instrumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-interwencyjne oraz 
prawno-ekonomiczne, w szczególności:

 1)  projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych umożliwiających realizację poli-
tyki ekologicznej państwa, a także analiza skuteczności ich funkcjonowania;

 2)  opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgodności z polityką ekologiczną państwa, projektów, strategii 
i programów ekologicznych, założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych 
dokumentów przygotowanych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej 
członków, stały komitet Rady Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej;

 3)  reprezentowanie Ministra oraz udział w pracach zespołów międzyresortowych do spraw ogólnopolskich 
programów i strategii, w tym Narodowego Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, 
Krajowego Programu Reform oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju;

 4)  kształtowanie polityki ekologicznej państwa z uwzględnieniem wymagań nakładanych na Polskę w porozu-
mieniach międzynarodowych;
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 5)  kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór i koordynacja realizacji zadań z niej wynikających, w tym 
ekspertyz i prac badawczych finansowanych z różnych źródeł krajowych;

 6)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem opinii w sprawie wprowadzenia opłat miejscowych;

 7)  realizacja zadań Ministra dotyczących środowiskowych aspektów polityki chemicznej;

 8)  prowadzenie spraw z zakresu zdrowia środowiskowego;

 9)  prowadzenie spraw z zakresu normalizacji oraz statystyki resortowej;

10)  koordynacja i nadzór nad działaniami dotyczącymi funkcjonowania systemu informacji o pracach badaw-
czo-rozwojowych i ekspertyzach wykonywanych na zlecenie Ministra, ze środków narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

11)  prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządzania środowiskowego, w tym realizacja zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, 
poz. 631, z późn. zm.);

12)  koordynacja spraw związanych z pomocą publiczną na ochronę środowiska, w tym opiniowanie pod wzglę-
dem zgodności z polityką ekologiczną państwa dokumentów dotyczących pomocy publicznej;

13)  koordynacja realizacji zadań dotyczących zintegrowanej polityki produktowej, technologii środowiskowych 
(ETAP), zmian wzorców produkcji i konsumpcji, zielonych zamówień publicznych, a także strategii tema-
tycznych dotyczących środowiska miejskiego i zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych;

14)  prowadzenie spraw z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym realizacji postanowień Zgromadzenia Ogól-
nego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Trwałego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Szczytów 
Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu, OECD, Bałtyckiej Agendy 21, Polityki Spójności na rzecz Rozwoju, 
UNEP/UNEO oraz procesu „Środowisko dla Europy”;

15)  kształtowanie i ocena polityki regionalnej z uwzględnieniem zasad polityki ekologicznej państwa;

16)  opiniowanie, w uzasadnionych przypadkach, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE 
opracowanych przez inne komórki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskie-
go Rady Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywa-
nych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi Europejskiemu pod względem ich zgod-
ności z zasadami zrównoważonego rozwoju;

17)  realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony gleb;

18)  realizacja zadań dotyczących ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi;

19)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestnictwo w postępowaniach przed wojewódzkimi 
sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach niezastrzeżonych do 
właściwości innych komórek, w tym w sprawach dotyczących:

a)  ochrony powietrza,

b)  ochrony środowiska przed odpadami,

c)  ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,

d)  pozwoleń zintegrowanych,

e)  ochrony środowiska w procesie planistycznym i inwestycyjnym, 

f) dostępu do informacji o środowisku;

20)  koordynacja i prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem systemu pozwoleń zintegrowanych;

21)  prowadzenie rejestru wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegro- 
wanych;

22)  gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat najlepszych dostępnych technik (BAT);

23)  ustalanie standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska oraz zasad ich monitorowania w zakre-
sie zadań, o których mowa w pkt 19;

24)  analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy w ramach prac Międzyresortowej Komisji do 
Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku 
Pracy;
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25)  przygotowywanie projektu informacji o gospodarowaniu wodami;

26)  wykonywanie kompetencji organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami;

27)  prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem programu wodno-środowiskowego kraju, a także planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdzia-
łania skutkom suszy na obszarze kraju;

28)  prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody na:

a)  zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa,

b)  powierzenie nadleśniczemu wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do 
wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a—c 
oraz lit. e i pkt 4 oraz określonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wod-
ne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), znajdujących się w granicach nadleśnictwa;

29)  sporządzanie krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz przygotowywanie sprawozda-
nia z jego wykonania we współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej;

30)  prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem członków Krajowej Rady Gospodarki 
Wodnej oraz Zastępców Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

31)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

32)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Głównym 
Inspektorem Ochrony Środowiska i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska oraz nadzoru nad Prezesem Pań-
stwowej Agencji Atomistyki;

33)  prowadzenie, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, spraw związanych z ogłoszeniem i przebie-
giem konkursu na stanowisko dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej;

34)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw z zakresu nadzoru Ministra nad resortowymi jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi.

§ 13

Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa (DL) należy inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki 
Ministra w zakresie leśnictwa, łowiectwa oraz zrównoważonej gospodarki leśnej, w szczególności:

 1)  inicjowanie i udział w pracach związanych z doskonaleniem regulacji prawnych w zakresie leśnictwa, łowie-
ctwa, ochrony gruntów leśnych oraz leśnego materiału rozmnożeniowego;

 2)  opracowywanie, wdrażanie i ocena skuteczności funkcjonowania rozwiązań w zakresie leśnictwa, łowie-
ctwa, ochrony gruntów leśnych oraz leśnego materiału rozmnożeniowego;

 3)  podejmowanie działań w kierunku ochrony i gospodarczego wykorzystania zasobów leśnych;

 4)  inicjowanie działań w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz rozwijania pozaprodukcyjnych funk-
cji lasów;

 5)  inicjowanie działań w zakresie właściwego gospodarowania populacjami zwierząt łownych;

 6)  prowadzenie spraw w zakresie oceny zasobów przyrodniczych w lasach;

 7)  prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji lasów;

 8)  prowadzenie spraw z zakresu obrotu nieruchomościami leśnymi;

 9)  monitorowanie stanu zasobów leśnych;

10)  prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia;

11)  monitorowanie populacji zwierząt łownych;

12)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu leśnictwa, łowiectwa 
oraz ochrony gruntów leśnych;
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13)  współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki 
leśnej;

14)  udział w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie;

15)  współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w lasach nie-
państwowych;

16)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycznego Ministra nad Państwowym Gospodarstwem Leś-
nym „Lasy Państwowe”, Polskim Związkiem Łowieckim, Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Biurem 
Nasiennictwa Leśnego.

§ 14

Do zakresu działania Departamentu Ochrony Przyrody (DOP) należy projektowanie i realizacja działań w zakresie 
ochrony przyrody dotyczących głównie parków narodowych, organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz 
międzynarodowego obrotu okazami gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem w szczególności:

1)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem parków narodowych;

2  realizacja zadań dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym prowadzenie właściwych 
rejestrów;

3)  prowadzenie spraw w zakresie Konwencji o międzynarodowym obrocie okazami gatunków zwierząt i roślin 
zagrożonych wyginięciem (CITES);

4)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami 
administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach dotyczących zakresu działalności 
departamentu;

5)  prowadzenie, we współpracy z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych ze współpracą 
międzynarodową parków narodowych praż realizacją umów międzynarodowych w zakresie właściwości de-
partamentu, w tym wynikających z:

a) Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat,

b) Konwencji o różnorodności biologicznej wraz z protokołami,

c) Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt,

d) Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego,

e) Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie,

 f) prac prowadzonych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych;

6)  zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Przy-
rody oraz Komisji do Spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych;

7)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad parkami 
narodowymi, w szczególności w zakresie stanu posiadania parków oraz oceny merytorycznej planów finan-
sowych i planów inwestycyjnych;

8)  prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

§ 15

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należy opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz 
umów cywilnoprawnych, a także sporządzanie opinii prawnych w zakresie działania Ministra, w szczególności:

 1)  opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redak-
cji i techniki legislacyjnej (kontrola formalnoprawna);

 2)  udział w uzgadnianiu projektów aktów normalnych przygotowywanych w Ministerstwie;

 3)  udział w uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych przygotowywanych w Ministerstwie;

 4)  koordynowanie opiniowania przez inne komórki projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach 
uzgodnień międzyresortowych;
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 5)  realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w zakresie:

a)  koordynowania spraw związanych z notyfikacją aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji Krajo-
wych Środków Wykonawczych,

b)  koordynowania, w imieniu Ministra, wykonywania przez komórki zadań w zakresie notyfikowania projek-
tów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne,

c)  koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowisk Ministra dotyczących 
postępowań toczących się przed ETS, SPI, SSP i sądem EFTA,

d)  koordynowania i prowadzenia spraw związanych z uczestnictwem Polski w postępowaniach toczących 
się przed ETS, SPI, SSP i sądem EFTA,

e)  prowadzenia bazy zawierającej informacje dotyczące stanu transpozycji dyrektyw Rynku Wewnętrznego 
(Internal Market Scoreboard) w Ministerstwie;

 6)  kontrola formalnoprawna projektów umów cywilnoprawnych przygotowywanych w Ministerstwie, z wyjąt-
kiem umów o korzystanie z informacji geologicznej przygotowywanych w Departamencie Geologii i Konce-
sji Geologicznych;

 7)  kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz aktów prawa miejscowego wydawanych przez wojewodów i dyrektorów regional-
nych zarządów gospodarki wodnej;

 8)  kontrola formalnoprawna projektów statutów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz innych organów i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;

 9)  prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tartaków;

10)  interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;

11)  zapewnienie zastępstwa procesowego Ministra w postępowaniach przed sądami i innymi organami, w spra-
wach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek;

12)  ewidencjonowanie:

a) zarządzeń wydawanych przez Ministra,

b) aktów kierownictwa wewnętrznego, wydawanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa,

c) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 16

Do zakresu działania Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (DPOIŚ) należy orga-
nizowanie i koordynowanie działań Ministra w zakresie wykorzystania środków finansowych dostępnych w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w szczególności:

1)  koordynacja działań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko;

2)  realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Sektorowego Programu Operacyj-
nego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw;

3)  koordynacja prac związanych z wdrażaniem programów operacyjnych innych instytucji w zakresie zagad-
nień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynacja uczestnictwa przedstawicieli Ministra w komite-
tach monitorujących oraz stałych konferencjach współpracy;

4)  prowadzenie we współpracy z Departamentem Instrumentów Finansowych działań promocyjnych i informa-
cyjnych w zakresie instrumentów strukturalnych UE na inwestycje w ochronie środowiska;

5)  realizacja zadań związanych z koordynacją udziału Ministra w procesie wdrażania Instrumentu LIFE+ w kon-
tekście zapewnienia linii demarkacyjnej z V osią priorytetową POIiŚ;

6)  przygotowanie i aktualizacja podręczników procedur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakresie wdra-
żania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw;
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7)  współpraca z właściwymi komórkami w realizacji zadań związanych z bieżącym budżetem Unii Europejskiej 
w zakresie ochrony środowiska;

8)  opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, założeń, programów, raportów, opracowań studialnych 
i innych dokumentów związanych z wykorzystaniem funduszy UE w sektorze środowiska;

9)  reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komitetach, grupach roboczych i konferencjach dotyczących wyko-
rzystania środków UE na inwestycje w ochronie środowiska w zakresie wynikającym z zadań departamentu.

§ 17

Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Zagranicą (DWZ) należy podejmowanie inicjatyw dotyczą-
cych kształtowania i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie działania Ministra, koordynowanie rea-
lizacji zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną lub sygnatariuszem, 
zobowiązań wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych oraz organizowanie i koordyno-
wanie działań Ministra związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, w szczególności:

 1)  kształtowanie priorytetów współpracy z zagranicą w uzgodnieniu z Gabinetem Politycznym Ministra;

 2)  inicjowanie nowych kierunków i form współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem potencjalnych ko-
rzyści ekonomicznych i politycznych, w tym koordynacja negocjacji na forum międzynarodowym;

 3)  planowanie w porozumieniu z GPM udziału Ministra i innych członków Kierownictwa w spotkaniach zagra-
nicznych i spotkaniach z udziałem gości zagranicznych w kraju;

 4)  koordynacja, we współpracy z właściwymi departamentami, przygotowań zagranicznych podróży Ministra 
i innych członków Kierownictwa oraz wizyt gości zagranicznych w Polsce;

 5)  monitorowanie realizacji przez komórki merytoryczne zobowiązań wynikających z wielostronnych umów 
międzynarodowych pozostających w kompetencji Ministra, których Polska jest stroną lub sygnatariuszem, 
a także wynikających z członkostwa w organizacjach międzynarodowych;

 6)  monitorowanie realizacji przez komórki merytoryczne zobowiązań wynikających z podpisanych umów i po-
rozumień dwustronnych oraz okresowy przegląd ich efektywności;

 7)  koordynacja spraw związanych z polityką Unii Europejskiej, w tym udziału Ministra w procesie decyzyjnym 
Unii Europejskiej;

 8)  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem oraz sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej w zakresie właściwości Ministra;

 9)  koordynacja przygotowania udziału Ministra w posiedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Ministrów 
i Komitetu Integracji Europejskiej;

10)  realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sej-
mem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 52, poz. 515, z późn. zm.);

11)  koordynacja, we współpracy z właściwymi departamentami, procesu raportowania do Komisji Europejskiej 
wynikającego z odpowiednich aktów prawa wspólnotowego oraz realizacji postanowień zawartych w Trak-
tacie Akcesyjnym;

12)  koordynacja spraw dotyczących naruszeń przepisów prawa wspólnotowego wszczętych przez Komisję Eu-
ropejską, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Departamentem Prawnym (do etapu 
poprzedzającego postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości);

