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ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 marca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 27 lip-
ca 2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z przy-
gotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa 
Środowiska do objęcia ich militaryzacją (Dz. Urz.  

MŚiGIOŚ Nr 4, poz. 105), wprowadza się następujące 
zmiany:

1)  w § 2 wyrazy „w Protokole ustaleń Nr 27/2005 z po-
siedzenia Rady Ministrów z dniu 5 lipca 2005 r.” za-
stępuje się wyrazami „w Protokole ustaleń 
Nr 34/2007 z posiedzenia Rady Ministrów z dniu 
4 września 2007 r.”;

2)  użyte w § 4, 5 i 6 w różnych przypadkach wyrazy 
„Dyrektor Biura Ministra” zastępuje się użytymi 
w odpowiednich przypadkach wyrazami „Dyrektora 
komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska 
właściwej w sprawach obronnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li-
stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. 
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. 
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.
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ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 marca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 
11 stycznia 2006 r. w sprawie ogólnych zasad wykony-

wania zadań w ramach powszechnego obowiązku 
obrony (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 2, poz. 66) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 
1)  zadaniach obronnych — rozumie się przez to za-

dania wykonywane w ramach powszechnego 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
określone w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej2) oraz wydanych na jej podsta-
wie aktach wykonawczych;

2)  jednostkach organizacyjnych — rozumie się 
przez to Ministerstwo Środowiska, urzędy admi-
nistracji rządowej obsługujące Głównego In-
spektora Ochrony Środowiska, Prezesa Pań-
stwowej Agencji Atomistyki, Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Prezesa Wyższego 

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — gospodarka wodna i środowisko na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 li-
stopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. 
Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. 
Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.
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Urzędu Górniczego oraz jednostki organizacyjne 
podległe lub nadzorowane przez Ministra Śro-
dowiska wymienione w załączniku do obwiesz-
czenia Ministra Środowiska z dnia 8 września 
2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyj-
nych podległych lub nadzorowanych przez Mini-
stra Środowiska (M. P. Nr 63, poz. 658);

3)  kierownikach jednostek organizacyjnych – rozu-
mie się przez to Ministra Środowiska, Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Pań-
stwowej Agencji Atomistyki, Prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego oraz kierowników jednostek 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
Środowiska.”;

2)  § 3 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kierownicy jednostek organizacyjnych kierują 
wykonywaniem zadań obronnych w podle-
głych jednostkach oraz odpowiadają za przygo-

towanie tych jednostek w okresie pokoju do 
działania w warunkach zewnętrznego zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych przygo-
towują warunki organizacyjne i techniczne pla-
nowania i realizacji zadań obronnych w podle-
głych jednostkach.”;

3)  użyte w § 5 i § 6 w różnych przypadkach wyrazy 
„Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych” zastę-
puje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami 
„Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa 
Środowiska właściwej w sprawach obronnych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z za-
rządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 11 lute-
go 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur udziela-
nia zamówień publicznych w Ministerstwie Środowi-
ska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wykonanie pracy geologicz-
nej: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca 
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni 
Bzury (bez rejonu aglomeracji łódzkiej)”, zwaną da-
lej „Komisją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Marcin Stankiewicz, Specjalista 
w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicz-
nych;

2)  Członek: Bożena Jaroszewska, Główny Specjalista 
w Biurze Administracyjno-Finansowym;

3)  Członek: Jacek Markiewicz, Starszy Inspektor w De-
partamencie Geologii i Koncesji Geologicznych;

4)  Sekretarz: Remigiusz Kalbarczyk, Główny Specjali-
sta w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicz-
nych.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

z up. Ewa Zalewska
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ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 marca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej 
Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 38 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 54) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roz-

toczańskiego Parku Narodowego, zmienionym zarzą-
dzeniem Nr 38 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 
2006 r. oraz zarządzeniem Nr 30 Ministra Środowiska 
z dnia 27 czerwca 2007 r. § 1 pkt 14 otrzymuje brzmie-
nie: 

„14) mgr inż. Jan Kraczek

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Lublinie;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 46/2005/Wn-07/FG-go-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Baza danych geologicz-
no-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geo-
logiczno-inżynierskiego Poznania”, zwaną dalej 
„Komisją Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:

1)  Anna Szymańska — Przewodnicząca komisji, Głów-
ny Specjalista Kierujący Zespołem Kartografii, Geo-
logii Środowiskowej i Inżynierskiej w Departamen-
cie Geologii i Koncesji Geologicznych;

2)  Marek Sygowski — Członek komisji, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 32 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie
 zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 506/2005/Wn-15/FG-hg-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Dokumentacja określa-
jąca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia 
obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych 
OLSZTYN (GZWP nr 213)”, zwaną dalej „Komisją 
Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:

1)  Andrzej Przybycin — Przewodniczący komisji, Za-
stępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych;

2)  Marcin Stankiewicz — Członek komisji, Specjalista 
w Zespole Hydrogeologii w Departamencie Geolo-
gii i Koncesji Geologicznych;

3)  Ewa Donimirska — Członek komisji, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 33 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 572/2003/Wn-07/FG-hg-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Opracowanie poradnika 
metodycznego dla sporządzania analiz stanu zaso-
bów wód podziemnych regionu wodnego oraz ob-
szaru dorzecza”, zwaną dalej „Komisją Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:

1)  Andrzej Przybycin — Przewodniczący komisji, Za-
stępca Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych;

2)  Marcin Stankiewicz — Członek komisji, Specjalista 
w Zespole Hydrogeologii w Departamencie Geolo-
gii i Koncesji Geologicznych;

3)  Ewa Donimirska — Członek komisji, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA  ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej 
Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 21 Ministra Środowiska z dnia 
18 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 49) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ta-
trzańskiego Parku Narodowego § 1:

1)  pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10)  mgr inż. Stanisław Sennik 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Krakowie;”;

2)  pkt 18 otrzymuje brzmienie: 
„18) Janusz Majcher 

Burmistrz Miasta Zakopane;”;

3) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 
„19) Sylwester Pytel 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 35 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ministerstwu Środowiska nadaje się regulamin orga-
nizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa 
Środowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura 
Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorem Departa-
mentu Prawnego, określają w wewnętrznych regu-
laminach organizacyjnych strukturę oraz podział 
zadań wewnątrz podległych sobie komórek, z za-
strzeżeniem ust. 3.

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

3.  Wewnętrzny regulamin organizacyjny Gabinetu Po-
litycznego Ministra zatwierdza Minister Środowi-
ska.

§ 3

1.  Wewnętrzne regulaminy organizacyjne wydane na 
podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 4, za-
chowują moc do czasu wydania nowych wewnętrz-
nych regulaminów organizacyjnych, o ile nie są 
sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych w terminie 
14 dni opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrek-
torowi Generalnemu Ministerstwa Środowiska no-
we wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek 
organizacyjnych.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 2 Ministra Środowiska z dnia 
18 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu or-
ganizacyjnego Ministerstwa Środowiska, zmienione 
zarządzeniem Nr 11 Ministra Środowiska z dnia 

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska  (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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12 kwietnia 2007 r. zmieniającym zarządzenie w spra-
wie ustalenia regulaminu organizacyjnego Minister-
stwa Środowiska, zarządzeniem Nr 48 Ministra Środo-
wiska z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającym zarządze-
nie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Środowiska, zarządzeniem Nr 68 Ministra 
Środowiska z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organiza-
cyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem 
Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2008 r. zmie-

niającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

Załącznik do zarządzenia Nr 35 Ministra Środowiska 
z dnia 2 kwietnia 2008 r. (poz. 58)

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 organizacyjnych podległych i nadzorowa-
nych przez Ministra Środowiska, zwanego dalej „Mi-
nistrem”. 

§ 2

1.  Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwany-
mi dalej „komórkami”, kierują dyrektorzy przy po-
mocy zastępców dyrektorów, o ile regulamin i prze-
pisy szczególne nie stanowią inaczej.

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

1)  wydziały — w których zatrudnionych jest co naj-
mniej 5 pracowników;

2)  zespoły — w których zatrudnionych jest co naj-
mniej 2 pracowników;

3)  samodzielne stanowiska pracy — na których za-
trudniony jest 1 pracownik.