13)  koordynacja spraw związanych z transpozycją i realizacją dyrektywy 2006/123/WE o usługach na rynku we-
wnętrznym;

14)  nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem w Ministerstwie Systemu Elektronicznej Wymiany Dokumen-
tów (EWD-P);

15)  koordynacja przygotowania i opiniowanie materiałów oraz korespondencji dotyczącej członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej opracowywanych przez inne komórki organizacyjne, w szczególności dokumentów 
przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, do Stałego Przedstawicielstwa RP 
przy UE oraz stanowisk przekazywanych Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, Komisji Eu-
ropejskiej i Parlamentowi Europejskiemu;
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16)  opiniowanie, na polecenie członków Kierownictwa Resortu, instrukcji i sprawozdań wyjazdowych oraz ko-
respondencji zagranicznej Ministra;

17)  współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi, a także zagranicznymi 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce oraz polskimi placówkami dyplomatycznymi;

18)  współpraca z organami i jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra w zakresie spraw mię-
dzynarodowych;

19)  współpraca z Departamentem Edukacji Ekologicznej w zakresie promocji Polski za granicą w dziedzinie śro-
dowiska;

20)  obsługa protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Minister-
stwa w związku z ich wyjazdami zagranicznymi i wizytami gości zagranicznych w kraju;

21)  obsługa Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego, a także pracowników 
Ministerstwa w zakresie spraw związanych z paszportami dyplomatycznymi oraz wizami dla delegowanych 
udających się służbowo za granicę;

22)  wykonywanie zadań związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczeniem XIV sesji Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesją Spotkań Stron Pro-
tokołu z Kioto (COP14/COP-MOP4);

23)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Procedury realizacji wyjazdów służbowych za granicę pracowni-
ków resortu środowiska”;

24)  gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów:

a)  zobowiązań międzynarodowych Ministra, w tym składek i innych świadczeń na rzecz organizacji i umów 
międzynarodowych,

b)  wyjazdów zagranicznych pracowników Ministerstwa i ekspertów Ministra,

c)  organizacji wizyt delegacji zagranicznych przyjeżdżających do Polski oraz spotkań międzynarodowych 
w kraju w zakresie kompetencji Ministra,

d)  tłumaczeń ustnych i pisemnych,

e)  zakupu upominków dla gości i partnerów zagranicznych Ministra.

§ 18

Do zakresu działania Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery (DZKiOA) należy inicjowanie, opraco-
wywanie i wdrażanie polityki Ministra w zakresie ochrony atmosfery w tym polityki klimatycznej, a w szczegól-
ności:

 1)  projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, a także analiza skuteczności ich 
funkcjonowania w zakresie działania Departamentu;

 2)  opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgodności z ustaloną polityką projektów strategii i programów, 
założeń, opracowań studialnych, planów społeczno-gospodarczych i innych dokumentów przygotowywa-
nych w Ministerstwie, jak również przekazanych przez Radę Ministrów oraz jej członków, stały komitet Rady 
Ministrów, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej;

 3)  reprezentowanie Ministra oraz udział w pracach zespołów międzyresortowych oraz wewnętrznych powoła-
nych w zakresie działania departamentu;

 4)  realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony powietrza;

 5)  opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie zasad funkcjonowania mechanizmów wspomagających 
realizację zadań (handel emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm czystego rozwoju itp.);

 6)  opracowywanie zasad i koordynacja współpracy administracji publicznej i przedsiębiorców w zakresie 
rozdziału sektorowych limitów emisji wynikających z zobowiązań Polski;

 7)  prowadzenie spraw z zakresu postępowań administracyjnych w trybie odwoławczym dotyczących zezwo-
leń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;

 8)  udział w pracach organów Unii Europejskiej w zakresie działania departamentu, w tym w zakresie polityki 
energetyczno-klimatycznej;
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 9)  opiniowanie, materiałów i pism wynikających z członkostwa Polski w UE opracowanych przez inne komór-
ki, w tym dokumentów przekazywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na 
posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europejskiej, Sekre-
tariatowi Rady oraz Parlamentowi;

10)  promocja działań związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz rozwojem energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych;

11)  prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem Współpracy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją 
umów międzynarodowych w szczególności wynikających z:

a)  Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protoko-
łami,

b)  Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony warstwy ozonowej wraz z Protokołem Montrealskim w spra-
wie substancji zubożających warstwę ozonową,

c)  Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto;

12)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu Upraw-
nieniami do Emisji;

13)  zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej resortowej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Środowiska.

§ 19

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego (BDG) należy zapewnienie bieżącej obsługi Dyrektora Gene-
ralnego Ministerstwa, prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w odniesieniu do 
członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie oraz innych pracowników Ministerstwa, 
a także zapewnienie administracyjnych, logistycznych i finansowych warunków funkcjonowania Ministerstwa, 
w szczególności:

 1)  koordynowanie współpracy Dyrektora Generalnego Ministerstwa z poszczególnymi komórkami organiza-
cyjnymi Ministerstwa;

 2) obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

 3) opracowywanie założeń polityki personalnej;

 4)  prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Mini-
sterstwa, w tym żołnierzy oddelegowanych do pracy w Ministerstwie;

 5) projektowanie oraz realizacja działań w celu rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;

 6) prowadzenie spraw związanych z naborem do służby cywilnej w Ministerstwie Środowiska;

 7) organizacja szkoleń w służbie cywilnej;

 8)  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy;

 9)  obsługa techniczna i kancelaryjno-biurowa Komisji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Komisji 
Dyscyplinarnej Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska;

10)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odznaczeń i nagród;

11)  prawidłowe naliczanie płac oraz bieżące monitorowanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa;

12)  prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy dyrektorów jednostek podległych i nadzorowanych przez 
Ministra, w tym powoływanie oraz odwoływanie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

13)  koordynowanie i przygotowanie we współpracy z Departamentem Prawnym projektów rozwiązań w zakre-
sie struktury organizacyjnej Ministerstwa;

14)  opracowywanie projektu i układu wykonawczego planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych 
(w tym w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicz-
nych) Ministerstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe;
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15)  obsługa finansowo-księgowa poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa (w tym w ramach 
programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych) oraz Zakładowe-
go Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

16)  realizowanie dochodów budżetowych, dochodów własnych oraz wydatków budżetowych w oparciu o przy-
jęty roczny plan finansowy oraz sporządzanie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej i staty-
stycznej w tym zakresie;

17)  udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie finansowania i rozlicza-
nia osi priorytetowych, dla których Dyrektor Generalny jest beneficjentem;

18)  udział w realizacji przedsięwzięć objętych pomocą techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko — Pomoc Techniczna;

19)  udział w realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w zakresie obsługi finansowo-księgowej;

20)  koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym w ramach programów  
finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych;

21)  prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem Ministerstwa w sprzęt biurowy, środki czystości i inne 
materiały eksploatacyjne, urządzenia techniczne i środki łączności;

22)  realizacja zadań w zakresie zakupów, serwisu i napraw sprzętu teleinformatycznego Ministerstwa oraz roz-
dysponowania tego sprzętu wraz z dostawą na stanowiska pracy pracowników;

23)  gospodarowanie składnikami majątkowymi Ministerstwa oraz prowadzenie ich ewidencji, w tym składni-
ków majątkowych zakupionych w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i in-
nych środków zagranicznych;

24)  administrowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi Ministerstwa;

25)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką środkami transportu będącymi w dyspozycji  
Ministerstwa;

26)  koordynacja działań w zakresie obsługi narad i konferencji, gospodarowania salami, zabezpieczenie spot-
kań i sekretariatów w artykuły spożywcze;

27)  prowadzenie archiwum Ministerstwa;

28)  administrowanie systemami teleinformatycznymi Ministerstwa, z wyłączeniem systemu, w którym prze-
twarzane są informacje niejawne;

29)  realizacja zadań w zakresie organizacji i rozwoju teleinformatycznego Ministerstwa, z wyłączeniem syste-
mu, w którym przetwarzane są informacje niejawne;

30)  podejmowanie działań, z zakresu projektowania struktury stron internetowej i intranetowej Ministerstwa 
oraz aktualizacja struktury tych stron;

31)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, spraw związanych z nadzorem Ministra nad Centralnym 
Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem;

32) wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego z zakresu nadzoru nad Zakładem Obsługi Ministerstwa.

§ 20

Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego (BKiAW) należy przeprowadzanie kontroli w ko-
mórkach oraz jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, prowadzenie zadań 
w zakresie skarg i wniosków, a także prowadzenie audytu wewnętrznego, w szczególności:

 1) opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Ministra projektów rocznych planów kontroli;

 2) organizowanie i przeprowadzanie kontroli, w tym kontroli doraźnych;

 3)  organizowanie i przeprowadzanie audytu i kontroli zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
w szczególności ze środków Funduszu Spójności;

 4)  opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych Ministra bądź Dyrektora Generalnego Ministerstwa 
oraz wniosków i zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli;
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 5) opracowywanie rocznych sprawozdań z kontroli wraz z wnioskami z nich wynikającymi;

 6) prowadzenie i koordynacja zadań w zakresie skarg i wniosków;

 7)  opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Dyrektora Generalnego Ministerstwa rocznych planów audytu  
wewnętrznego;

 8) prowadzenie audytu wewnętrznego;

 9) opracowywanie rocznych sprawozdań z audytu wewnętrznego wraz z wnioskami z nich wynikającymi;

10) zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami kontroli zewnętrznej;

11) ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej.

§ 21

Do zakresu działania Biura Ministra (BM) należy organizowanie prac związanych z działalnością Ministra, jako 
naczelnego organu administracji rządowej, w szczególności:

 1) obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

 2)  przekazywanie komórkom dyspozycji wynikających z niepublikowanych aktów prawnych wydawanych 
przez Radę Ministrów oraz ich przechowywanie i ewidencjonowanie;

 3)  przekazywanie członkom Kierownictwa Resortu oraz komórkom organizacyjnym informacji z posiedzeń Ra-
dy Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów;

 4)  przygotowywanie, we współpracy z komórkami merytorycznymi, propozycji tematów do planu pracy Rady 
Ministrów i stałych komitetów Rady Ministrów (z wyłączeniem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów) 
w części dotyczącej resortu środowiska oraz monitorowanie realizacji zadań wynikających z tych planów;

 5)  kompletowanie dokumentów przewidzianych do rozpatrzenia oraz koordynowanie czynności związanych 
z udziałem Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów i stałych 
komitetów Rady Ministrów (z wyłączeniem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów);

 6)  ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień poselskich, 
oświadczeń senackich oraz innych petycji;

 7)  koordynacja udziału członków Kierownictwa Resortu w posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu RP oraz 
komisji parlamentarnych;

 8)  obsługa organizacyjna posiedzeń Kierownictwa Resortu oraz monitorowanie realizacji ustaleń przyjętych 
na tych posiedzeniach;

 9)  prowadzenie i dokumentacja okolicznościowej korespondencji Ministra;

10)  sprawdzanie pod względem poprawności językowej pism przygotowywanych do podpisu Ministra;

11)  przygotowywanie tygodniowych i dziennych zestawień (harmonogramów) udziału Ministra, Sekretarza 
Stanu i Podsekretarzy Stanu, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych lub nadzoro-
wanych przez Ministra w wyjazdowych spotkaniach i konferencjach (krajowych i zagranicznych) oraz w po-
siedzeniach Rządu i Parlamentu;

12)  koordynacja spraw związanych z realizacją projektów w ramach V Programu Indykatywnego oraz nadzór 
nad wykorzystaniem środków z Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare;

13)  koordynacja udziału przedstawiciela Ministra w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

14)  koordynacja spraw związanych z przygotowaniem merytorycznym i udział wraz z przedstawicielami departa-
mentów merytorycznych w posiedzeniach Zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

15)  prowadzenie obsługi sekretarskiej członków Kierownictwa Ministerstwa;

16)  prowadzenie kancelarii ogólnej Ministerstwa;

17)  koordynacja obiegu dokumentów w Ministerstwie i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej;

18)  obsługa skrzynki poczty elektronicznej info@mos.gov.pl;
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19)  nadzór nad aktualnością treści zawartych w serwisie internetowym Ministerstwa;

20)  koordynacja działań w zakresie kontaktów z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową;

21)  współpraca ze związkami zawodowymi; 

22)  zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady Ochrony Śro-
dowiska;

23)  przechowywanie i udostępnianie okrągłej pieczęci Ministra.

§ 22

Do zakresu działania Biura Prasowego (BP) należy podejmowanie działań mających na celu informowanie me-
diów o pracy Ministerstwa, w szczególności:

 1) inicjowanie i koordynowanie działań informacyjnych Ministerstwa;

 2)  realizacja zadań wynikających z założeń polityki medialnej i informacyjnej określonej przez Kierownictwo 
Resortu;

 3)  obsługa Rzecznika Prasowego Ministra;

 4)  w porozumieniu z Rzecznikiem Prasowym, Kierownictwem Resortu i komórkami organizacyjnymi przygoto-
wywanie i udzielanie odpowiedzi dziennikarzom i innym przedstawicielom mediów;

 5)  nadzorowanie materiałów o charakterze dziennikarsko-redakcyjnym, zamieszczanych przez komórki Mini-
sterstwa w mediach (wkładki, artykuły sponsorowane, programy informacyjne);

 6)  organizowanie briefingów, konferencji prasowych i warsztatów dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów 
oraz przygotowywanie na nie materiałów informacyjnych;

 7)  prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Ministerstwa w części dotyczącej informowania społe-
czeństwa o działalności resortu i najważniejszych wydarzeniach związanych z jego pracą i pracą Kierowni-
ctwa Resortu;

 8)  zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie na działal-
ność o charakterze medialnym.

§ 23

Do zakresu działania Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZKiOIN) należy wyko-
nywanie zadań Ministra związanych z zarządzaniem kryzysowym, powszechnym obowiązkiem obrony oraz za-
pewnieniem przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i ochrony 
danych osobowych, w tym wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
Nr 89, poz. 590), ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 
niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności:

 1)  zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej prac Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Minister-
stwie Środowiska;

 2)  zapewnienie realizacji zadań związanych z przygotowywaniem oraz funkcjonowaniem stałego dyżuru Mini-
sterstwa w ramach zarządzania kryzysowego oraz gotowości obronnej Państwa;

 3)  koordynowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem zadań z wykazu przedsięwzięć NSPK;

 4)  koordynowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;

 5)  wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów 
sporządzanych w ramach przeglądów obronnych;

 6)  przygotowanie Ministra, obsługującego go urzędu oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez 
Ministra do funkcjonowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym;

 7)  przygotowanie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra do objęcia ich 
militaryzacją;

 8)  prowadzenie spraw związanych z ochroną obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obron-
ności państwa;
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 9)  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i utrzymywaniem rezerw państwowych mobilizacyjnych oraz 
rezerwacją surowca drzewnego na pniu;

10)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dla celów obronności śródlądowych dróg wodnych wraz 
z infrastrukturą techniczną obejmującą budowle oraz urządzenia wodne;

11)  organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego;

12)  planowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych;

13)  realizacja zadań Ministra wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) i realizacji Celów Sił 
Zbrojnych;

14)  prowadzenie współpracy z resortem obrony narodowej i właściwymi organami Organizacji Traktatu Pół-
nocnoatlantyckiego, dotyczącej działów administracji rządowej środowisko i gospodarka wodna;

15)  realizacja zadań Ministra związanych z obowiązkową ochroną obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla 
obronności, interesu gospodarczego państwa lub bezpieczeństwa publicznego;

16)  koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nierucho-
mości przez cudzoziemca, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, 
poz. 1538);

17)  koordynowanie spraw związanych z przekazywaniem przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
terenów leśnych na cele związane z uzasadnionymi potrzebami obronności państwa;

18)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przecho-
wywanych w Ministerstwie, w tym ich ochrony fizycznej;

19)  zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, prze-
chowywane lub przekazywane informacje niejawne;

20)  administrowanie systemem teleinformatycznym Ministerstwa, w którym przetwarzane są informacje nie-
jawne;

21)  kontrola ochrony informacji niejawnych;

22)  prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa dopuszczonych do informacji niejawnych;

23)  przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

24)  szkolenie pracowników Ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz w zakresie ochrony 
danych osobowych;

25)  okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

26)  opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;

27)  prowadzenie Kancelarii Tajnej Ministerstwa;

28)  prowadzenie archiwum wyodrębnionego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnymi i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.);

29)  współpraca w opracowaniu planu ochrony fizycznej Ministerstwa oraz nadzorowanie jego realizacji;

30)  zapewnienie przestrzegania obowiązku składania oświadczeń majątkowych zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584), prowadzenie wykazu osób zobowiązanych do składania 
oświadczeń, a także przechowywania, aktualizacja oraz archiwizacja składanych oświadczeń;

31)  współpraca z odpowiednimi służbami ochrony państwa;

32)  koordynacja spraw związanych z obroną cywilną w Ministerstwie.

§ 24

1.  Przy Ministerstwie działa gospodarstwo pomocnicze Ministerstwa — Zakład Obsługi Ministerstwa Środowi-
ska (ZO).

2.  Bezpośredni nadzór nad Zakładem Obsługi Ministerstwa Środowiska sprawuje Dyrektor Generalny Minister-
stwa przy pomocy Biura Dyrektora Generalnego.
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3.  Zakres zadań i tryb działania Zakładu Obsługi Ministerstwa Środowiska określa zarządzenie Nr 23 Ministra 
Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia biura gospo-
darczego przy Ministrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych.

§ 25

Zakres zadań i tryb działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska określa ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

§ 26

Zakres zadań i tryb działania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 982, z późn. zm.).

§ 27

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki określa ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. 
— Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.).

§ 28

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 18 lipca 
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

§ 29

Zakres zadań i tryb działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Dębem, określa zarządzenie Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem, zmienione zarządzeniem 
Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r.

§ 30

Zakres zadań i tryb działania Centrum Informacji o Środowisku w Warszawie określa zarządzenie Nr 9 Ministra 
Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku.

§ 31

Zakres zadań i tryb działania parków narodowych określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.) oraz nadane na jej podstawie statuty.

§ 32

Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Środowiska, 
określa ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, 
z późn. zm.) oraz nadane na jej podstawie statuty.

§ 33

Zakres zadań i tryb działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska.

§ 34

Zakres zadań i tryb działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” w Warszawie określa 
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.).

§ 35

Zakres i tryb działania Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leś-
nym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, z późn. zm.).

§ 36

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).
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Załączniki do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. 

Załącznik nr 1

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 1

1.  Załącznik nr 1 do regulaminu określa zasady przygotowywania i uzgadniania projektów aktów normatyw-
nych przewidzianych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów oraz projektów aktów normatywnych wydawa-
nych przez Ministra i ogłaszanych, na podstawie odrębnych przepisów, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej albo Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2.  Jeżeli w przepisach niniejszego załącznika jest mowa o „projekcie” bez bliższego określenia, należy przez to 
rozumieć projekt, o którym mowa w ust 1, którego przygotowanie należy do kompetencji Ministra, a także 
inny dokument sporządzany, opiniowany oraz uzgadniany wraz z tym projektem, zgodnie z przepisami 
uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulaminu pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, 
poz. 221, z późn. zm.) oraz innych właściwych przepisów.

3. Przepisy niniejsze nie naruszają postanowień innych przepisów odnoszących się do projektu.

4. Na polecenie Ministra może zostać zastosowany odrębny tryb opracowania, uzgodnienia i wniesienia projektu.

§ 2

1.  Przygotowanie projektu należy do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa, zwanej 
dalej „właściwą komórką”, do której kompetencji należy całość lub przeważająca część zagadnienia, będące-
go przedmiotem projektu.

2.  W przypadku udzielenia przez Ministra Środowiska upoważnienia do opracowania określonego projektu cen-
tralnemu organowi administracji rządowej, przygotowanie projektu należy do kompetencji tego organu. 
Przepisy odnoszące się do właściwej komórki stosuje się odpowiednio.

3.  Przed sporządzeniem projektu właściwa komórka dokonuje oceny przewidywanych skutków (kosztów i ko-
rzyści) społeczno-gospodarczych regulacji, zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Ministrów, poddając 
ją uzgodnieniom wewnątrzresortowym. Zakres dokonywania oceny określa się w zależności od przedmiotu 
i zasięgu oddziaływania projektowanego aktu normatywnego.

4.  Kolejne wersje projektu powinny być oznaczone poprzez zamieszczenie na nich daty opracowania i parafo-
wane przez dyrektora właściwej komórki. W przypadku projektów kierowanych na zewnątrz Ministerstwa 
projekty parafowane są również przez Departament Prawny.

5.  Na każdym etapie prac nad projektem właściwa komórka współpracuje z Departamentem Prawnym, udziela-
jąc niezbędnych wyjaśnień.

6.  Właściwa komórka zamieszcza na stronie internetowej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministra Środowiska  wersje projektu wysyłane  na zewnątrz Ministerstwa, w szczególności kierowane do 
konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych oraz na posiedzenia stałych komitetów Rady Mini-
strów i Rady Ministrów.

7.  Dokumenty przekazywane przez komórki organizacyjne Ministerstwa w trakcie uzgadniania i opiniowania 
projektu przesyła się również w wersji elektronicznej, chyba że wersja taka nie jest dostępna.

§ 3

1.  Projekt przygotowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej, określonych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, 
poz. 908).

2.  Wraz z projektem właściwa komórka sporządza następujące dokumenty:

1) uzasadnienie do projektu;

2) ocenę skutków regulacji (OSR), stanowiącą syntetyczne przedstawienie wyników oceny, o której mowa 
w § 2 ust 2;

3) opinię wstępną o zgodności projektowanego aktu z prawem Unii Europejskiej;

4) projekty aktów wykonawczych (jeżeli projekt przewiduje wydanie takich aktów):
a) wszystkich obligatoryjnych — jeżeli projekt stanowi wykonanie prawa Unii Europejskiej,
b) podstawowych — w pozostałych przypadkach;
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5)  informację, czy projekt zawiera przepisy techniczne powodujące konieczność rozpoczęcia procedury noty-
fikacyjnej, o której mowa w załączniku nr 2 do regulaminu;

6) listę uczestników konsultacji społecznych;

7)  listę właściwych instytucji i organów, w tym organów Unii Europejskiej, uprawnionych do zaopiniowania 
projektu;

8) inne wymagane dokumenty.

§ 4

1.  Właściwa komórka uzgadnia projekt w procesie uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami organizacyj-
nymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra oraz zasię-
ga niezbędnych opinii, w tym wymaganych w zakresie oceny skutków regulacji.

2.  W przypadku Departamentu Prawnego uwagi na tym etapie mogą ograniczyć się jedynie do uwag o charak-
terze systemowym i kierunkowym lub zgłoszeniu kluczowych problemów odnoszących się do projektu.

3.  W pracach nad projektem właściwa komórka w zakresie spraw finansowych współpracuje z Departamentem 
Ekonomicznym.

4.  Komórki oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra zgłaszają opinie do projektu 
w terminie wyznaczonym przez właściwą komórkę, jednak nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 10 dni. 
W uzasadnionych przypadkach termin na wyrażenie opinii może zostać wydłużony, w szczególności jeżeli 
projekt jest obszerny. Nie przedstawienie opinii w terminie uważa się za brak zastrzeżeń do projektu.

5.  Rozbieżności powstałe w toku uzgodnień rozwiązuje się w trybie roboczym. W przypadku, gdy rozbieżności 
nie zostaną usunięte, właściwa komórka przedstawia sprawę właściwemu członkowi Kierownictwa Resortu, 
który wyznacza termin spotkania z udziałem zainteresowanych komórek. Jeżeli spotkanie nie doprowadzi do 
uzgodnienia stanowisk, sprawę przedstawia się do rozstrzygnięcia Ministrowi.

§ 5

1.  Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z informa-
cją o wynikach uzgodnień do Departamentu Prawnego, celem zaopiniowania pod względem poprawności 
redakcji oraz zgodności z prawem i zasadami techniki prawodawczej.

2.  Właściwa komórka przekazuje projekt, uzgodniony wewnątrzresortowo oraz parafowany pod względem 
zgodności formalnoprawnej przez Departament Prawny, na posiedzenie Kierownictwa Resortu.

3.  Po przyjęciu przez Kierownictwo Resortu projektu właściwa komórka przedstawia go właściwemu członkowi 
Kierownictwa Resortu celem parafowania, a następnie przekazuje do Departamentu Prawnego, który kieruje 
projekt do opinii uczestników konsultacji społecznych.

§ 6

1.  Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych właściwa komórka dokonuje analizy uwag zgłoszonych w ich 
trakcie, konsultując się w niezbędnym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi, oraz przygotowuje ze-
stawienie uwag.

2.  W razie uwzględnienia uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, właściwa komórka przygotowu-
je nową wersję projektu.

3. Właściwa komórka uzupełnia uzasadnienie do projektu o omówienie wyników konsultacji społecznych.

§ 7

1.  Przed skierowaniem projektu do uzgodnień międzyresortowych Departament Prawny kieruje projekt do Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów — celem zaopiniowania pod względem zakresu oceny skutków regulacji 
(OSR) oraz zakresu konsultacji społecznych.

2.  Jeżeli w opinii, o której mowa w ust. 1, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosi uwagi do projektu, właści-
wa komórka sporządza projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych uwag.

3.  W uzasadnieniu projektu właściwa komórka zamieszcza zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowa-
nie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 
a także informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informacji o ich braku.
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§ 8

1.  Departament Prawny kieruje projekt do uzgodnień międzyresortowych, w tym do Rządowego Centrum Le-
gislacji.

2.  W przypadku gdy termin zgłaszania uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych ma być krótszy niż 7 dni, 
a w przypadku ustaw krótszy niż 14 dni, właściwa komórka przekazując projekt Departamentowi Prawnemu 
uzasadnia skrócenie terminu uzgodnień.

3.  Jeżeli w toku uzgodnień, o których mowa w ust. 1, zostaną zgłoszone uwagi do projektu, właściwa komórka:

1) przygotowuje zestawienie uwag;

2) przygotowuje projekt stanowiska Ministra do zgłoszonych uwag, z zastrzeżeniem ust. 4;

3)  w razie potrzeby — organizuje konferencję uzgadniającą projekt, uprzednio przekazując zainteresowanym 
organom projekt wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Ministra do uwag.

4.  Jeżeli zgłoszone uwagi dotyczą wyłącznie poprawności redakcji bądź zgodności z prawem lub zasadami 
techniki prawodawczej, projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przygotowuje Departament  
Prawny.

§ 9

1.  Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych właściwa komórka opracowuje nowy tekst projektu, uwzględ-
niający zgłoszone uwagi lub sporządza protokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone uwagi oraz przy-
czyny ich nieuwzględnienia; przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2.  W razie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresortowych, Departament Prawny 
kieruje projekt do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów celem usunięcia rozbieżności.

§ 10

1.  W przypadku projektu rozporządzenia Ministra, projekt uwzględniający uwagi zgłoszone w toku uzgodnień 
międzyresortowych lub którego brzmienie zostało ustalone zgodnie z § 9 ust. 2, Departament Prawny kieruje 
do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Praw- 
niczą.

2.  Departament Prawny kieruje pozostałe projekty pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów, a następnie 
do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Praw- 
niczą.