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

§ 3

1.  Do właściwości każdej z komórek należy realizacja 
zadań Ministra należących do zakresu działania da-
nej komórki, w szczególności:

1)  inicjowanie i opracowywanie założeń i projek-
tów aktów normatywnych wraz z uzasadnie-
niem i oceną skutków regulacji, w tym skutków 
finansowych;

2)  przygotowywanie projektów dokumentów po-
zostających w zakresie działania Ministra, 
w szczególności: programów, polityk, strategii, 
planów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, in-
formacji, oświadczeń woli, ocen i analiz;

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

4)  przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz 
udział w grupach roboczych Rady Unii Europej-
skiej i komitetach Komisji Europejskiej;

5)  podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocja-
cji i realizacja postanowień umów dwustron-
nych oraz zobowiązań międzynarodowych wy-
nikających w szczególności z konwencji, proto-
kołów, traktatów i porozumień wielostronnych 
w zakresie działania komórki;

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

7)  opracowywanie wyjaśnień do przepisów w za-
kresie działalności komórki;

8)  udzielanie zainteresowanym podmiotom infor-
macji oraz opinii w zakresie spraw prowadzo-
nych przez komórkę, w szczególności przygoto-
wanie pism, odpowiedzi na interpelacje, nota-
tek oraz innych materiałów informacyjnych;

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

10)  przygotowywanie projektów umów cywilno-
prawnych;

11)  prowadzenie spraw z zakresu współpracy z sa-
morządami;

12)  współpraca z innymi komórkami, urzędami ad-
ministracji publicznej, pozostałymi organami 
administracji oraz innymi organizacjami krajo-
wymi i międzynarodowymi;

13)  wykonywanie obowiązków związanych z notyfi-
kacją aktów normatywnych transponujących 
dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach 
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Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wyko-
nawczych, w szczególności realizacja zadań, 
o których mowa w załączniku nr 2 do regula-
minu;

14)  wykonywanie obowiązków związanych z notyfi-
kacją projektów aktów prawnych zawierających 
przepisy techniczne, w szczególności realizacja 
zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do re-
gulaminu;

15)  prowadzenie postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego;

16)  realizacja planu finansowego komórki; 

17)  przygotowywanie założeń do planu finansowe-
go Ministerstwa;

18)  wykonywanie obowiązków wynikających z usta-
wy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingo-
wej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414);

19)  przygotowywanie i przekazywanie do Biura 
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejaw-
nych stanowisk w sprawach związanych z opi-
niowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na 
nabycie nieruchomości przez cudzoziemca; 

20)  przekazywanie do Departamentu Prawnego in-
formacji i danych niezbędnych do realizacji za-
dań dotyczących uczestnictwa Polski w postę-
powaniach toczących się przed ETS, SPI, SSP 
i sądem EFTA, w tym merytorycznych analiz to-
czących się postępowań oraz opartych na przed-
miotowych analizach, stanowisk odnośnie 
udziału Polski w omawianych postępowaniach;

21)  przekazywanie do Centrum Informacji o Środo-
wisku wypełnionych kart informacyjnych o do-
kumentach i innych nośnikach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, podle-
gających udostępnieniu; 

22)  przekazywanie do Departamentu Ekonomiczne-
go informacji o przepływach krajowych środ-
ków pozabudżetowych;

23)  uzgadnianie z Departamentem Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz De-
partamentem Instrumentów Finansowych pro-
jektów pism i innych dokumentów, w zakresie 
dotyczącym funduszu PHARE i Transition Facili-
ty oraz funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności;

24)  przekazywanie do Biura Kontroli i Audytu We-
wnętrznego kopii sprawozdań lub protokołów 
oraz zaleceń pokontrolnych z przeprowadzo-
nych kontroli z zakresu nadzoru Ministra nad 
organami i jednostkami organizacyjnymi podle-
głymi lub nadzorowanymi przez Ministra, a tak-
że kopii odpowiedzi na wystąpienia pokontrol-
ne zewnętrznych organów kontroli;

25)  przekazywanie do Biura Współpracy z Zagrani-
cą materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia 
przez Komitet Europejski Rady Ministrów i Ko-
mitet Integracji Europejskiej oraz materiałów 
kierowanych do Stałego Przedstawicielstwa RP 

przy Unii Europejskiej, a także przekazywanie 
do wiadomości BWZ pozostałej korespondencji 
dotyczącej spraw europejskich, prowadzonej 
z UKIE oraz innymi ministerstwami i urzędami;

26)  przygotowywanie do notyfikacji Komisji Euro-
pejskiej projektów aktów prawnych i aktów 
prawnych w trybie art. 95 Traktatu Ustanawia-
jącego Wspólnotę Europejską oraz przekazywa-
nie związanych z tym dokumentów do Biura 
Współpracy z Zagranicą, celem przekazania do 
Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Euro-
pejskiej;

27)  przekazywanie do Biura Dyrektora Generalnego 
materiałów przeznaczonych do zamieszczenia 
w serwisie internetowym Ministerstwa, za któ-
rych zawartość i treść odpowiedzialność pono-
szą kierujący komórką przekazującą materiały;

28)  realizacja obowiązków wynikających z zamiesz-
czania, aktualizowania i usuwania informacji ze 
strony utworzonej przez Ministra, jako organu 
władzy publicznej, w ramach Biuletynu Infor-
macji Publicznej;

29)  aktualizacja informacji związanych z zakresem 
działania komórki, zamieszonych w serwisie in-
tranetowym i internetowym Ministerstwa;

30)  współudział w realizacji zadań wynikających 
z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

31)  realizacja innych zadań nałożonych przez Mini-
stra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu 
oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

2.  Procedura przygotowywania i uzgadniania projek-
tów aktów normatywnych stanowi załącznik nr 1 do 
regulaminu.

3.  Procedura postępowania z aktami normatywnymi 
transponującymi dyrektywy prawa wspólnotowego 
stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

4.  Procedura postępowania z projektami aktów praw-
nych zawierających przepisy techniczne stanowi za-
łącznik nr 3 do regulaminu.

5.  Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczą 
Gabinetu Politycznego Ministra, Departamentu Eko-
nomicznego, Departamentu Prawnego, Biura Dy-
rektora Generalnego, Biura Kontroli i Audytu We-
wnętrznego, Biura Ministra oraz Biura Spraw 
Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych.

6.  Dyrektorzy odpowiadają za przygotowanie w okre-
sie pokoju komórek do funkcjonowania w wyższych 
stanach gotowości obronnej państwa oraz koordy-
nację wykonywania zadań obronnych w nadzoro-
wanych jednostkach organizacyjnych w przypadku 
wprowadzenia wyższych stanów gotowości obron-
nej państwa.

§ 4

1.  Dokumenty sporządzone w komórkach, przedkłada-
ne do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu 
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i Podsekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi General-
nemu Ministerstwa, parafują dyrektorzy tych komó-
rek lub ich zastępcy.

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

3.  Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, pod-
pisują dyrektorzy lub, w zakresie przez nich określo-
nym, ich zastępcy.

4.  Pracownicy Ministerstwa w trakcie wykonywania za-
dań przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą: 

1)  pracownik podlega bezpośredniemu przełożone-
mu, od którego otrzymuje polecenia służbowe 
i wobec którego odpowiada za całokształt powie-
rzonych mu spraw;

2)  pracownik, który otrzymał polecenie służbowe 
od przełożonego wyższego szczebla ma obowią-
zek powiadomić o tym bezpośredniego przełożo-
nego.

§ 5

1.  Realizacji zadań należących do właściwości kilku ko-
mórek dokonują wszystkie zainteresowane komór-
ki, każda w zakresie swojej właściwości. 

2.  Realizację zadań, o których mowa w ust. 1, koordy-
nuje komórka, do której właściwości należy proble-
matyka o wiodącym znaczeniu dla danego zadania. 

3.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami roz-
strzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa. 

4.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami, jed-
nostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzoro-
wanymi przez Ministra oraz organami centralnymi 
nadzorowanymi przez Ministra rozstrzyga Minister. 

§ 6

Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra 
(GPM) należy zapewnienie politycznego i merytorycz-
nego doradztwa związanego z obsługą Ministra, Se-
kretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, stosownie do 
przydzielonych 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 wytycz-
nych dla działań Ministra, a także weryfikacja dzia-
łań poszczególnych komórek organizacyjnych Mi-
nisterstwa, 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 par-
lamentarnymi, administracją rządową i samorzą-
dową, organizacjami pozarządowymi oraz gabine-
tami politycznymi innych ministrów;

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

6)  analizowanie i opiniowanie dokumentów przed-
kładanych do podpisu Ministra;

7)  kreowanie i koordynowanie polityki informacyjnej 
i medialnej Ministra;

8)  prowadzenie planu pracy Ministra;

9)  nadzór nad korespondencją kierowaną do Mini-
stra;

10)  opiniowanie zasadności proponowanych wizyt 
i spotkań Ministra oraz zgodności treści projektów 
wystąpień Ministra przygotowywanych przez ko-
mórki, z celami politycznymi Rządu.