3.  W razie nie uwzględnienia uwag Rządowego Centrum Legislacji zgłoszonych w toku uzgodnień międzyresor-
towych Departament Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

4.  Na posiedzeniach Komisji Prawniczej Ministra reprezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego wraz 
z przedstawicielami komórek merytorycznych.

§ 11

1.  Projekt w brzmieniu zwolnionym z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą lub uzgodnionym na 
posiedzeniu Komisji Prawniczej parafowany jest przez właściwą komórkę i Departament Prawny, a następnie 
przez Sekretarza Stanu lub właściwego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie.

2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 12 ust. 1, Departament Prawny kieruje projekt:

1) do podpisu Ministra, za pośrednictwem Gabinetu Politycznego Ministra;

2) do podpisu właściwego ministra lub ministrów, w przypadku projektów pospisywanych w porozumieniu 
z innym ministrem lub ministrami, a następnie do podpisu Ministra, za pośrednictwem Gabinetu Politycz-
nego Ministra;

3) na posiedzenie Rady Ministrów.

3.  Akt normatywny, podpisany przez Ministra zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2, Departament Prawny kieruje do Rządo-
wego Centrum Legislacji z wnioskiem o ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo Dzien-
niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 5 — 25 — Poz. 121

Załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJĄCYMI DYREKTYWY 
PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

§ 1

Załącznik nr 2 do regulaminu określa zasady funkcjonowania Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wyko-
nawczych w Ministerstwie.

§ 2

W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrektywy prawa wspólnotowego, właściwa komórka sporzą-
dza szczegółowy wykaz dyrektyw prawa wspólnotowego transponowanych przez ten akt.

§ 3

Jeżeli akt normatywny dokonuje samodzielnie całkowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnotowego, 
lub dokonuje całkowitej transpozycji jako ostatni z kilku aktów normatywnych częściowo transponujących prze-
pisy danej dyrektywy, właściwa komórka sporządza tabelę zgodności dla danej dyrektywy.

§ 4

Tabela zgodności, o której mowa w § 3, powinna zawierać:

1) tytuł i numer dyrektywy;

2) listę wszystkich aktów normatywnych transponujących dyrektywę;

3)  szczegółowy wykaz przepisów dyrektywy wraz z transponującymi je przepisami właściwych aktów norma-
tywnych.

§ 5

Wykaz, o którym mowa w § 2, oraz tabelę zgodności, o której mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje do 
Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ramach  
Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych.

§ 6

Procedurę określoną w § 2—5 stosuje się odpowiednio w przypadku wydania przez Wspólnotę Europejską dy-
rektyw kodyfikacyjnych lub takich, które już przed wejściem w życie były częściowo lub w całości przetranspo-
nowane do prawa krajowego.

§ 7

1.  Czynności, o których mowa w § 2—5, właściwa komórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia opubliko-
wania aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Czynności, o których mowa w § 6 właściwa komórka dokonuje w terminie czternastu dni od dnia opubliko-
wania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Załącznik nr 3

PROCEDURA NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH ZAWIERAJĄCYCH  
PRZEPISY TECHNICZNE

§ 1

1.  Załącznik nr 3 do regulaminu określa zasady funkcjonowania systemu notyfikacji projektów aktów prawnych 
zawierających przepisy techniczne, w szczególności zasady postępowania z projektami aktów prawnych któ-
re, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, podlegają procedurze notyfikacyjnej (Dz. U. 
Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

2.  Jeżeli w przepisach załącznika jest mowa o „projekcie”, należy przez to rozumieć projekt aktu normatywnego 
przygotowywany w Ministerstwie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

1.  Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych komórka, do zakresu działania której należy materia 
regulowana projektem, zwana dalej „właściwą komórką”, przekazuje projekt do Departamentu Prawnego 
wraz z precyzyjną informacją, czy zawiera on przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia pro-
cedury notyfikacyjnej lub czy wyłącza on zasadę swobodnego przepływu towarów.

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor właściwej komórki lub upoważniony przez niego za-
stępca dyrektora.

§ 3

1.  O ile projekt zawiera przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej, 
Departament Prawny przekazuje projekt właściwej komórce, w celu przygotowania dokumentów, o których 
mowa w ust. 3.

2.  Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po przeprowadzeniu przez Departament Prawny konsultacji 
społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu.

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania projektu, właściwa komórka przekazuje do Departamentu Prawnego:

1) wypełniony formularz notyfikacyjny;

2) szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania danego przepisu technicznego;

3)  akt prawny, zawierający przepis upoważniający do wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny, 
jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny skutków przepisu technicznego, a nie zostały one uprzednio 
przekazane Komisji Europejskiej;

4)  w przypadku aktu prawnego zawierającego przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące substancji 
lub preparatów chemicznych ze względu na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo ochronę śro-
dowiska — informacje dotyczące tych substancji lub preparatów, możliwych do zastosowania ich odpo-
wiedników oraz analizę przewidywanego wpływu tych substancji i preparatów na zdrowie, ochronę kon-
sumentów lub środowisko, wraz z oceną ryzyka.

§ 4

1.  Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy dokumentów, o których mowa w § 3 ust 3, przekazuje 
projekt, wraz z dokumentami otrzymanymi z właściwej komórki, do krajowego koordynatora systemu notyfi-
kacji norm i aktów prawnych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów z właściwej komórki.

2.  Do czasu otrzymania informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o notyfikowanym projekcie, dalszych prac legislacyjnych 
nad projektem nie prowadzi się.

§ 5

1.  W przypadku gdy akt prawny zawiera powołanie się na normę, notyfikacji można dokonać przez poinformo-
wanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze wskazaniem tej normy.

2.  W przypadku gdy akt prawny podlega jednocześnie innej procedurze informowania Komisji Europejskiej, na 
podstawie przepisów odrębnych, notyfikacji można dokonać przez dołączenie do informacji przesłanej w ra-
mach tej procedury oświadczenia, że stanowi ona również notyfikację norm i przepisów technicznych.

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Departament Prawny przekazuje krajowemu koordynatorowi syste-
mu notyfikacji norm i aktów prawnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia przez 
właściwą komórkę spełniania przez projekt warunków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2.
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§ 6

1.  W przypadku przekazania przez krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych stano-
wiska Komisji Europejskiej zawierającego komentarze bądź uwagi do projektu, Departament Prawny nie-
zwłocznie przekazuje to stanowisko właściwej komórce, celem ustosunkowania się i przygotowania popra-
wionej wersji projektu.

2.  Właściwa komórka rozpatruje stanowisko, o którym mowa w ust. 1 oraz, w przypadku gdy w stanowisku tym 
zawarte są:
1) komentarze — bierze je pod uwagę w dalszych pracach nad projektem aktu prawnego;
2) szczegółowe uwagi — przygotowuje, w razie potrzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resorta-

mi, informacje o działaniach, jakie będą podjęte w związku z tymi uwagami.

3.  Poprawiony projekt wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, właściwa komórka przekazuje do 
Departamentu Prawnego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania stanowiska Komisji Europejskiej.

4.  Po przeprowadzeniu analizy materiałów, o których mowa w ust. 3, Departament Prawny przekazuje je do 
krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, w terminie 10 dni od dnia ich otrzyma-
nia z właściwej komórki.

5.  Po otrzymaniu informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych o uzyska-
niu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o poprawionym tekście projektu aktu prawnego, Departament 
Prawny podejmuje wstrzymane czynności legislacyjne.

§ 7

W  przypadku otrzymania uwag do notyfikowanego projektu bezpośrednio z państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, procedurę określoną w § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1.  W przypadku otrzymania od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych projektu 
aktu normatywnego przygotowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament Prawny 
przekazuje ten projekt, w trybie legislacji obiegowej, do właściwych komórek, celem sporządzenia wspólne-
go stanowiska oraz ewentualnego zgłoszenia uwag do projektu.

2.  Właściwa komórka przygotowuje, w razie potrzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resortami, 
stanowisko, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je do Departamentu Prawnego w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania projektu.

3.  Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy stanowiska, o którym mowa w ust. 1, przekazuje je, w ter-
minie 14 dni od dnia jego otrzymania z właściwej komórki, do krajowego koordynatora systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych.

§ 9

Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne wprowadzone 
zostały istotne zmiany, w szczególności dodano lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wymagania 
albo przyspieszono termin ich wprowadzenia, projekt ten podlega ponownej procedurze notyfikacyjnej.

§ 10

1.  O ile wydany (opublikowany) akt prawny wyłącza zasadę swobodnego przepływu towarów, właściwa ko-
mórka niezwłocznie przygotowuje i przekazuje do Departamentu Prawnego o następujące dokumenty:
1)  tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawnego wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór stano-

wi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowa-
nia krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych;

2)  pełny tekst załączników do aktu prawnego, o ile krajowy koordynator systemu notyfikacji norm i aktów 
prawnych zgłosił takie żądanie;

3)  wnioski o przekazanie załączników i dodatkowych informacji do aktów prawnych wyłączających stosowa-
nie zasady swobodnego przepływu towarów, wydanych i notyfikowanych przez państwa członkowskie 
Unii Europejskiej.

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament Prawny przekazuje do krajowego koordynatora systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych niezwłocznie po ich otrzymaniu z właściwej komórki.

§ 11

Departament Prawny przekazuje właściwej komórce dokumenty, o których mowa w § 18 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych, niezwłocznie po ich otrzymaniu od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i ak-
tów prawnych.
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Załączniki do zarządzenia Nr 98
Ministra Środowiska

z dnia 24 grudnia 2008 r.
(Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 122)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH 
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANI A TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Nadmierny pobór wody do celów ener-
getycznych, technicznych i komunal-
nych

Działania w celu określenia limitów poboru wody. Kontrola 
bieżąca ilości pobieranej wody przez użytkowników ujęć 
wodnych, wymóg instalacji wodomierzy przepływowych na 
rurociągach

2 Zmiany w zachowaniu się zwierząt na 
skutek nadmiernego oddziaływania 
człowieka

Okresowe zamykanie szlaków turystycznych, edukacja tury-
stów. Odstraszanie niedźwiedzi od osad ludzkich pociskami 
gumowymi oraz grodzenie obiektów „pastuchami elektrycz-
nymi”

3 Zanieczyszczenie środowiska Inwentaryzacja oraz sukcesywne usuwanie nielegalnych wy-
sypisk odpadów. Usuwanie odpadów z terenów udostępnio-
nych. Monitorowanie działania istniejących oczyszczalni 
ścieków, wymaganie od właścicieli obiektów znajdujących 
się w granicach Parku racjonalnej gospodarki wodno ścieko-
wej. Wprowadzanie nowych technologii poprawiających ja-
kość odprowadzanych ścieków. Okresowe ustawianie toalet 
przewoźnych

4 Erozja gleby i zniszczenia roślinności 
spowodowane rozdeptywaniem pobo-
czy szlaków turystycznych letnich i zi-
mowych oraz tras narciarskich.

Remont nawierzchni szlaków turystycznych i urządzeń od-
wadniających, dostosowanie szerokości szlaku do natężenia 
ruchu pieszego. Podcinanie gałęzi drzew i krzewów (w tym 
kosodrzewiny) zarastających światło szlaku, nartostrad i szla-
ków narciarskich oraz przecinanie powalonych drzew.
Usuwanie nalotu świerkowego oraz podcinanie gałęzi koso-
drzewiny na trasach narciarskich. Usuwanie drzew zagraża-
jących bezpieczeństwu ludzi i urządzeń technicznych na tere-
nach udostępnionych turystycznie. Instalacja sztucznych za-
pór w postaci: potykaczy, ostrewek, płotków, kratownic ma-
jących na celu ograniczanie wydeptywania terenów wzdłuż 
szlaków turystycznych

5 Gwałtowny rozpad sztucznych drzewo-
stanów świerkowych w reglu dolnym, 
skutkujący niekorzystnymi zmianami 
stosunków wodnych, mikroklimatu 
i siedliska

Podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów poprzez 
ich przebudowę oraz tworzenie kompleksu czynników od-
pornościowych w oparciu o biomasę pozostawioną na grun-
cie. Spowalnianie tempa rozpadu drzewostanów

6 Rozprzestrzenianie się obcych, inwazyj-
nych gatunków roślin na obszarze Par-
ku

Eliminacja obcych, inwazyjnych gatunków roślin

7 Emisja hałasu w związku z organizacją 
imprez i zgromadzeń

Ograniczanie mocy nagłośnienia do wartości takiej by w od-
ległości 100 m od miejsca organizacji imprez sportowych 
i innych, poziom hałasu wynosił nie więcej niż 50 dB, zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 
2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu 
(Dz. U. Nr 8, poz. 81)

8 Brak skutecznego oddziaływania w rea-
lizacji zasad ochrony krajobrazowej na 
gruntach niebędących własnością Skar-
bu Państwa

Wykup gruntów. Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego
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1 2 3

 9 Rozbudowa obiektów kubaturowych na 
obszarze Parku

Ustalenie zasad zagospodarowania terenu na etapie uzgad-
niania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego

10 Penetracja terenów nieudostępnionych 
dla ruchu turystycznego

Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych, wyzna-
czanie przebiegu wybranych szlaków za pomocą tyczek 
w okresie zimowym, wprowadzenie jednolitego systemu in-
formacji turystycznej (kierunkowskazy, piktogramy i tablice 
informacyjne), fladrowanie, instalacja sztucznych zapór

11 Okresowe wysychanie i zanikanie natu-
ralnych miejsc rozrodu płazów

Odtwarzanie zniekształconych siedlisk i utrzymywanie oczek 
wodnych

12 Zmiany w ekosystemach łąk i pastwisk 
spowodowane zaniechaniem ich użyt-
kowania

Wykaszanie powierzchni, wypas owiec i krów, wycinanie 
niepożądanych krzewów i drzew

13 Erozja gleby i zniszczenia roślinności 
spowodowane rozjeżdżaniem poboczy 
dróg, składów drewna i terenów leśnych 
niezalesionych, przez pojazdy mecha-
niczne w ruchu lokalnym

Remont nawierzchni dróg i składów drewna, regeneracja 
poboczy. Podkrzesywanie drzew i krzewów zarastających 
światło dróg i niezbędnych przejazdów. Stosowanie sztucz-
nych zapór w postaci płotków, pachołków, rogatek i indywi-
dualnych osłon na drzewa

14 Szkody w uprawach i młodnikach od je-
leniowatych

Osłony sadzonek, grodzenie upraw

15 Nadmierne upadki ssaków oraz ptaków 
(jeleń, sama, wróblowate) w ekstremal-
nych warunkach pogodowych

Interwencyjne dokarmianie w okresie zalegania dużej po-
krywy śnieżnej oraz niskich temperatur, poprawa warun-
ków lęgowych poprzez utrzymywanie i czyszczenie istnieją-
cych budek lęgowych

16 Wyjałowienie gleb łąk i pastwisk na sku-
tek wieloletniego użytkowania

Nawożenie organiczne obornikiem, koszarowanie owiec

17 Stosowanie agregatów prądotwórczych 
powodujących hałas oraz zanieczyszcze-
nie powietrza (spaliny)

Instalacja na obiektach nie mających przyłącza energetycz-
nego baterii słonecznych o mocy poniżej 500 W

18 Nadmierny ruch turystyczny Czasowe zamykanie szlaków turystycznych, czasowe wyłą-
czanie poszczególnych fragmentów Parku z udostępnienia 
turystycznego, regulacja natężenia ruchu turystycznego, 
kampanie edukacyjno-informacyjne

19 Deprecjacja zabytkowych szałasów
pasterskich

Okresowa renowacja wybranych szałasów pasterskich

20 Pozyskiwanie runa leśnego (borówek, 
malin, grzybów) w celu konsumpcyjnym 
i handlowym

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające penetra-
cję terenu

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Zabudowa prywatnych polan znajdują-
cych się w granicach Parku, w strefie 
ochrony krajobrazowej

Ustalenie terenów wyłączonych spod inwestycji budowla-
nych na etapie uzgadniania studiów uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu i lokalizacji in-
westycji celu publicznego, wykup gruntów

2 Zagrożenie pożarowe Działania profilaktyczne — utrzymanie miejsc poboru wody

3 Antropogeniczna erozja brzegów poto-
ków i źródlisk

Zabudowa przeciwerozyjna miejscowym materiałem
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Urbanizacja obszaru bezpośrednio przy-
ległego do granicy Parku

Działania na rzecz rozszerzenia otuliny, uzgadnianie decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i lokali-
zacji inwestycji celu publicznego, studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego

2 Degradacja lasu pod wpływem zanie-
czyszczenia powietrza

Odtwarzanie oraz zachowanie właściwej struktury gatunko-
wej i wiekowej drzewostanów. Zwiększanie odporności eko-
systemów leśnych poprzez pozostawianie drewna do mine-
ralizacji

3 Inwazja na teren Parku obcych, agre-
sywnych gatunków roślin

Informowanie i uświadamianie zagrożenia ze strony tych ga-
tunków właściwym podmiotom

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń

1 2 3

1 Loty statków powietrznych na niskich 
pułapach nad terenem Parku

Opiniowanie wniosków o wyrażenie zgody na takie loty za 
wyjątkiem lotów ratowniczych i szkoleniowych Tatrzańskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

2 Przedostawanie się na teren Parku ob-
cych gatunków fauny (jenot, norka ame-
rykańska)

Eliminacja z terenu Parku lub likwidacja

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU 
I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Wykładzinie pułapek zapacho-
wych (feromonowych), na komi-
ka drukarza (kontrola liczebności 
populacji)

15 szt. 42g; 54b; 65i, j; 70i; 242f; 251f; 263f; 282g

2 Zbiór nasion buka 20 kg 214g

B. Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Korekta i uzupełnienia oznako-
wania szlaków turystycznych

165 km Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną ścisłą, 
według potrzeb

2 Wytyczenie i oznakowanie od-
cinka szlaku na Bobrowiecką 
Przełęcz

0,3 km 302p

3 Ustawianie i wymiana kierunko-
wskazów, piktogramów, tablic 
lawinowych i tablic informacyj-
nych

400 szt. Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną ścisłą, 
według potrzeb

4 Przegląd i konserwacja sztucz-
nych zabezpieczeń na szlakach 
turystycznych

Odcinki 
szlaków 
wyposa-
żone 
w sztucz-
ne
zabezpie-
czenia
(klamry, 
łańcuchy, 
drabinki)

Odcinki przejść przez jaskinie wraz ze szlakami dojścio-
wymi: 
Smocza Jama, Jaskinia Mylna, Jaskinia Raptawicka
Odcinki na szlakach turystycznych: 
Przysłop Miętusi — Małołączniak, wejście i zejście z ko-
puły szczytowej Giewontu, Świnicka Przełęcz —Krzyżne, 
Hala Gąsienicowa — Zawrat, Hala Gąsienicowa — Kozia 
Przełęcz — Dolina Pięciu Stawów Polskich, podejście 
Żlebem Kulczyńskiego, Hala Gąsienicowa — Skrajny 
Granat, Dolina Pięciu Stawów Polskich — Szpiglasowa 
Przełęcz, Czarny Staw pod Rysami — Przełęcz Mięgu-
szowiecki pod Chłopkiem, Czarny Staw pod Rysami — 
Rysy

5 Działania prewencyjno-porząd-
kowe ograniczające penetrację 
obszaru Parku poza szlakami tu-
rystycznymi w celu pozyskiwa-
nia runa leśnego

Według
potrzeb

Cały obszar Parku objęty ochroną ścisłą

C. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usunięcie odpadów stałych 
z potoków i stawów oraz ich oto-
czenia

53 km Cały udostępniany obszar Parku objęty ochroną ścisła 
według potrzeb
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1 2 3 4

 2 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia

120 km Cały udostępniany obszar Parku objęty ochroną ścisłą

 3 Wykonanie zabudowy zabezpie-
czającej pobocza szlaków przed 
erozją

300 m Cały udostępniany obszar Parku objęty ochroną ścisłą, 
według potrzeb

 4 Ustawianie kabin sanitarnych 33 szt. 60a, 63a, 201a, 214a, 273d, 274a, 251f

 5 Usuwanie drzew zagrażających 
bezpieczeństwu ludzi w pobliżu 
szlaków turystycznych

20 szt. Cały udostępniany obszar Parku objęty ochroną ścisłą, 
według potrzeb

 6 Remont szlaków turystycznych 8000 m Przełęcz Między Kopami — Hala Gąsienicowa, Schroni-
sko Murowaniec — Dolna Stacja KL Gąsienicowa, 
Dolina Białego — Czerwona Przełęcz, Dolina Małej Łąki 
— Kondracka Przełęcz, Dolina Pięciu Stawów Polskich 
— Szpiglasowa Przełęcz, Kondracka Przełęcz — Kon-
dracka Kopa, Dolina Pięciu Stawów Polskich — Krzyż-
ne, Polana Tomanowa — Chuda Przełączka, Jaskinia 
Mylna — Dol. Kościeliska, Psia Trawka — Hala Gąsieni-
cowa, Włosienica — Morskie Oko, Ciemniak — Kondra-
cka Kopa

 7 Konserwacja bieżąca szlaków 
turystycznych

5000 m Cały udostępniany obszar Parku objęty ochroną ścisłą

 8 Podcięcie gałęzi drzew i krze-
wów w tym kosodrzewiny oraz 
usuwanie nalotu świerkowego 
i przecinanie powalonych drzew 
na szlakach turystycznych, nar-
tostradach i trasach narciarskich. 
Usuwanie roślinności zasłania-
jącej światło szlaku

Na
2000 m 
długości 
szlaków

Udostępniony obszar Parku objęty ochroną ścisłą,  
według potrzeb

 9 Podcinanie gałęzi i usuwanie 
drzew zagrażających bezpie-
czeństwu działania urządzeń 
technicznych

3 urządze-
nia (kole-
je linowe)

187a, b, g, p, t

10 Renowacja wybranych szałasów 
pasterskich

Według 
potrzeb

Cały obszar Parku objęty ochroną ścisłą, w miejscach 
występowania szałasów pasterskich, według potrzeb

D. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Monitoring poziomu wody 
w potokach i wywierzyskach

15 szt. 42c, 44f, 46a, 49d, 64p, 65a, 204a, 214a, 221d, 248b, 
285a

2 Ocena jakości wód 48 prób 47a, 48b, 49j, 64i, 78j, 98g, 98x, 250, 255, 264a, 264c
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II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

 1 Zbiór szyszek jodły i nasion ja-
wora, w celu hodowli sadzonek 
o miejscowym genotypie, do 
późniejszych odnowień (właści-
we kształtowanie struktury ga-
tunkowej)

150 kg 116c; 117b, g, 199i

 2 Hodowla sadzonek drzew 
w szkółkach leśnych do później-
szych odnowień w drzewosta-
nach Parku

1,10/0,50 ha 25c; 199z; 229j

 3 Przygotowanie gleby oraz siew 
nasion jodły i jawora pod osłoną 
drzewostanu

5,00 ha 148a; 170f; 270a

 4 Sadzenie sadzonek jodły i buka 
pod osłoną drzewostanu

2,00 ha 35h, i; 37a; 294p

 5 Wykaszanie roślinności zielnej 
przygłuszającej sadzonki na 
uprawach leśnych (pielęgnacja 
upraw)

10,00 ha 3j; 6h; 9a; 16k; 21g, k; 84b; 85a; 87f; 99g; 101i;  
102a, b; 112d, g, i

 6 Pielęgnowanie plantacji limbo-
wej poprzez wykaszanie roślin-
ności zielnej, cięcie części gałęzi 
oraz przygłuszających drzew 
i odrośli, zakładanie koszy na 
szyszki

0,60 ha 199x, y

 7 Pielęgnowanie sztucznie wpro-
wadzonych młodników i drzewo-
stanów w wieku do 40 lat, po-
przez regulację składu gatunko-
wego (odsłanianie buków, jawo-
rów i jodeł) i struktury prze-
strzennej, w celu ich dostosowa-
nia do warunków siedliskowych

40,56 ha 1a; 3j; 9a; 19b; 21g, k; 81f; 84b, c; 99b; 100i; 100f, i; 
112i; 123a; 124b; 152b; 158t; 162d; 164i, l; 168h; 223a; 
235a, o; 240k; 241b; 247b; 291i

 8 Pielęgnowanie sztucznie wpro-
wadzonych drzewostanów 
w wieku powyżej 40 lat, poprzez 
regulację składu gatunkowego 
(odsłanianie buków, jaworów 
i jodeł) i struktury przestrzennej, 
w celu ich dostosowania do wa-
runków siedliskowych

72,55 ha 8c; 79a; 110f; 111j, f; 117b; 126c, d, f; I93p; 199sx, xx; 
230h, m, r, s; 273h; 294r

 9 Usuwanie części drzew (głównie 
świerk) opanowanych przez fito-
fagiczne owady (np. kornikowa-
te) lub grzyby patogeniczne (np. 
korzeniowiec wieloletni, opień-
ka), bądź zagrażających bezpie-
czeństwu przebywających na te-
renie Parku, z pozostawianiem 
średnio 20% drewna wielkowy-
miarowego na gruncie do natu-
ralnego rozkładu

5768,78 ha Drzewostany Parku objęte ochroną czynną
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1 2 3 4

10 Odgradzanie dróg i składów 
drewna płodami i pachołkami

800 m Obszar Parku objęty ochroną czynną, w miejscach 
wykonywania zabiegów ochronnych i składowania 
drewna

11 Przystosowanie dróg do zrywki 
drewna

2500 m Obszar Parku objęty ochroną czynną, w miejscach 
wykonywania zabiegów ochronnych

12 Wykładanie drzew pułapkowych 
na korniki świerka i ich korowa-
nie

290 szt. 3tf; 4g; 5c; 6f; 9h; 12g; 15j,k; 16k; 17g; 18g; 19b, g; 
20f; 21a; 22b, d, g; 23a, d, f; 24a; 25a; 26c, m, x; 28c; 
29c; 30c; 3Ib; 33b; 35a; 36a; 40a; 80g; 83d; 84b,g; 
85a; 86d; 87c, d; 89c; 99f, h, g; 100b, d; 101a, f, j, g; 
102a, b; 104h; 105a, g; 107j; 108c; 110a, c; 111a, f, g; 
112a; 114b; 115b; 116h; 117a; 119b; 120b, g, f; 123b; 
153g; 164c; 170a, g; 186c,193mx; 199tx, ay; 223f; 
225l, k; 231b,d; 232c; 233h; 234l; 235r; 236d; 237a, p; 
240a, k; 241a; 246d; 270d; 272i, k; 273i; 290j; 291j; 
292g; 294r

13 Przysposabianie drzew z wywro-
tów na pułapki na korniki świer-
ka i ich korowanie

110 szt. Obszar Parku objęty ochrona czynną, w miejscach 
występowania wywrotów

14 Wykładanie pułapek zapacho-
wych (feromonowych) na korniki 
świerka

60 szt. 9a; 12b; 15d; 24g; 33f; 37i; 79d; 89g; 118l; 119d; 124b; 
151d; 161f; 170b