§ 7

Do zakresu działania Departamentu Edukacji i Komu-
nikacji Społecznej (DEiKS) należy podejmowanie dzia-
łań mających na celu podnoszenie stanu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa oraz prezentowanie zasad 
polityki ekologicznej państwa oraz dokonań w dziedzi-
nie ochrony środowiska wobec mediów, instytucji 
i organizacji pozarządowych mających wpływ na 
kształtowanie postaw proekologicznych, w szczegól-
ności: 

1)  koordynacja realizacji Narodowej Strategii Eduka-
cji Ekologicznej oraz wdrożenia w Polsce Strategii 
Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczą-
cej Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju;

2)  inicjowanie i koordynowanie działań edukacyjno-
promocyjnych i informacyjnych Ministerstwa;

3)  prowadzenie spraw dotyczących konkursów Mini-
stra związanych z merytorycznym zakresem dzia-
łalności Ministerstwa;

4)  prowadzenie spraw związanych z dostępem do in-
formacji o środowisku w kontekście przygotowa-
nia i wdrażania polskich uregulowań prawnych 
oraz polityki europejskiej;

5)  prowadzenie spraw związanych z realizacją umów 
międzynarodowych w zakresie właściwości DE-
iKS, w tym wynikających z konwencji o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w podejmo-
waniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości 
w sprawach dotyczących środowiska;

6)  koordynacja współpracy z pozarządowymi organi-
zacjami ekologicznymi;

7)  realizacja zadań wynikających z założeń polityki 
medialnej i informacyjnej określonej przez Kierow-
nictwo Resortu, w tym obsługa Rzecznika Praso-
wego Ministerstwa;

8)  inicjowanie i realizacja medialnych kampanii infor-
macyjno-promocyjnych, w tym przy wykorzysta-
niu środków Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko;
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9)  realizacja zadań związanych z prowadzeniem 
w imieniu Ministra średnich szkół leśnych, dla któ-
rych Minister jest organem prowadzącym, w tym 
sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

10)  koordynowanie spraw związanych z zawodami re-
gulowanymi, dla których Minister jest organem 
właściwym;

11)  koordynowanie prac związanych z Biuletynem In-
formacji Publicznej;

12)  zapewnienie prawidłowego wydatkowania środ-
ków finansowych przewidzianych w budżecie na 
działalność o charakterze edukacyjno-promocyj-
nym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.);

13)  prowadzenie biblioteki Ministerstwa;

14)  redakcja, organizowanie druku, rozpowszechnia-
nie i prowadzenie zbioru Dziennika Urzędowego 
Ministra Środowiska i Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz jego skorowidza za rok 
poprzedni;

15)  zapewnienie obsługi prawnej Resortowej Komisji 
Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych przy Ministrze Środowiska 
oraz obsługi prawnej i administracyjno-technicz-
nej Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 
właściwego w sprawach rozpoznawanych przez 
Resortową Komisje Orzekającą w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych;

16)  nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum 
Informacji o Środowisku, w tym współkoordyno-
wanie prac związanych z realizacją krajowych 
i międzynarodowych aktów prawnych, dotyczą-
cych dostępu do informacji o środowisku.

§ 8

Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego 
(DE) należy:

1)  realizacja zadań Ministra jako dysponenta główne-
go części budżetu państwa, w szczególności: 

a)  opracowywanie projektów planu dochodów i wy-
datków, układu wykonawczego części budżetu 
państwa pozostających w dyspozycji Ministra 
oraz wykonywanie planu finansowego dyspo-
nenta głównego,

b)  sprawowanie nadzoru nad gospodarką finanso-
wą dysponentów budżetu państwa drugiego 
i trzeciego stopnia podległych Ministrowi oraz 
sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych 
resortu i jednostkowych sprawozdań budżeto-
wych dysponenta głównego,

c)  sporządzanie łącznych bilansów resortu oraz jed-
nostkowych bilansów dysponenta głównego,

d)  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem za-
sad wynagradzania w jednostkach budżetowych 
podległych Ministrowi,

e)  transfer zagranicznych środków kredytowych do 
budżetu państwa oraz przeprowadzanie procedu-
ry zmian w budżecie państwa na rzecz dysponen-
ta budżetu resortu, w celu realizacji programów 
określonych w kolejnych ustawach budżeto-
wych,

 f)  prowadzenie obsługi zadłużenia zagranicznego,

g)  nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem ma-
jątku Skarbu Państwa,

h)  przygotowywanie projektów decyzji majątko-
wych Ministra,

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

 j)  prowadzenie spraw związanych z likwidacją jed-
nostek organizacyjnych podległych lub nadzoro-
wanych przez Ministra,

k)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dys-
ponenta głównego;

2)  rejestracja przepływów pozabudżetowych krajo-
wych środków finansowych, poza środkami krajo-
wymi stanowiącymi współfinansowanie zadań fi-
nansowanych ze środków zagranicznych, będących 
w zarządzie lub w dyspozycji Ministra;

3)  prowadzenie w systemie informatycznym, admini-
strowanie i koordynowanie systemu TREZOR;

4)  udział w realizacji Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko w zakresie finansowania 
i rozliczania osi priorytetowych, dla których Mini-
ster Środowiska jest Instytucją Pośredniczącą;

5)  udział w realizacji przedsięwzięć objętych pomocą 
techniczną w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko — Pomoc Techniczna;

6)  udział w realizacji projektów w ramach Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go, w zakresie finansowania i rozliczania umów do-
tacji celowych;

7)  prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla ope-
racji związanych z realizacją projektów finansowa-
nych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych 
środków zagranicznych. 

§ 9

Do zakresu działania Departamentu Geologii i Konce-
sji Geologicznych (DGiKG) należy realizacja zadań Mi-
nistra w dziedzinie geologii oraz wynikających z usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), 
w szczególności: 

1)  ustalanie priorytetowych kierunków działań Mini-
stra w poszczególnych dziedzinach geologii;

2)  ustalanie głównych kierunków polityki koncesyj-
nej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przy-
gotowywanie decyzji koncesyjnych oraz umów 
o ustanowienie użytkowania górniczego;
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3)  zapewnienie prowadzenia oraz finansowania ze 
środków budżetowych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prac 
dla rozpoznania budowy geologicznej kraju, karto-
grafii geologicznej, hydrogeologicznych, geologii 
inżynierskiej oraz prac geologicznych dla ochrony 
środowiska; 

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

5)  prowadzenie, w uzgodnieniu z Biurem Współpra-
cy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją 
umów międzynarodowych w zakresie właściwości 
DGiKG, w tym wynikających z:

a)  Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego,

b)  Organizacji Interoceanmetal;

6)  prowadzenie spraw związanych z rozporządza-
niem informacją geologiczną;

7)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem 
czasopisma specjalistycznego „Przegląd Geolo-
giczny”;

8)  prowadzenie działalności informacyjno-promocyj-
nej w zakresie polskiej geologii oraz możliwości 
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ko-
palin;

9)  nadzór nad realizacją zadań państwowej służby 
geologicznej;

10)  nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem da-
nych geologicznych dotyczących występowania 
złóż kopalin;

11)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
udział w postępowaniach przed Naczelnym Są-
dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sąda-
mi administracyjnymi w sprawach dotyczących 
geologii i górnictwa; 

12)  zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kan-
celaryjno-biurowej obsługi Komisji Zasobów Ko-
palin, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, 
Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, 
Komisji Opracowań Kartograficznych oraz Głów-
nej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej;

13)  prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Mini-
stra nad Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego;

14)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycz-
nego Ministra nad Państwowym Instytutem Geo-
logicznym.