15 Zabezpieczenie upraw leśnych 
indywidualnymi osłonkami 
przed zwierzętami

45,2 ha 1a; 3h; 5c; 6f; 7c; 9a; 15g; 16g; 171; 20f,c; 22h, g; 23d; 
24a; 25a; 27b; 32a; 36a; 40a; 81f; 82c, 99f; 100bd; 
101f, d, j, j; 102a, b; 104h; 109c; 110a, f; 111d, f; 117g; 
120c, f; 122i; 123b, d; 128b; 158gx; 159c; 167c; 169d; 
170a; 173j; 174i; 199lx; 200i; 228n, y; 231b; 232c, d; 
234h; 236h; 237t; 271b; 272i, j

16 Indywidualne zabezpieczanie 
drzew przed jeleniowatymi np. 
palikowanie

0,5 ha 173j; 174b

17 Naprawa istniejących ogrodzeń 
upraw jodłowych i bukowych

35 szt. Obszar Parku objęty ochroną czynną, według  
potrzeb

18 Konserwacja miejsc czerpania 
wody (dla celów przeciwpożaro-
wych lasu)

9 szt. 30, 40, 116, 158, 173, 214, 235, 254, 294

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Przeciwdziałanie zmianom (zara-
stanie), zachodzącym w ekosy-
stemach polan, łąk i pastwisk, 
poprzez wypas ekstensywny 
owiec i krów (wypas kulturowy)

120,5 ha 27c, 27f, 79d, 89g, 89i, 1181,145b, 160i, 161f, 
161h, 192m, 192cx, 192fx, 192jx, 192kx, 192lx, 
193r, 194h, 195i, 195j, 195m, 200k, 2281,228m, 
228i, 228k, 228p, 228r, 228s, 229f, 229i, 229k, 
2291, 229m, 230a, 230j, 230k, 2301, 234a, 234b, 
234g, 235d, 235m, 235n, 236f, 272f, 273d, 273f, 
290n, 290o, 290s, 290p, 291c, 2911, 292h, 292j, 
292n, 292o, 294h, 294k, 294o, 294t, 294w, 294x, 
294y, 294z, 294ax, 294bx, 294cx, 294fx, 294mx, 
294gx, 294hx, 294ix, 294ix, 294jx, 294lx, 294ox, 
294rx, 294sx, 294tx, 295b, 303b, 303c, 303f, 303k, 
303o, 3C3p, 303r, 303s, 303t, 303m, 303gx, 
303hx
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2 Utrzymanie istniejących lądo-
wych ekosystemów nieleśnych 
poprzez wykonanie koszenia 
z usuwaniem biomasy

12,36 ha 2c, 2d, 24g, 29g, 37i, 37j, 79d, 145b, 148c, 158c, f, 
fx, g, 214b, 214f, 234c, 235j, 294s

3 Zapobieganie zubożeniu gleb 
łąk i pastwisk poprzez nawoże-
nie organiczne (obornik, kosza-
rowanie)

ok. 15 ha Obszar Parku objęty ochroną czynną, polany 
wypasane według potrzeb

4 Utrzymanie ekosystemów po-
lan, łąk i pastwisk poprzez wyko-
nanie koszenia pielęgnacyjnego 
z pozostawieniem biomasy

15,90 ha 12b, 89g, 1181,194h, 195m, 224n, f, j, 230j, k, l, 
235m, n, 303c, 303f, 303p, 303r, 304b,304f

5 Zapobieganie sukcesji lasu na 
ekosystemy nieleśne — usuwa-
nie drzew i krzewów z powierzch-
ni nieleśnej

5,5 ha 15b, 15d, 79d, 91c, 92b, 200k, 290n, o, 294gx, 
294h, 304h

6 Wykaszanie roślin synantropij-
nych z wywiezieniem biomasy

4,90 ha (2—3 
powtórzenia)

290n, 290o, 291c, 292n, 292o, 295b; otoczenie 
istniejących szałasów: 89g, i, 161f, h, 178b, 170b, 
29, 4tx, 303

7 Grodzenie zabezpieczające pola-
ny, łąki i pastwiska

300 m Obszar Parku objęty ochroną czynną, według 
potrzeb

C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Monitoring poziomu wody 
w potokach i wywierzyskach

24 szt. 8t, w, 30g, 118d, 124c, 168c, 170a, 186a, b, 246b, 
271a, 291a, 294b, px, rx, 304 g, 312a

2 Ocena jakości wód 15 prób 8f, 118d, 235a, 303f

3 Utrzymanie miejsc rozrodu 
płazów

Siedem oczek 
wodnych wraz 
z otaczającym 
terenem 1,50 ha

Obwody Ochronne: Łysa Polana: 8, 80, Kuźnice: 
168, Strążyska: 214, Chochołowska: 294

D. Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Korekta i uzupełnienia oznako-
wania szlaków turystycznych

65 km Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną 
czynną, według potrzeb

2 Ustawianie i wymiana kierun-
kowskazów, piktogramów, tab-
lic lawinowych i tablic infor-
macyjnych

250 szt. Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną 
czynną, według potrzeb

3 Utworzenie nowego punktu 
widokowego

1 szt. 3j

E. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usunięcie odpadów stałych 
z potoków i ich otoczenia

153 km Obszar Parku objęty ochroną czynną, według 
potrzeb
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 2 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia

100 km Udostępniany obszar Parku objęty ochroną 
czynną

 3 Wykonanie zabudowy zabez-
pieczającej pobocza szlaków 
przed erozją

400 m Udostępniany obszar Parku objęty ochroną 
czynną

 4 Ustawianie kabin sanitarnych 54 szt. 14f, 26m, 32i, 47a, 82n, 85c, 89c, 104f, 167r, 18 
1g, 193fx, 230c, 235a, 235m, 251f, 273d, 274a, 
270dx, 294l

 5 Remont szlaków turystycz-
nych

2800 m Waksmundzka Rówień — Gęsia Szyja Wierch 
Poroniec — Wapiennik

 6 Konserwacja bieżąca szlaków 
turystycznych

4000 m Udostępniany obszar Parku objęty ochroną 
czynną

 7 Podcięcie gałęzi drzew i krze-
wów w tym kosodrzewiny oraz 
usuwanie nalotu świerkowego 
i przecinanie powalonych drzew 
na szlakach turystycznych, nar-
tostradach i trasach narciar-
skich. Usuwanie roślinności za-
słaniającej światło szlaku

Na 1200 m  
długości szlaków

Udostępniany obszar Parku objęty ochroną 
czynną

 8 Ograniczanie wjazdu na drogi 
wewnętrzne Parku poprzez 
przebudowę rogatek

2 szt. Obwód Ochronny Kośne Hamry 30b, 36a

 9 Usunięcie nielegalnych skła-
dowisk śmieci

20 m3 16f, 17a, d, 19k, 20j, 26a, b, 30a oraz według  
potrzeb

10 Podcinanie gałęzi i usuwanie 
drzew zagrażających bezpie-
czeństwu działania urządzeń 
technicznych

1 urządzenie 181a, b, c, g, h,
183a, c, d, g

11 Renowacja wybranych szała-
sów pasterskich

Według potrzeb Obszar Parku objęty ochroną czynną, według 
potrzeb

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usuwanie części drzew wy-
wróconych i połamanych, 
opanowanych przez owady 
lub grzyby, jak również zagra-
żających bezpieczeństwu prze-
bywających na terenie Parku

2500 ha Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową

2 Zabiegi hodowlane według in-
dywidualnych planów prywat-
nych spółek i wspólnot

2500 ha Według indywidualnych planów prywatnych 
spółek i wspólnot

3 Zabiegi ochronne: wykładanie 
pułapek zapachowych (fero-
monowych) na korniki świerka

16 szt. oddz. 111 WL Witów
oddz. 199o; 501k, l; 520c; 521bc; 541a; 562c; 
563b

4 Zabiegi ochronne: wykładanie 
drzew pułapkowych na korniki 
świerka i ich korowanie

15 szt. Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb
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B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Prowadzenie ekstensywnej gospodar-
ki kośno-pasterskiej charakterystycz-
nej dla obszarów górskich

96 ha Prywatne użytki rolne położone w granicach 
Parku

C. Udostępnienie turystyczne

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ustawianie i wymiana kierun-
kowskazów, piktogramów, tab-
lic lawinowych i tablic informa-
cyjnych

100 szt. Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną 
krajobrazową, według potrzeb

2 Korekta i uzupełnienia oznako-
wania szlaków turystycznych

26 km Cały udostępniony obszar Parku objęty ochroną 
krajobrazową, według potrzeb

3 Modernizacja parkingów i po-
stojów dorożkarskich

2,30 ha 82l, k; 235b

4 Modernizacja i konserwacja 
nawierzchni parkingów: Wierch 
Poroniec, Kiry

0,41 ha 270c, 85c,

D. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usunięcie odpadów stałych 
z potoków i ich otoczenia

5 km Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb

2 Usuwanie odpadów stałych ze 
szlaków i ich otoczenia oraz 
z poboczy dróg

30 km Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb

3 Ustawianie kabin sanitarnych 3 szt. 158z

4 Remont szlaków turystycznych 300 m Według potrzeb wykonuje Wspólnota Leśna 
Uprawnionych 8 Wsi w Witowie

5 Konserwacja bieżąca szlaków 
turystycznych

200 m Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb

6 Usunięcie nielegalnych wysy-
pisk śmieci

Wzdłuż Potoku           
i Poroniec

Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb

7 Renowacja wybranych szała-
sów pasterskich

Według potrzeb Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową,  
według potrzeb

E. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Monitoring poziomu wody w poto-
kach i wywierzyskach

2 szt. 270a, 192 ry

1)  Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.  
Numery oddziałów i pododdziałów podano według opracowania „Dokumentacja Urządzeniowa Lasów Skarbu Państwa 
Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2025 roku”.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną ścisłą

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3

Ochrona rodzimych gatunków roślin 
poprzez usuwanie roślin ekspansyw-
nych obcego pochodzenia

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin:
Rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica),
Smotrawa okazała
(Telekia speciosa),
Niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera,
Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskii)
i inne

W przypadku pojawienia się 
gatunków roślin obcego po-
chodzenia inwentaryzacja 
a następnie koszenie, wyko-
pywanie z wywiezieniem po-
za granice Parku

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Niedźwiedź Rozpoznanie sytuacji populacyjnej 
celem przeciwdziałaniu synantropi-
zacji

Odłów i założenie obroży tele-
metrycznej oraz znakowanie 
plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami gu-
mowymi, oraz grodzenie osad 
ludzkich pastuchami elek-
trycznymi

3 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał

4 Jeleń, sarna, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjny odstrzał sani-
tarny

II. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3

Ochrona rodzimych gatunków roślin 
poprzez usuwanie roślin ekspansyw-
nych obcego pochodzenia

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin:
Rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica),
Smotrawa okazała
(Telekia speciosa),
Niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera,
Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskii)
i inne

W przypadku pojawienia się 
gatunków roślin obcego po-
chodzenia inwentaryzacja 
a następnie koszenie, wyko-
pywanie z wywiezieniem poza 
granice Parku
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B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Niedźwiedź Rozpoznanie sytuacji populacyjnej 
celem przeciwdziałaniu synantropi-
zacji

Odłów i założenie obroży tele-
metrycznej oraz znakowanie 
plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami ge-
mowymi, oraz grodzenie osad 
ludzkich pastuchami elektrycz-
nymi

3 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał

4 Jeleń, sama, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjny odstrzał sani-
tarny

5 Jeleń, sama Ograniczenie nadmiernych upadków Dokarmianie zwierzyny pod-
czas dużych opadów śniegu 
i niskich temperatur. Wyłoże-
nie siana

6 Ptaki Polepszenie warunków lęgowych Czyszczenie skrzynek lęgowych

7 Ptaki, rząd wróblowe Ograniczenie nadmiernych upadków Interwencyjne, zimowe dokar-
mianie ptaków podczas du-
żych opadów śniegu i niskich 
temperatur, w otoczeniu osad

III. Obszary objęte ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3

Ochrona rodzimych gatunków roślin 
poprzez usuwanie roślin ekspansyw-
nych obcego pochodzenia

Eliminacja obcych ekspansywnych 
gatunków roślin:
Rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica),
Smotrawa okazała
(Telekia speciosa),
Niecierpek gruczołowaty
(Impatiens glandulifera,
Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskii)
inne

W przypadku pojawienia się 
gatunków roślin obcego po-
chodzenia inwentaryzacja 
a następnie koszenie, wyko-
pywanie z wywiezieniem po-
za granice Parku

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Niedźwiedź Rozpoznanie sytuacji populacyjnej 
celem przeciwdziałaniu synantropi- 
zacji

Odłów i założenie obroży te-
lemetrycznej oraz znakowa-
nie plastikowymi kolczykami

2 Niedźwiedź Przeciwdziałanie synantropizacji Odstraszanie pociskami gu-
mowymi, oraz grodzenie 
osad ludzkich pastuchami 
elektrycznymi
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1 2 3 4

3 Lis Przeciwdziałanie synantropizacji Interwencyjny odstrzał

4 Jeleń, sarna, lis i inne Eliminacja osobników chorych, ran-
nych

Interwencyjny odstrzał sani-
tarny

5 Jeleń, sarna Ograniczenie nadmiernych upadków Dokarmianie zwierzyny pod-
czas dużych opadów śniegu 
i niskich temperatur. Wyłoże-
nie siana

6 Ptaki Polepszenie warunków lęgowych Czyszczenie skrzynek lęgowych

7 Ptaki, rząd wróblowe Ograniczenie nadmiernych upadków Interwencyjne, zimowe do-
karmianie ptaków podczas 
dużych opadów śniegu i ni-
skich temperatur, w otocze-
niu osad

8 Wszystkie gatunki Ograniczanie synantropizacji zwierząt 
i ich nadmiernych upadków

Obserwacje i dokumentowa-
nie tras migracji zwierząt do 
i z Parku
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ
I KRAJOBRAZOWĄ

Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia ogółem w ha

1 2 3

Ochrona ścisła Oddziały o numerach: 42—78; 79 i; l—m; 90—98; 130; 
132h—j; 133—140; 142—144; 147c—d, h—i; 154—157, 
166c—j, 171—172, 176f—o, 177, 179, 180, 182,  
184—185, 187—191, 196—198, 201—222, 227, 239, 
242—245, 248—269, 274—289, 293, 295h—o, 296c—l, 
297—300, 301a—j, 302, 303a, 305—311, 312a, k—m, 
w—y, 313—316

12 449,09

Ochrona czynna Oddziały o numerach: 1; 2 a—c; 3—15; 16 f—k; 17; 18 
a—h; 19—37; 38 a—h, 1; 39—41; 79a—h, j—k, n—p; 
80; 81a—m; 82—89; 99—129; 131—132 a—g; 141; 
145—146, 147 a—b, f—g; 148—153, 158a—b, dx—jx, 
159—165, 166a—b, 167—170, 173—175, 176a—d, 178, 
181, 183, 186; 192 h—i, 1—r, ax—dx, hx—ix, kx, 
nx—ix, hy—jy, ly—my, py—ry, 193a, d—g, j—yx; 
194—195, 199 ix, lx—cy, 200 a—d, g, i, k—s, 223—226, 
228, 230—234, 235a, l—w, 236—238, 240—241,  
246—247, 270d—g, 271—273, 290—292, 294, 295a—g, 
296a—b, 301k, 303b—px, 304, 312b—j, n—t

5 973,41

Ochrona krajobrazowa a)  Ochronę krajobrazową, obejmują obszary nie będą-
ce w zarządzie TPN,

b)  Oddziały o numerach: 2d—g; 16a—d; 38i—k; 81n; 
158c—cx, 192a—g, j—k, s—z, fx—gx, jx, lx—mx,  
wx—gy, ky, ny—oy, sy; 193b—c, h—i, 199a—hx,  
jx—kx, dy—fy; 200f, h, j, 229, 235b—k, 270a—c

2 679,64
   95,23

Łącznie ochrona krajobrazowa  2 774,87

Razem 21 197,37

1)  Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.  
Numery oddziałów i pododdziałów podano według opracowania „Dokumentacja Urządzeniowa Lasów Skarbu Państwa 
Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2025 roku”.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, 
TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA  

ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane,  
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać 

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3

Cały obszar Parku lub jego fragmen-
ty w zależności od indywidualnej 
oceny projektu tematu badawczego

Za zgodą dyrektora Parku udzieloną 
na wniosek instytucji naukowej

Dla celów badawczych — bez 
ograniczeń. Dla ćwiczeń tere-
nowych o charakterze nauko-
wym na szlakach turystycz-
nych i w ich otoczeniu do 
50 metrów od szlaku dla grup 
do 10 osób z opiekunem — 
bez ograniczeń liczby grup

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane, 
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Ośrodek edukacyjno muzeal-
ny Parku (199n)

Ekspozycja czasowa, sale audiowizu-
alne

100

 2 Ogród roślinności tatrzańskiej 
(199p)

Ścieżka dydaktyczna 200

 3 Stara Wozownia — Kuźnice 
(192 wx)

Ekspozycja stała — „Kolekcja fauni-
styczna Antoniego Kocyana”

 50

 4 Spichlerz Kuźnice (192 wx) Ekspozycja okresowa —„Zamoyscy 
i ich dzieło”

 50

 5 Zespół dworsko-ogrodowy 
Kuźnice (192 ay, gy, ky, oy, fx, 
yx, zx)

Ścieżka dydaktyczna —„Działalność 
człowieka w Dolinie Bystrej”

100

 6 Przystanki ścieżki dydaktycz-
nej Palenica Białczańska Mor-
skie Oko (821, 42f, 72a, 52a, 
47d, 48i, 48g)

Ścieżka dydaktyczna 500

 7 Przystanki ścieżki przyrodni-
czej Dolina Białego — Sarnia 
Skała (204a, 204d, 201i, 204m, 
202a, 206f, 205g, 208u)

Ścieżka przyrodnicza 200

 8 Znakowane szlaki turystyczne Realizacja działań edukacyjnych Par-
ku i jednostek edukacyjnych z ze-
wnątrz

10 000 (1 grupa 50 os.
na 1 km szlaku)

 9 Kamieniołom Pod Capkami 
(199ix, 199ux)

Realizacja działań edukacyjnych Par-
ku i jednostek edukacyjnych z ze-
wnątrz

 50

10 Ośrodek czynnej ochrony pła-
zów i gadów (168c)

Punkt dydaktyczny  50
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C Miejsca udostępniane w celach kulturowych

Lp. Miejsce udostępniane,  
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4

1 Kaplica Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Jaszczurówce 
(158)

Udostępnienie czynne — obiekt sa-
kralny

  50

2 „Droga Żelazna” łącząca Kuź-
nice z Doliną Kościeliską — 
(200 do 235)

Udostępnienie jako szlak turystyczny 
na odcinku Drogi pod Reglami

1000

D. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane,  
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4

1 Cały obszar Parku Udostępnione szlaki turystyczne dla 
turystki pieszej, rowerowej i narciar-
skiej oraz wyznaczone trasy dla nar-
ciarstwa zjazdowego

Szlaki turystyczne dla  
turystyki pieszej i rowerowej  
bez limitu.
Trasy narciarskie w rejonie 
Kasprowego — 2000

2 Parkingi: Łysa Polana, Wierch 
Poroniec, Mała Łąka, Kiry 
(82l, k, 85b, 270b)

Parkingi przy punktach wejścia do Par-
ku

Brak limitu. Liczba wynikająca 
z pojemności parkingu

3 Punkty informacji turystycz-
nej: przy ul. Chałubińskiego, 
Dolina Kościeliska (199i, 
235a)

Punkty informacji turystycznej Brak limitu. Punkt przy 
ul. Chałubińskiego — liczba 
wynikająca z pojemności 
obiektu

4 Organizacja punktu informacji 
turystycznej oraz miejsca pa-
mięci poświęconej historii 
Drogi do Morskiego Oka oraz 
sporu o Morskie Oko w budyn-
ku dawnej Dróżniczówki (71f)

Punkt informacji turystycznej, izba pa-
mięci, ekspozycja

Brak limitu. Liczba wynikająca 
z pojemności obiektu

5 Organizacja punktu informa-
cji turystycznej w bud)Tikach 
dawnego przejścia graniczne-
go na Łysej Polanie (8n)

Punkt informacji turystycznej Brak limitu. Liczba wynikająca 
z pojemności obiektu

E. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane,  
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4

1 Punkty wypoczynkowe (36f, 
33i, 141)

Punkty wypoczynkowo-widokowe 50

2 Miejsca na ognisko: Polana 
Kuźnicka (192fx, 192gx, 
192jx), ogród przy Dyrekcji 
Parku (199p), Polana Rogoź-
niczańska (270a)

Miejsca wypoczynkowe, miejsca na 
organizację ognisk

Polana Kuźnicka—150 osób.
Ogród przy Dyrekcji Parku 
—150 osób.
Polana Rogoźniczańska  
— 300 osób
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F. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp. Miejsce udostępniane,  
nazwa miejsca1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie  
w danym miejscu

1 2 3 4

 1 Zespół skoczni narciarskich i re-
jon Krokwi 200f, j oraz stadiony 
sportowe i trasy narciarstwa bie-
gowego 199ax

Udostępnienie dla zawodów i im-
prez sportowych

Liczba wynikająca z pojemno-
ści obiektów 5000 osób

 2 Trasy zjazdowe w rejonie Kas-
prowego Wierchu na Hali Go-
ryczkowej i Gąsienicowej oraz 
na stoku Nosala oddz. 98a, 98g, 
98gx, 190k, 190c, 187ax, 187p, 
187x, 187y, 187

Udostępnienie dla zawodów spor-
towych

Liczba wynikająca z pojemno-
ści narciarskiej terenu — 
2500 osób

 3 Trasy biathlonowe w rejonie Kir 
oddz. 229

Udostępnienie dla zawodów spor-
towych

Liczba wynikająca z pojemno-
ści obiektów 2000 osób

 4 Tereny wyznaczone dla taterni-
ctwa powierzchniowego oddz. 
51a, 51b, 511, 51h, 58d, 58i, 58j, 
98s, 78a, 97k

Udostępnienie dla taternictwa po-
wierzchniowego

Bez limitu

 5 Jaskinie udostępnione dla tater-
nictwa jaskiniowego: Barania 24 
5n, Czarna 25Id, Dudnica 196g, 
Goryczkowa 186d, Kalacka 196a, 
Kasprowa Niżnia 182a, Kaspro-
wa Średnia 182b, Kasprowa Wy-
żnia 181p, Koprowa Studnia 
244h, Lodowa Litworowa 245n, 
Małolącka 244h, Marmurowa 
245n, Miętusia 243c, Miętusia 
Wyżnia 243k, Nad Dachem 245n, 
Pod Dachem 245n, Pod Wantą 
245m, Pomarańczarnia 244h, 
Przy Przechodzie 244h, Ptasia 
Studnia 245n, Studnia za Murem 
245n, Śpiących Rycerzy 217j, 
Śpiących Rycerzy Wyżnia 217j, 
Tunel Małołącki 244h, Wielka Li-
tworowa 245n, Wielka Śnieżna 
244h, Wodna pod Pisaną 255a, 
Zimna 250b

Udostępnienie dla taternictwa jaski- 
niowego

15 osób/dziennie w jednej  
jaskini

 6 Jaskinie udostępnione dla tater-
nictwa jaskiniowego po uzyska-
nia pozytywnej opinii rady Parku 
oraz zgody dyrektora Parku: Nie-
bieska Studnia 245n, Szara 
Studnia 244h, Studnia w Kazal-
nicy 243n, Zośka — Zagonna 
Studnia 244h, Szczelina Chocho-
łowska 299b

Udostępnienie dla taternictwa jaski- 
niowego

Ustalana indywidualnie  
na podstawie wydanych  
zezwoleń

 7 Obozowiska taternickie 
Polana Szałasiska 55c 
Polana Rogoźniczańska 270a

Udostępnienie sezonowe od 
15.06—15.09 dla noclegów

Liczba wynikająca  
z pojemności obozowisk 
150 osób/dziennie

1)  Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami.  
Numery oddziałów i pododdziałów podano według opracowania „Dokumentacja Urządzeniowa Lasów Skarbu Państwa 
Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2025 roku”.
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Załączniki do zarządzenia Nr 99  
Ministra Środowiska  

z dnia 24 grudnia 2008 r.  
(Dz. MŚiGIOŚ Nr 5, poz. 123)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH  
I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń  
i ich skutków

1 2 3

1 Pojawianie się niepożądanych inwazyjnych 
gatunków roślin obcego pochodzenia oraz 
nadmierny rozwój roślinności na łąkach 
i pastwiskach, powodujące zanikanie sied-
lisk lęgowych i miejsc żerowania ptaków 
oraz unikalnjch zbiorowisk roślinnych

Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów. 
Wypas bydła i koni na wyznaczonych powierzchniach. Na 
pastwiskach koszenie tzw. niedojadów

2 Zanik cennych zbiorowisk roślinnych: łąk 
zmiennowilgotnych i podmokłych łąk 
w wyniku zaprzestania ich użytkowania

Koszenie i wywożenie skoszonej biomasy

3 Niszczenie lęgów gęgawy, krzyżówki 
i ohara przez norkę amerykańską

Kontrola liczebności norki amerykańskiej

4 Wzrost liczebności obcych gatunków dra-
pieżników — szopa pracza i jenota

Monitorowanie zmian liczebności, redukcja liczebności 
szopa pracza i jenota

5 Niska liczebność ptaków gniazdujących 
w dziuplach — gągoła i tracza nurogęsi 
spowodowana niedoborem dziuplastych 
drzew

Stosowanie budek lęgowych

6 Szkody wyrządzane przez populację dzika 
na łąkach, pastwiskach i urządzeniach me-
lioracji wodnej

Odstrzał redukcyjny dzików

7 Kłusownictwo rybackie Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za pomocą echosondy. 
Wzmożona ochrona ryb przed kłusownictwem rybackim

8 Wypłycanie i zarastanie starorzeczy Usuwanie roślinności na wybranych odcinkach starorzeczy

9 Zarastanie przez robinię akacjową murawy 
napiaskowej

Usuwanie podrostu robinii akacjowej; ogrodzenie i ozna-
kowanie stanowiska

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń  
i ich skutków

1 2 3

1 Nadmierny wzrost liczebności populacji li-
sa i jenota zagrażających ptakom lęgowym

Odstrzał redukcyjny lisów i jenotów

2 Wypłycenie rowów i kanałów, niesprawne 
funkcjonowanie sieci melioracyjnej unie-
możliwiające utrzymanie odpowiednich 
warunków wodnych na obszarze polderu 
północnego

Konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń 
melioracyjnych. Konserwacja zastawek, śluz, jazów

3 Niesprawne funkcjonowanie doprowa-
dzalnika i innych urządzeń hydrotechnicz-
nych uniemożliwiające utrzymanie odpo-
wiednich warunków wodnych

Naprawa i konserwacja urządzeń melioracyjnych. Wypas 
bydła, odtworzenie terenu o charakterze otwartym
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III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp. Identyfikacja i ocena zagrożeń Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń  
i ich skutków

1 2 3

1 Sąsiedztwo ferm norek amerykańskich — 
stały napływ osobników uciekających 
z niewoli i zagrażających rodzimym gatun-
kom fauny

Odłowy i eliminacja norek amerykańskich szczególnie 
przed i w trakcie okresu lęgowego ptaków

2 Nadmierna presja użytkowników terenu — 
turystów i wędkarzy, powodująca zaśmie-
canie terenu, nielegalny wjazd na tereny 
nieudostępnione oraz płoszenie ptaków 
i przypadkowe niszczenie lęgów

Utrzymanie miejsc postoju i biwakowania, utrzymanie ko-
szy na odpady, znaków zakazu ruchu i regulaminów udo-
stępnienia Parku

3 Pożary powstające w wyniku nielegalnego 
wypalania łąk

Utrzymanie dróg dojazdowych do punktów czerpania wody

4 Nadmierna presja turystyczna na obsza-
rach o największej wrażliwości przyrodniej 
na terenie O.O. Słońsk

Stworzenie alternatywnej ścieżki przyrodniczej „Olszynki” 
na obszarze ochrony krajobrazowej

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.
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Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU,  
ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3

Prowadzenie monitoringu przyrodni-
czego

Wybrane gatunki ryb, ptaków wodnych, 
błotnych, drapieżnych i wróblowatych, 
oraz monitoring bobrów, zwierzyny 
łownej, roślin naczyniowych

Obszar Parku objęty ochroną 
ścisłą

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Usuwanie zarośli wierzbowych 150 ha w 2009 r. 
150 ha w 2010 r.