§ 10

Do zakresu działania Departamentu Gospodarki Od-
padami (DGO) należy opracowywanie założeń i kie-
runków polityki Ministra w zakresie gospodarki odpa-
dami oraz realizacja zadań z niej wynikających, 
w szczególności:

1)  analiza stanu gospodarki odpadami w kraju oraz 
kreowanie polityki państwa w zakresie zapobiega-
nia powstawaniu odpadów oraz gospodarowania 
odpadami;

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

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

4)  przygotowywanie sprawozdań dla Komisji Euro-
pejskiej dotyczących transpozycji i wdrażania unij-
nych aktów prawnych dotyczących gospodarki od-
padami;

5)  prowadzenie prac związanych z krajowym planem 
gospodarki odpadami, w tym przygotowywanie 
aktualizacji planu, nadzorowanie i monitorowanie 
jego realizacji; 

6)  opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki 
odpadami;

7)  projektowanie instrumentów prawnych, ekono-
micznych i organizacyjnych umożliwiających reali-
zację krajowego planu gospodarki odpadami, jak 
również wdrażających zasady ochrony środowiska 
zakresie gospodarki odpadami, w tym rozszerzo-
nej odpowiedzialności przedsiębiorców i zasady 
„zanieczyszczający płaci” oraz analiza skuteczno-
ści ich funkcjonowania;

8)  współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Śro-
dowiska w zakresie prowadzenia baz danych doty-
czących wprowadzanych na rynek produktów oraz 
gospodarki odpadami;

9)  współpraca z Głównym Inspektorem Ochrony Śro-
dowiska w zakresie realizacji obowiązków Ministra 
wynikających z postanowień Konwencji Bazylej-
skiej o kontroli transgranicznego przemieszczania 
i usuwania odpadów niebezpiecznych;

10)  prowadzenie spraw związanych z realizacją obo-
wiązków Ministra wynikających z postanowień 
Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych za-
nieczyszczeń organicznych;

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

12)  udział merytoryczny w pracach komitetów sterują-
cych i zespołów roboczych w zakresie gospodarki 
odpadami.

§ 11

Do zakresu działania Departamentu Instrumentów Fi-
nansowych (DIF) należy organizowanie i koordynowa-
nie działań Ministra w zakresie wykorzystania środ-
ków finansowych dostępnych w ramach Strategii wy-
korzystania Funduszu Spójności, Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Nor-
weskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych me-
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chanizmów finansowych, a także realizacja zadań Mi-
nistra w zakresie nadzoru nad Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
w szczególności:

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

2)  współpraca z Departamentem Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko przy realizacji 
zadań Ministra jako instytucji pośredniczącej w za-
rządzaniu dla Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko; 

3)  prowadzenie, we współpracy z Departamentem 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko, działań promocyjnych i informacyjnych w za-
kresie Funduszu Spójności 2000—2006;

4)  realizacja prac związanych z przygotowaniem do 
wdrażania i wdrażaniem Mechanizmów Finanso-
wych Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego;

5)  koordynacja działań Ministra związanych z udzia-
łem w pracach Grupy Roboczej ds. wspólnych 
polsko-niemieckich projektów w ochronie środo-
wiska;

6)  koordynacja działań Ministra związanych z wdra-
żaniem Programów Instytucjonalnych;

7)  przygotowanie i aktualizacja podręczników proce-
dur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakre-
sie wdrażania projektów w ramach poszczegól-
nych instrumentów finansowych obsługiwanych 
przez departament; 

8)  obsługa merytoryczna systemu Informatycznego 
Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) w za-
kresie wynikającym z zadań Departamentu;

9)  współpraca z właściwymi komórkami przy realiza-
cji zadań związanych z bieżącym budżetem Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska;

10)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra 
nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem badania 
zgodności z prawem uchwał Rady Nadzorczej Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej;

11)  prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem 
przez Ministra zgody na objęcie, nabycie lub zby-
cie udziałów lub akcji w spółkach oraz objęcie, na-
bycie lub zbycie obligacji, których emitentem jest 
podmiot inny niż Skarb Państwa, przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej;

12)  opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, 
założeń, programów, raportów, opracowań stu-
dialnych i innych dokumentów związanych z wy-
korzystaniem funduszy UE w sektorze środowi-
ska;

13)  reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komite-
tach, grupach roboczych i konferencjach dotyczą-
cych wykorzystania środków UE na inwestycje 
w ochronie środowiska w zakresie wynikającym 
z zadań departamentu.

§ 12

Do zakresu działania Departamentu Krajowych Form 
Ochrony Przyrody (DKFOP) należy projektowanie i re-
alizacja działań w zakresie ochrony przyrody, parków 
narodowych oraz organizmów genetycznie zmodyfi-
kowanych, w szczególności:

1)  realizacja zadań związanych z ochroną gatunkową;

2)  prowadzenie spraw związanych z problematyką 
parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, 
obszarów chronionego krajobrazu, pomników 
przyrody; stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobra-
zowych;

3)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
udział w postępowaniach przed Naczelnym Są-
dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sąda-
mi administracyjnymi w sprawach regulowanych 
przepisami o organizmach genetycznie zmodyfi-
kowanych oraz o ochronie przyrody, z wyłącze-
niem spraw dotyczących obszarów Natura 2000;

4)  prowadzenie spraw związanych z funkcjonowa-
niem parków narodowych;

5)  realizacja zadań dotyczących organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych, w tym prowadzenie 
właściwych rejestrów;

6)  wdrażanie polityki ekologicznej państwa w zakre-
sie ochrony przyrody i krajobrazu oraz krajowej 
strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z Programem 
Działań na lata 2007—2013;

7)  prowadzenie spraw związanych z Paneuropejską 
Siecią Ekologiczną (PEEN);

8)  prowadzenie centralnego rejestru form ochrony 
przyrody;

9)  administrowanie elektronicznymi bazami danych:

a)  System Wymiany Informacji o Różnorodności 
biologicznej (CHM),

b)  Obszary chronione;

10)  prowadzenie, we współpracy z Biurem Współpra-
cy z Zagranicą, spraw związanych ze współpracą 
międzynarodową parków narodowych oraz reali-
zacją umów międzynarodowych w zakresie właś-
ciwości departamentu, w tym wynikających z:

a)  Konwencji o obszarach wodno-błotnych mają-
cych znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza ja-
ko środowisko życiowe ptactwa wodnego,

b)  Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi 
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych 
wyginięciem,
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c)  Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory euro-
pejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,

d)  Konwencji o różnorodności biologicznej wraz 
z protokołami,

e)  Konwencji o ochronie wędrownych gatunków 
dzikich zwierząt,

 f)  Porozumienia o ochronie małych waleni Bałty-
ku i Morza Północnego,

g)  Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie,

h)  Europejskiej Konwencji o Ochronie Krajobrazu,

 i)  Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważo-
nym Rozwoju Karpat,

 j)  prac prowadzonych na forum Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych;

11)  realizacja zadań Ministra określonych w przepi-
sach o ogrodach działkowych, w szczególności 
wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ro-
dzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600);

12)  zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej 
oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody oraz Komisji do Spraw Organi-
zmów Genetycznie Zmodyfikowanych;

13)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórka-
mi, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad 
parkami narodowymi, w szczególności w zakresie 
stanu posiadania parków oraz oceny merytorycz-
nej planów finansowych i planów inwestycyj-
nych.

§ 13

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

1)  inicjowanie i udział w pracach związanych z do-
skonaleniem regulacji prawnych w zakresie leśni-
ctwa, łowiectwa, ochrony gruntów leśnych oraz 
leśnego materiału rozmnożeniowego;

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

3)  podejmowanie działań w kierunku ochrony i go-
spodarczego wykorzystania zasobów leśnych;

4)  inicjowanie działań w celu zachowania różnorod-
ności biologicznej oraz rozwijania pozaprodukcyj-
nych funkcji lasów;

5)  inicjowanie działań w zakresie właściwego gospo-
darowania populacjami zwierząt łownych;

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

7)  prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji la-
sów;

8)  prowadzenie spraw z zakresu obrotu nierucho-
mościami leśnymi;

9)  monitorowanie stanu zasobów leśnych;

10)  prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia grun-
tów rolnych do zalesienia;

11)  monitorowanie populacji zwierząt łownych;

12)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
udział w postępowaniach przed Naczelnym Są-
dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sąda-
mi administracyjnymi w sprawach z zakresu leśni-
ctwa, łowiectwa oraz ochrony gruntów leśnych; 

13)  współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa 
w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej go-
spodarki leśnej;

14)  udział w pracach Głównego Komitetu Koordyna-
cyjnego Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów 
w Europie;

15)  współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w la-
sach niepaństwowych;

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

§ 14

Do zakresu działania Departamentu Obszarów Natu-
ra 2000 (DON) należy prowadzenie spraw z zakresu 
organizowania i funkcjonowaniem sieci obszarów Na-
tura 2000, w szczególności:

1)  prowadzenie spraw wynikających z:
a)  Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 

1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków,
b)  Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko 
żyjącej fauny i flory;

2)  koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących 
tworzenia obszarów Natura 2000;

3)  koordynacja prac w zakresie tworzenia systemu 
zarządzania obszarami Natura 2000;

4)  opiniowanie spraw związanych z realizacją inwe-
stycji mogących oddziaływać na obszary Natura 
2000;

5)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
udział w postępowaniach przed Naczelnym Są-
dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sąda-
mi administracyjnymi w sprawach dotyczących 
obszarów Natura 2000;

6)  udział w realizacji zadań związanych z monitorin-
giem obszarów Natura 2000;

7)  opiniowanie planów ochrony dla obszarów Natura 
2000;
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8)  prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obsza-
rów Natura 2000;

9)  przygotowywanie wytycznych, poradników, sta-
nowisk i interpretacji przepisów prawa w zakresie 
tworzenia i funkcjonowania sieci obszarów Natura 
2000;

10)  udział w procesie opiniowania projektów związa-
nych z ochroną siedlisk i gatunków o znaczeniu 
dla Wspólnoty Europejskiej;

11)  koordynacja zadań związanych z promocją i szko-
leniami w zakresie sieci Natura 2000;

12)  administrowanie stroną internetową „Europejska 
Sieć Ekologiczna Natura 2000” i elektroniczną ba-
zą danych Natura 2000.

§ 15

Do zakresu działania Departamentu Ocen Oddziały-
wania na Środowisko (DOOŚ) należy inicjowanie, 
opracowywanie i monitorowanie rozwiązań technicz-
no-technologicznych, kształtujących i wspomagają-
cych ochronę środowiska w Polsce, obejmujące in-
strumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-inter-
wencyjne oraz prawno-ekonomiczne, w szczególno-
ści: 

1)  uzgadnianie warunków środowiskowych realizacji 
dróg oraz linii kolejowych będących przedsięwzię-
ciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowi-
sko, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz działalności in-
westycyjnej na obszarze polskiego morza terytorial-
nego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także pro-
wadzenia badań naukowych w wyłącznej strefie 
ekonomicznej;

2)  koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania sy-
stemu ocen oddziaływania na środowisko, a także 
obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziały-
wania na Środowisko;

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

4)  prowadzenie postępowań administracyjnych oraz 
uczestnictwo w postępowaniach przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi są-
dami administracyjnymi w sprawach niezastrzeżo-
nych do właściwości innych komórek, w tym 
w sprawach dotyczących:
a)  ochrony powietrza, 
b)  ochrony środowiska przed odpadami, 
c)  ochrony środowiska przed hałasem i polami elek-

tromagnetycznymi,
d)  pozwoleń zintegrowanych, 
e)  ochrony środowiska w procesie planistycznym 

i inwestycyjnym,
f)  dostępu do informacji o środowisku;

5)  prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem sy-
stemu pozwoleń zintegrowanych oraz koordynacja 
działań na rzecz wdrażania najlepszych dostępnych 
technik (BAT), w tym rozwoju technik i technologii 
w zakresie ochrony środowiska;

6)  ustalanie standardów emisyjnych i standardów ja-
kości środowiska oraz zasad ich monitorowania 
w zakresie zadań, o których mowa w pkt 3;

7)  analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących 
wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i na-
tężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środo-
wisku pracy w ramach prac Międzyresortowej Ko-
misji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stę-
żeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia 
w Środowisku Pracy;

8)  prowadzenie spraw związanych z realizacją Kon-
wencji o ocenach oddziaływania na środowisko 
w kontekście transgranicznym;

9)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórkami, 
spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Głów-
nym Inspektorem Ochrony Środowiska i zadań In-
spekcji Ochrony Środowiska oraz nadzoru nad Pre-
zesem Państwowej Agencji Atomistyki.

§ 16

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

1)  opiniowanie projektów aktów normatywnych pod 
względem zgodności z prawem oraz poprawności 
redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola formalno-
prawna);

2)  udział w uzgadnianiu projektów aktów normatyw-
nych przygotowywanych w Ministerstwie;

3)  udział w uzgadnianiu projektów umów międzyna-
rodowych przygotowywanych w Ministerstwie;

4)  koordynowanie opiniowania przez inne komórki 
projektów aktów normatywnych przekazanych 
w ramach uzgodnień międzyresortowych;

5)  realizowanie zadań związanych z członkostwem 
Polski w Unii Europejskiej w zakresie:
a)  koordynowania spraw związanych z notyfikacją 

aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji 
Krajowych Środków Wykonawczych,

b)  koordynowania, w imieniu Ministra, wykony-
wania przez komórki zadań w zakresie notyfiko-
wania projektów aktów prawnych zawierają-
cych przepisy techniczne,

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

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

e)  prowadzenia bazy zawierającej informacje doty-
czące stanu transpozycji dyrektyw Rynku We-
wnętrznego (Internal Market Scoreboard) w Mi-
nisterstwie;
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6)  kontrola formalnoprawna projektów umów cywil-
noprawnych przygotowywanych w Ministerstwie, 
z wyjątkiem umów o korzystanie z informacji geo-
logicznej przygotowywanych w Departamencie 
Geologii i Koncesji Geologicznych;

7)  kontrola zgodności z prawem uchwał Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miej-
scowego wydawanych przez wojewodów i dyrek-
torów regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

8)  kontrola formalnoprawna projektów statutów wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej oraz innych organów i jednostek or-
ganizacyjnych nadzorowanych przez Ministra;

9)  prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tarta-
ków;

10)  interpretacja przepisów i wydawanie opinii praw-
nych;

11)  zapewnienie zastępstwa procesowego Ministra 
w postępowaniach przed sądami i innymi organa-
mi, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości 
innych komórek;

12)  ewidencjonowanie: 
a)  zarządzeń wydawanych przez Ministra, 
b)  aktów kierownictwa wewnętrznego, wydawa-

nych przez Dyrektora Generalnego Minister-
stwa,

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

§ 17

Do zakresu działania Departamentu Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko (DPOIŚ) należy 
organizowanie i koordynowanie działań Ministra w za-
kresie wykorzystania środków finansowych dostęp-
nych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko, Sektorowego Programu Operacyjne-
go Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Instru-
mentu LIFE+ oraz Ekologicznego Funduszu Partner-
skiego Phare, w szczególności:

1)  koordynacja działań Ministra jako instytucji po-
średniczącej w zarządzaniu dla Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko;

2)  realizacja zadań Ministra jako instytucji pośredni-
czącej w zarządzaniu dla Sektorowego Programu 
Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsię-
biorstw;

3)  koordynacja prac związanych z wdrażaniem pro-
gramów operacyjnych innych instytucji w zakresie 
zagadnień dotyczących ochrony środowiska, 
w tym koordynację uczestnictwa przedstawicieli 
Ministra w komitetach monitorujących oraz sta-
łych konferencjach współpracy;

4)  prowadzenie we współpracy z Departamentem In-
strumentów Finansowych działań promocyjnych 
i informacyjnych w zakresie instrumentów struktu-
ralnych UE na inwestycje w ochronie środowiska;

5)  realizacja zadań związanych z koordynacją proce-
su programowania i wdrażania Instrumentu  
LIFE+;

6)  przygotowanie i aktualizacja podręczników proce-
dur oraz wytycznych dla wnioskodawców w zakre-
sie wdrażania projektów w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Sekto-
rowego Programu Operacyjnego Wzrost Konku-
rencyjności Przedsiębiorstw oraz Instrumentu  
LIFE+;

7)  współpraca z właściwymi komórkami w realizacji 
zadań związanych z bieżącym budżetem Unii Eu-
ropejskiej w zakresie ochrony środowiska;

8) koordynacja zadań Ministra w zakresie wykorzy-
stania środków UE dostępnych w ramach Ekolo-
gicznego Funduszu Partnerskiego Phare;

9)  opiniowanie projektów aktów prawnych, planów, 
założeń, programów, raportów, opracowań stu-
dialnych i innych dokumentów związanych z wy-
korzystaniem funduszy UE w sektorze środowi-
ska;

10)  reprezentowanie Ministra na spotkaniach, komite-
tach, grupach roboczych i konferencjach dotyczą-
cych wykorzystania środków UE na inwestycje 
w ochronie środowiska w zakresie wynikającym 
z zadań departamentu.