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

2 Ekstensywny wypas bydła i koni 
lub koszenie łąk

do 4000 ha
do 4000 sztuk bydła
około 600 koni

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

3 Koszenie jeden raz do roku, po 
15 sierpnia, łąk i ziołorośli w celu 
ochrony łąk trzęślicowych i zbioro-
wisk do nich nawiązujących

72 ha O.O. Słońsk

4 Koszenie i wywóz biomasy z turzy-
cowisk będących siedliskiem wod-
niczki, po zakończeniu sezonu lęgo-
wego

90 ha O.O. Słońsk

5 Koszenie i rozdrobnienie zielonej 
masy na wilgotnych pastwiskach 
w celu eliminacji lub ograniczenia 
zarastania obcym gatunkiem inwa-
zyjnym — rzepieniem włoskim

Powierzchnia w zależności od ob-
szaru miejsc masowego pojawu 
rzepienia włoskiego

O.O. Słońsk

6 Ochrona siedliska — wydmy śród-
lądowe z murawami napiaskowy-
mi; usuwanie podrostu robinii aka-
cjowej; ogrodzenie i oznakowanie 
stanowiska

0,5 ha
600 m barier

O.O. Słońsk

7 Ochrona siedliska: eutroficzne sta-
rorzecza — przeciwdziałanie wypły-
caniu starorzeczy — pogłębienie 
wybranych odcinków

5 km O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

8 Naprawa urządzeń melioracyjnych 
—doprowadzalnika i urządzeń 
przepustowych; powstrzymanie 
sukcesji wtórnej poprzez wypas 
bydła

5 km
do 200 szt.

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 5 — 48 — Poz. 123

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Utrzymanie dróg udostępnionych, 
ścieżek edukacyjnych, miejsc postoju 
biwakowych

2 miejsca postoju 
1 miejsce biwakowania

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

2 Utrzymanie dróg do punktów czerpa-
nia wody oraz oznakowania punktów 
czerpania wody gaśniczej

22,5 km dróg 
14 tablic „Punkt czerpania wody”
5 tablic „Do punktu czerpania wody”

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Ekstensywny wypas bydła i koni lub 
koszenie łąk

do 3340 ha 
do 2000 sztuk bydła 
do 100 koni

O.O. Polder Północny

2 Usuwanie podrostu robinii akacjowej do 2 ha O.O. Polder Północny

3 Odstrzał redukcyjny dzików do 50 sztuk w 2009 r. 
do 50 sztuk w 2010 r.

O.O. Polder Północny

4 Koszenie jeden raz do roku ziołorośli 
nawiązujących do łąk ze związku  
Calthion

46 ha O.O. Polder Północny

5 Konserwacja podstawowch i szczegó-
łowych urządzeń melioracyjnych. 
Konserwacja zastawek, śluz, jazów

600 km O.O. Polder Północny

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4

1 Utrzymanie dróg udostępnionych, 
ścieżek edukacyjnych, miejsc postoju 
biwakowych

2 miejsca postoju 
2 miejsca biwakowania

O.O. Polder Północny

2 Utrzymanie dróg do punktów czerpa-
nia wody oraz oznakowania punktów 
czerpania wody gaśniczej

80 km dróg 
12 tablic „Punkt czerpania wody” 
7 tablic „Do punktu czerpania wody”

O.O. Słońsk, 
O.O. Chyrzyno

1)  Podział na obwody ochronne (O.O.) podano zgodnie z mapą Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu 
na dzień 1.01.2003 r.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary objęte ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Ptaki wodne i błotne Usuwanie zarośli wierzbowych.
Redukcja drapieżników obniżają-
cych sukces lęgowy oraz powodu-
jących wysoką śmiertelność pta-
ków dorosłych.
Utrzymanie odpowiednich warun-
ków wodnych

Kontrola liczebności norki amerykań-
skiej, szopa pracza i jenota poprzez 
odłowy, a następnie usąpianie lub od-
strzał w okresie przed i w trakcie trwa-
nia sezonu lęgowego ptaków.
Usprawnienie sieci melioracyjnej 
i kontrola przepływu wody

2 Wodniczka Kształtowanie optymalnych sied-
lisk lęgowych

Koszenie i wywóz biomasy z 90 ha tu-
rzycowisk będących siedliskiem wo-
druczki, po zakończeniu sezonu lęgo-
wego

3 Gągoł, tracz nurogęś Uzupełnienie i konserwacja budek 
dla gągołów i nurogęsi — 30 szt.

Utrzymanie budek lęgowych w celu 
zwiększenia populacji lęgowej

4 Ryby Ochrona tarlisk i zimowisk ryb na 
rzece Postomii

Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za 
pomocą echosondy. Wzmożona 
ochrona ryb przed kłusownictwem ry-
backim

B. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Kukułka krwista
Dactylorhiza incarnata, 
trzęślica modra 
Molinia caerulea, 
dziewięciornik błotny 
Parnassia palustris

Ochrona stanowisk Koszenie łąki po 15 sierpnia. 
Wykaszanie trzciny w najbliższej oko-
licy stanowiska

2 Grzybienie białe 
Nymphea alba,
grążel żółty
Nuphar lutea

Ochrona stanowisk Mechaniczne usuwanie kłączy do 
1/3 szerokości cieku

3 Szczotlicha siwa
Corynephorus cane-
scens, 
goździk piaskowy 
Dianthus arenarius,
turzyca piaskowa 
Carex arenar,
kocanki piaskowe 
Helichrysum arenarium, 
strzęplica sina 
Koeleria glaca 

Ochrona stanowisk Ogrodzenie i oznakowanie stanowi-
ska; usuwanie podrostu robinii aka-
cjowej
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II. Obszary objęte ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4

1 Ptaki wodne i błotne Redukcja drapieżników obni-
żających sukces lęgowy oraz 
powodujących wysoką śmier-
telność ptaków dorosłych

Odstrzał redukcyjny lisów — do 30 osobników,
Kontrola liczebności norki amerykańskiej, szo-
pa pracza i jenota poprzez odłowy, a następnie 
usypianie lub odstrzał w okresie przed i w trak-
cie trwania sezonu lęgowego ptaków. Uspraw-
nienie sieci melioracyjnej

2 Ryby Ochrona tarlisk i zimowisk 
ryb na rzece Warcie

Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za pomocą 
echosondy. Wzmożona ochrona ryb przed kłu-
sownictwem rybackim

B. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3

Ostrożeń warzywny
Cirsitum oleraceum,
rdest wężownik
Polygonum bistorta,
kuklik zwisły
Geum rivale,
kozłek lekarski
Valeriana officinalis

Ochrona stanowiska Koszenie jeden raz do roku
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Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia ogółem
[ha]

1 2 3 4

1 Ochrona ścisła O.O. Chyrzyno, O.O. Słońsk  681,9

2 Ochrona czynna O.O. Chyrzyno, O.O. Słońsk 4015,4

3 Ochrona krajobrazowa O.O. Polder Północny 3376,7

Razem 8074,0

1)  Podział na obwody ochronne (O.O.) podano zgodnie z mapą Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według sta-
nu na dzień 1.01.2003 r.
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Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH 
ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, SPOSOBÓW ICH UDOSTĘPNIANIA  

ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób  

mogących przebywać  
jednocześnie w danym miejscu

1 2 3

Obszar całego Parku Według indywidualnej zgody  
dyrektora Parku

60

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób  

mogących przebywać  
jednocześnie w danym miejscu

1 2 3 4

1 Ścieżka edukacyjna „Mokradła” 
dł. ok. 1 km

Ścieżka piesza 50 osób

2 Ścieżka przyrodnicza
„Ptasim szlakiem”dł. ok. 2 km

Ścieżka piesza lub rowerowa 150 osób

3 Wał Królewskiej Wyspy  
dł. ok. 3,5 km

Ścieżka piesza, wstęp włącznie 
z pracownikiem Parku

10 osób, ale nie więcej niż 
20 osób/dobę

4 Ścieżka przyrodnicza  
„Na dwóch kółkach  
przez Polder Północny”  
dł. ok. 30 km

Ścieżka piesza lub rowerowa 100 osób

5 Ścieżka przyrodnicza „Olszynki” 
dł. ok. 4,5 km

Ścieżka piesza 50 osób

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania
Maksymalna liczba osób  

mogących przebywać  
jednocześnie w danym miejscu

1 2 3 4

1 Drogi udostępnione na terenie 
O.O. Polder Północny,  
łącznie około 8,8 km

Turystyka piesza i rowerowa, ruch  
samochodowy

100

2 Drogi udostępnione na terenie 
O.O. Chyrzyno,
łącznie około 16 km

Turystyka piesza i rowerowa 200

3 Drogi udostępnione na terenie 
O.O. Słońsk, łącznie około 4,8 km

Turystyka piesza i rowerowa   50

4 Pola biwakowe na terenie  
O.O. Polder Północny

Miejsce do brwakowania   30

5 Pola biwakowe na terenie  
O.O. Słońsk

Miejsce do biwakowania   15

6 Stara Warta (Kanał Maszówek)  
— około 8 km

Turystyka kajakowa 20 osób
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D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Lp. Miejsce udostępniane Sposoby udostępniania Maksymalna liczba osób  
mogących przebywać  

jednocześnie w danym miejscu

1 2 3 4

1 Prawy brzeg i koryto
Warty: od 17 km (Prądy)
w dół rzeki do granic
Parku — około 9,5 km
linii brzegowej

Połów z brzegu i z łodzi przez całą 
dobę z wyjątkiem okresu ochronne-
go miętusa od 1 grudnia do końca 
lutego, kiedy obowiązuje zakaz
połowu nocnego

  80

2 Prawy brzeg i koryto Warty  
od 17 km (Prądy) w górę rzeki  
do granic Parku  
— około 5,5 km linii brzegowej

Połów z brzegu i z łodzi od 1 kwiet-
nia do 14 listopada przez całą dobę

  50

3 Prawy brzeg Starej Warty  
(Kanału Maszówek):  
ok. 8 km linii brzegowej

Połów z brzegu przez cały rok, od 
jednej godziny przed wschodem do 
jednej godziny po kalendarzowym
zachodzie słońca

  20

4 Lewy brzeg Starej Warty
(Kanału Maszówek:  
ok. 11 km linii brzegowej

Połów z brzegu przez cały rok, od 
jednej godziny przed wschodem do 
jednej godziny po kalendarzowym
zachodzie słońca

  20

5 Kanały i zbiorniki
pomiędzy prawym
brzegiem Warty a wałem
przeciwpowodziowym

Połów z brzegu od 1 czerwca  
do 31 grudnia, od jednej godziny 
przed wschodem do jednej  
godziny po kalendarzowym  
zachodzie słońca

  30

6 Lewy brzeg Postomii od ujścia 
Kanału Czerwonego  
do ujścia Postomii do Warty:  
ok. 1,2 km

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia, od jednej godziny przed 
kalendarzowym wschodem słońca 
do jednej godziny po
zachodzie słońca

  50

7 Lewy brzeg Postomii od Mostu 
Wysokińskiego do ujścia Kanału 
Czerwonego,
ok. 12,5 km

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia, od jednej godziny przed 
kalendarzowym wschodem słońca 
do jednej godziny po
zachodzie słońca

300

8 Żółty Kanał, Jez. Kiszki,  
Jez. Głuche

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia, od jednej godziny
przed kalendarzowym wschodem 
słońca do jednej godziny  
po zachodzie słońca

  20

9 Lewy brzeg Warty od
12,5 km rzeki (tzw. „I Wyrwa”)  
do 14 km rzeki

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia, od jednej godziny
przed kalendarzowym wschodem 
słońca do jednej godziny po
zachodzie słońca

  20

10 Lewy brzeg Warty  
od 14 km w górę rzeki  
do granic Parku: ok. 8,5 km
linii brzegowej

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia. Połów dozwolony przez 
całą dobę z wyjątkiem okresu od 
1 do 31 grudnia, kiedy obowiązuje
zakaz połowu nocnego

  40
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1 2 3 4

11 Kanał Czerwony — lewy brzeg: 
ok. 6 km linii brzegowej

Połów z brzegu przez cały rok, od 
jednej godziny przed kalendarzo-
wym wschodem do jednej
godziny po zachodzie słońca

  50

12 Kanał Czerwony — prawy brzeg: 
ok. 6 km linii brzegowej

Połów z brzegu od 16 czerwca do 
31 grudnia, od jednej godziny
przed kalendarzowym wschodem 
słońca do jednej godziny po
zachodzie słońca

  20

1)  Podział na obwody ochronne (O.O.) podano zgodnie z mapą Parku, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, według stanu 
na dzień 1.01.2003 r.
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