§ 18

Do zakresu działania Departamentu Zmian Klimatu 
i Zrównoważonego Rozwoju (DZKiZR) należy opraco-
wywanie założeń i kierunków polityki ekologicznej 
państwa, w oparciu o zasady zrównoważonego roz-
woju oraz ocena realizacji tej polityki, a także realiza-
cja polityki Ministra w zakresie gospodarowania wo-
dami, w szczególności: 

1)  projektowanie instrumentów prawnych, ekono-
micznych i organizacyjnych umożliwiających reali-
zację polityki ekologicznej państwa, a także analiza 
skuteczności ich funkcjonowania;

2)  opiniowanie i uzgadnianie, pod względem zgod-
ności z polityką ekologiczną państwa, projektów, 
strategii i programów ekologicznych, założeń, 
opracowań studialnych, planów społeczno-gospo-
darczych 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 ogólno-
polskich programów i strategii, w tym Narodowe-
go Planu Rozwoju, Narodowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego, Krajowego Programu Reform oraz 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju;

4)  opracowywanie zasad i koordynacja współpracy 
administracji publicznej i przedsiębiorców w za-
kresie rozdziału sektorowych limitów emisji wyni-
kających z globalnych zobowiązań Polski;
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5)  kształtowanie polityki ekologicznej państwa 
z uwzględnieniem wymagań nakładanych na Pol-
skę w porozumieniach międzynarodowych; 

6)  opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie 
zasad funkcjonowania mechanizmów wspomaga-
jących realizację zadań ekologicznych (handel 
emisjami, wspólne przedsięwzięcia, mechanizm 
czystego rozwoju, świadectwa pochodzenia, zielo-
ne certyfikaty);

7)  kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór 
i koordynacja realizacji zadań z niej wynikających, 
w tym ekspertyz i prac badawczych finansowa-
nych z różnych źródeł krajowych;

8)  realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony po-
wietrza;

9)  ustalenie, we współpracy z Departamentem Ocen 
Oddziaływania na Środowisko, standardów emi-
syjnych i standardów jakości środowiska oraz za-
sad ich monitorowania w zakresie zadań, o których 
mowa w pkt 8;

10)  realizacja zadań Ministra w zakresie ochrony po-
wierzchni ziemi, w tym ochrony gleb;

11)  prowadzenie spraw z zakresu postępowania admi-
nistracyjnego w trybie odwoławczym, dotyczących 
zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji;

12)  realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, 
poz. 493);

13)  udział w pracach organów Unii Europejskiej w za-
kresie działania departamentu, w tym w zakresie 
polityki energetyczno-klimatycznej;

14)  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem 
opinii w sprawie wprowadzenia opłat miejsco-
wych;

15)  realizacja zadań Ministra dotyczących środowisko-
wych aspektów polityki chemicznej;

16)  prowadzenie spraw z zakresu zdrowia środowisko-
wego;

17)  prowadzenie spraw z zakresu normalizacji oraz 
statystyki resortowej;

18)  koordynacja działań dotyczących przekazywania 
przez komórki jednolitych danych statystycznych 
urzędom administracji publicznej, pozostałym or-
ganom administracji oraz innym organizacjom 
krajowym i międzynarodowym;

19)  koordynacja i nadzór nad działaniami dotyczącymi 
funkcjonowania systemu informacji o pracach ba-
dawczo-rozwojowych i ekspertyzach wykonywa-
nych na zlecenie Ministra, ze środków narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej;

20)  prowadzenie spraw z zakresu systemów zarządza-
nia środowiskowego, w tym realizacja zadań wy-
nikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o kra-
jowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 

(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.), a także prowa-
dzenie rejestru krajowego organizacji zarejestro-
wanych w systemie EMAS;

21)  koordynacja spraw związanych z pomocą publicz-
ną na ochronę środowiska, w tym opiniowanie 
pod względem zgodności z polityką ekologiczną 
państwa dokumentów dotyczących pomocy pub-
licznej; 

22)  koordynacja realizacji zadań dotyczących zintegro-
wanej polityki produktowej, technologii środowi-
skowych (ETAP), zmian wzorców produkcji i kon-
sumpcji, zielonych zamówień publicznych, a także 
strategii tematycznych dotyczących środowiska 
miejskiego i zrównoważonego korzystania z zaso-
bów naturalnych; 

23)  prowadzenie spraw z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, w tym realizacji postanowień Zgroma-
dzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, Komisji Trwałego Rozwoju Narodów Zjed-
noczonych, Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Jo-
hannesburgu, OECD, Bałtyckiej Agendy 21, Polity-
ki Spójności na rzecz Rozwoju, UNEP/UNEO oraz 
procesu „Środowisko dla Europy”;

24)  kształtowanie i ocena polityki regionalnej 
z uwzględnieniem zasad polityki ekologicznej pań-
stwa;

25)  prowadzenie, w uzgodnieniu z Biurem Współpra-
cy z Zagranicą, spraw związanych z realizacją 
umów międzynarodowych w zakresie właściwości 
DZKiZR, w tym wynikających z:

a)  Konwencji w sprawie transgranicznego zanie-
czyszczania powietrza na dalekie odległości 
wraz z protokołami,

b)  Konwencji Wiedeńskiej w sprawie ochrony war-
stwy ozonowej wraz z Protokołem Montreal-
skim w sprawie substancji zubożających war-
stwę ozonową,

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

26)  opiniowanie, w uzasadnionych przypadkach, ma-
teriałów i pism wynikających z członkostwa Polski 
w UE opracowanych przez inne komórki, w tym 
dokumentów przekazywanych pod obrady Komi-
tetu Europejskiego Rady Ministrów, instrukcji na 
posiedzenia poszczególnych formacji Rady UE 
oraz stanowisk przekazywanych Komisji Europej-
skiej, Sekretariatowi Rady oraz Parlamentowi Eu-
ropejskiemu pod względem ich zgodności z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju;

27)  inicjowanie, wspomaganie i koordynacja działań 
związanych z racjonalizacją zużycia energii oraz 
rozwojem energetyki opartej na źródłach odna-
wialnych;

28)  przygotowywanie projektu informacji o gospoda-
rowaniu wodami;

29)  wykonywanie kompetencji organu właściwego 
w sprawach gospodarowania wodami;
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30)  prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniem 
programu wodno-środowiskowego kraju, a także 
planu gospodarowania wodami na obszarze do-
rzecza oraz planu ochrony przeciwpowodziowej 
oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze 
kraju;

31)  prowadzenie spraw dotyczących wyrażania zgody 
na:
a)  zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami po-

wierzchniowymi, stanowiącymi własność Skar-
bu 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 wodne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), 
znajdujących się w granicach nadleśnictwa;

32)  sporządzanie krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz przygotowywanie 
sprawozdania z jego wykonania;

33)  prowadzenie spraw związanych z powoływaniem 
oraz odwoływaniem członków Krajowej Rady Go-
spodarki Wodnej oraz Zastępców Prezesa Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wodnej;

34)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórka-
mi, spraw wynikających z nadzoru Ministra nad 
Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej;

35)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra 
nad Krajowym Administratorem Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji;

36)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórka-
mi, spraw z zakresu nadzoru Ministra nad resorto-
wymi jednostkami badawczo-rozwojowymi;

37)  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycz-
nego Ministra nad Instytutem Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej, Instytutem Ochrony Środowiska 
oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych;

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

39)  zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej 
resortowej komisji orzekającej w sprawach o na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 
Ministrze Środowiska;

40)  prowadzenie sekretariatu Rady do spraw Zrówno-
ważonego Rozwoju.

§ 19

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

1)  obsługa parlamentarna i rządowa Ministra, Sekre-
tarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2)  przekazywanie komórkom dyspozycji wynikają-
cych z niepublikowanych aktów prawnych wyda-
wanych przez Radę Ministrów oraz ich przechowy-
wanie i ewidencjonowanie;

3)  przekazywanie członkom Kierownictwu Resortu 
oraz komórkom informacji z posiedzeń Rady Mini-
strów i stałego komitetu Rady Ministrów;

4)  ewidencjonowanie i prowadzenie postępowań 
w sprawach interpelacji, zapytań i wystąpień po-
selskich, oświadczeń senackich oraz innych pety-
cji;

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

6)  kompletowanie dokumentów przewidzianych do 
rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Ministrów 
i stałych komitetów Rady Ministrów (z wyłącze-
niem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów); 

7)  koordynowanie czynności związanych z udziałem 
Ministra, Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Sta-
nu w posiedzeniach Rady Ministrów i stałych ko-
mitetów Rady Ministrów (z wyłączeniem Komitetu 
Europejskiego Rady Ministrów);

8)  obsługa organizacyjna posiedzeń Kierownictwa 
Ministerstwa oraz monitorowanie realizacji usta-
leń przyjętych na tych posiedzeniach;

9)  prowadzenie i dokumentacja okolicznościowej ko-
respondencji Ministra;

10)  sprawdzanie pod względem poprawności języko-
wej pism przygotowywanych do podpisu Mini-
stra;

11)  przygotowywanie tygodniowych i dziennych ze-
stawień (harmonogramów) udziału Ministra, Se-
kretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra 
w wyjazdowych spotkaniach i konferencjach (kra-
jowych i zagranicznych) oraz w posiedzeniach 
Rządu i Parlamentu;

12)  prowadzenie obsługi sekretarskiej członków Kie-
rownictwa Ministerstwa;

13)  koordynacja działań w zakresie kontaktów z pod-
miotami wykonującymi zawodową działalność 
lobbingową;

14)  współpraca ze związkami zawodowymi;

15)  prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;

16)  koordynacja obiegu dokumentów w Ministerstwie 
i aktualizacja instrukcji kancelaryjnej;
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17)  przechowywanie i udostępnianie okrągłej pieczęci 
Ministra;

18)  obsługa, we współpracy z komórkami meryto-
rycznymi Ministerstwa, zadań Ministra związa-
nych z działalnością Międzyresortowego Zespołu 
ds. Nowoczesnych Regulacji Gospodarczych;

19)  obsługa udziału przedstawiciela Ministra w Komi-
sji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

20)  zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej 
oraz kancelaryjno-biurowej Państwowej Rady 
Ochrony Środowiska.

§ 20

Do zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego 
(BDG) należy zapewnienie bieżącej obsługi Dyrektora 
Generalnego Ministerstwa, prowadzenie spraw zwią-
zanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w odniesie-
niu do członków korpusu służby cywilnej zatrudnio-
nych w Ministerstwie oraz innych pracowników Mini-
sterstwa, a także zapewnienie administracyjnych, lo-
gistycznych i finansowych warunków funkcjonowania 
Ministerstwa, w szczególności:

1)  koordynowanie współpracy dyrektora Generalne-
go Ministerstwa z poszczególnymi komórkami or-
ganizacyjnymi Ministerstwa;

2)  obsługa kancelaryjno-biurowa Dyrektora General-
nego Ministerstwa;

3)  opracowywanie założeń polityki personalnej;

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

5)  projektowanie oraz realizacja działań w celu roz-
woju zawodowego członków korpusu służby cy-
wilnej;

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 Komi-
sji do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Środowiska, 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Główne-
go Inspektoratu Ochrony Środowiska;

10)  prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem 
odznaczeń i nagród;

11)  prawidłowe naliczanie płac oraz bieżące monitoro-
wanie wykorzystania funduszu płac Ministerstwa;

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

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

14)  opracowywanie projektu i układu wykonawczego 
planu finansowego dochodów i wydatków budże-
towych (w tym wydatków z funduszy unijnych) Mi-
nisterstwa w oparciu o jednostkowe plany rzeczo-
wo-finansowe;

15)  obsługa finansowo-księgowa poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych Ministerstwa (w tym w ra-
mach programów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej i innych środków zagranicznych) oraz 
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

16)  realizowanie dochodów budżetowych, dochodów 
własnych oraz wydatków budżetowych w oparciu 
o przyjęty roczny plan finansowy oraz sporządza-
nie analiz i obowiązkowej sprawozdawczości bu-
dżetowej i statystycznej w tym zakresie;

17)  udział w realizacji Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko w zakresie finansowania 
i rozliczania osi priorytetowych, dla których Dyrek-
tor Generalny jest beneficjentem;

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

19)  udział w realizacji projektów w ramach Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go, w zakresie obsługi finansowo-księgowej; 

20)  koordynowanie spraw związanych z udzielaniem 
zamówień publicznych, w tym finansowanych ze 
środków unijnych;

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

22)  realizacja zadań w zakresie zakupów, serwisu i na-
praw sprzętu teleinformatycznego Ministerstwa 
oraz rozdysponowania tego sprzętu wraz z dosta-
wą na stanowiska pracy pracowników;

23)  gospodarowanie składnikami majątkowymi Mini-
sterstwa oraz prowadzenie ich ewidencji, w tym 
składników majątkowych sfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej;

24)  administrowanie pomieszczeniami biurowymi 
i gospodarczymi Ministerstwa;

25)  prowadzenie całokształtu spraw związanych z go-
spodarką środkami transportu będącymi w dyspo-
zycji Ministerstwa;

26)  koordynacja działań w zakresie obsługi narad 
i konferencji, gospodarowania salami, zabezpie-
czenie spotkań i sekretariatów w artykuły spożyw-
cze;

27)  prowadzenie archiwum Ministerstwa;
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28)  administrowanie systemami teleinformatycznymi 
Ministerstwa, z wyłączeniem systemu, w którym 
przetwarzane są informacje niejawne;

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

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

31)  prowadzenie, we współpracy z innymi komórka-
mi, spraw związanych z nadzorem Ministra nad 
Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Dębem;

32)  wykonywanie zadań Dyrektora Generalnego z za-
kresu nadzoru nad Zakładem Obsługi Ministerstwa 
Środowiska.

§ 21

Do zakresu działania Biura Współpracy z Zagranicą 
(BWZ) należy podejmowanie inicjatyw dotyczących 
kształtowania i rozwoju współpracy międzynarodowej 
w zakresie kompetencji Ministra, koordynacja i nadzór 
nad realizacją zobowiązań wynikających z umów mię-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest 
Stroną lub Sygnatariuszem, zobowiązań wynikających 
z członkostwa w organizacjach międzynarodowych 
oraz organizowanie i koordynowanie 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 potencjal-
nych korzyści ekonomicznych i politycznych, 
w tym koordynacja opracowywania stanowisk 
w ramach negocjacji na forum międzynarodo-
wym;

3)  planowanie, w porozumieniu z Gabinetem Poli-
tycznym Ministra, udziału Ministra i innych człon-
ków kierownictwa w spotkaniach zagranicznych 
i spotkaniach z udziałem gości zagranicznych 
w kraju;

4)  koordynacja, we współpracy z właściwymi depar-
tamentami, przygotowań zagranicznych podroży 
Ministra i innych członków kierownictwa oraz wi-
zyt gości zagranicznych w Polsce;

5)  nadzór nad realizacją zobowiązań i postanowień 
organów systemu Narodów Zjednoczonych, OECD 
i innych postanowień globalnych i regionalnych 
w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska;

6)  koordynacja i nadzór nad realizacją zobowiązań 
wynikających z wielostronnych umów międzyna-
rodowych pozostających w kompetencji Ministra 
Środowiska, których Rzeczypospolita Polska jest 
Stroną lub Sygnatariuszem, a także wynikających 
z członkostwa w organizacjach międzynarodo-
wych;

7)  nadzór nad realizacją przez komórki merytoryczne 
zobowiązań wynikających z podpisanych umów 
i porozumień dwustronnych oraz okresowy prze-
gląd ich efektywności;

8)  koordynacja udziału Ministra w procesie decyzyj-
nym Unii Europejskiej poprzez monitorowanie 
przygotowań instrukcji dla polskich przedstawicie-
li na spotkania organów pomocniczych Rady UE 
oraz przygotowanie, we współpracy z departa-
mentami merytorycznymi, udziału Ministra w po-
siedzeniach Rady UE ds. środowiska;

9)  koordynacja przygotowania udziału Ministra w po-
siedzeniach Komitetu Europejskiego Rady Mini-
strów i Komitetu Integracji Europejskiej, a także 
przechowywanie i ewidencjonowanie niepubliko-
wanych dokumentów wydawanych przez te komi-
tety oraz przekazywanie komórkom dyspozycji 
z nich wynikających;

10)  realizacja obowiązków wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady 
Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwią-
zanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 52, poz. 515 oraz 
z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342);

11)  koordynacja, we współpracy z właściwymi depar-
tamentami, procesu raportowania do Komisji Eu-
ropejskiej wynikającego z odpowiednich aktów 
prawa wspólnotowego oraz realizacji postanowień 
zawartych w Traktacie Akcesyjnym;

12)  koordynacja spraw dotyczących naruszeń przepi-
sów prawa wspólnotowego wszczętych przez Ko-
misję Europejską we współpracy z właściwymi 
komórkami organizacyjnymi i Departamentem 
Prawnym (do etapu poprzedzającego postępowa-
nie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwo-
ści);

13)  koordynacja spraw związanych z transpozycją i re-
alizacją dyrektywy 2006/123/WE o usługach na 
rynku wewnętrznym;

14)  nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem w Mi-
nisterstwie systemu Elektronicznej Wymiany Do-
kumentów (EWD-P);

15)  koordynacja przygotowania i opiniowanie mate-
riałów i korespondencji dotyczącej członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej opracowywanych przez 
inne komórki organizacyjne, w szczególności do-
kumentów przekazywanych pod obrady Komitetu 
Europejskiego Rady Ministrów, do Stałego Przed-
stawicielstwa RP przy UE oraz stanowisk przekazy-
wanych Sekretariatowi Generalnemu Rady Unii 
Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentowi 
Europejskiemu;

16)  opiniowanie, na polecenie członków Kierownictwa 
Resortu, instrukcji i sprawozdań wyjazdowych 
oraz korespondencji zagranicznej Ministra;

17)  współpraca z instytucjami Unii Europejskiej i in-
stytucjami odpowiedzialnymi za sprawy europej-
skie w krajach Unii Europejskiej i krajach kandydu-
jących do Unii Europejskiej oraz zagranicznymi 
przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce;
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18)  koordynacja i nadzór nad współpracą międzynaro-
dową prowadzoną przez organy i jednostki podle-
głe lub nadzorowane przez Ministra;

19)  współpraca z Departamentem Edukacji i Komuni-
kacji Społecznej w zakresie promocji Polski zagra-
nicą w dziedzinie środowiska;

20)  realizacja projektu Staże dla pracowników resortu 
środowiska oraz samorządu terytorialnego w Sta-
łym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej 
przy UE w Brukseli we współpracy z Departamen-
tem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko;

21)  obsługa protokolarna Ministra, Sekretarza Stanu, 
Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa w związku z ich wyjazdami zagranicz-
nymi i wizytami gości zagranicznych w kraju;

22)  obsługa Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy 
Stanu oraz Dyrektora Generalnego, a także pra-
cowników Ministerstwa w zakresie spraw związa-
nych z paszportami dyplomatycznymi oraz wizami 
dla delegowanych udających się służbowo za gra-
nicę; 

23)  wykonywanie zadań związanych z organizacją, 
przeprowadzeniem i rozliczeniem XIV sesji Konfe-
rencji Stron ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu wraz z IV sesją 
Spotkań Stron Protokołu z Kioto (COP14/COP- 
-MOP4);

24)  nadzór nad przestrzeganiem przepisów „Procedu-
ry realizacji wyjazdów służbowych za granicę pra-
cowników resortu środowiska”;

25)  gospodarowania środkami finansowymi przezna-
czonymi na pokrycie kosztów:

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

b)  wyjazdów zagranicznych pracowników Mini-
sterstwa i ekspertów Ministra,

c)  organizacji wizyt delegacji zagranicznych przy-
jeżdżających do Polski oraz spotkań międzyna-
rodowych w kraju w zakresie kompetencji Mini-
stra,

d)  tłumaczeń ustnych i pisemnych,

e)  zakupu upominków dla gości i partnerów zagra-
nicznych Ministra.

§ 22

Do zakresu działania Biura Kontroli i Audytu We-
wnętrznego (BKiAW) należy przeprowadzanie kontroli 
w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych pod-
ległych lub nadzorowanych przez Ministra, prowadze-
nie zadań w zakresie skarg i wniosków, a także prowa-
dzenie audytu wewnętrznego, w szczególności:

1)  opracowywanie i przedkładanie do akceptacji Mi-
nistra projektów rocznych planów kontroli;

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

3)  organizowanie i przeprowadzanie audytu i kontro-
li zadań finansowanych ze środków Unii Europej-
skiej, w szczególności ze środków Funduszu Spój-
ności;

4)  opracowywanie projektów wystąpień pokontrol-
nych Ministra bądź Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa oraz wniosków i zaleceń zmierzających 
do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych 
w wyniku kontroli;

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 Dy-
rektora Generalnego Ministerstwa rocznych pla-
nów audytu wewnętrznego;

8)  prowadzenie audytu wewnętrznego;

9)  opracowywanie rocznych sprawozdań z audytu 
wewnętrznego wraz z wnioskami z nich wynikają-
cymi;

10)  zapewnienie współpracy Ministerstwa z organami 
kontroli zewnętrznej;

11)  ewidencjonowanie wystąpień i zaleceń pokontrol-
nych organów kontroli zewnętrznej. 

§ 23

Do zakresu działania Biura Spraw Obronnych i Ochro-
ny Informacji Niejawnych (BSOIN) należy wykonywa-
nie zadań Ministra wynikających z powszechnego 
obowiązku obrony oraz zapewnienie przestrzegania 
w Ministerstwie przepisów dotyczących ochrony in-
formacji niejawnych i ochrony danych osobowych, 
w tym wynikających z ustawy dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie in-
formacji 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)  wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie pla-
nów operacyjnych, programów obronnych i doku-
mentów sporządzanych w ramach przeglądów 
obronnych;

2)  przygotowanie Ministra, obsługującego go urzędu 
oraz jednostek podległych lub nadzorowanych 
przez Ministra do funkcjonowania w systemie kie-
rowania bezpieczeństwem narodowym;

3)  przygotowanie jednostek organizacyjnych podle-
głych lub nadzorowanych przez Ministra do obję-
cia ich militaryzacją;

4)  prowadzenie spraw związanych z ochroną obiek-
tów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
i obronności państwa; 
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5)  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem 
i utrzymywaniem rezerw państwowych mobiliza-
cyjnych oraz rezerwacją surowca drzewnego na 
pniu;

6)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dla 
celów obronności śródlądowych dróg wodnych 
wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą bu-
dowle oraz urządzenia wodne;

7)  organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego;

8)  planowanie i prowadzenie kontroli wykonywania 
zadań obronnych;

9)  realizacja zadań Ministra wynikających z obowiąz-
ków państwa gospodarza (HNS) i realizacji Celów 
Sił Zbrojnych;

10)  współudział w realizacji zadań związanych z zarzą-
dzaniem w sytuacjach kryzysowych;

11)  prowadzenie współpracy z resortem obrony naro-
dowej i właściwymi organami Organizacji Trak- 
tatu Północnoatlantyckiego, dotyczącej działów 
administracji rządowej środowisko i gospodarka 
wodna;

12)  realizacja zadań Ministra związanych z obowiązko-
wą ochroną obszarów, obiektów i urządzeń waż-
nych dla obronności, interesu gospodarczego 
państwa lub bezpieczeństwa publicznego;

13)  koordynowanie spraw związanych z opiniowa-
niem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie 
nieruchomości przez cudzoziemca, prowadzonych 
na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 oraz z 2005 r. 
Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538);

14)  koordynowanie spraw związanych z przekazywa-
niem przez Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych terenów leśnych na cele związane z uza-
sadnionymi potrzebami obronności państwa;

15)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych wy-
twarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub 
przechowywanych w Ministerstwie, w tym ich 
ochrony fizycznej;

16)  zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinfor-
matycznych, w których są wytwarzane, przetwa-
rzane, przechowywane lub przekazywane informa-
cje niejawne;

17)  administrowanie systemem teleinformatycznym 
Ministerstwa, w którym przetwarzane są informa-
cje niejawne;

18)  kontrola ochrony informacji niejawnych;

19)  prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa 
dopuszczonych do informacji niejawnych;

20)  przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

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

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

23)  opracowywanie planu ochrony informacji niejaw-
nych i nadzorowanie jego realizacji;

24) prowadzenie Kancelarii Tajnej Ministerstwa;

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

26)  współpraca w opracowaniu planu ochrony fizycz-
nej Ministerstwa oraz nadzorowanie jego realizacji;

27)  zapewnienie przestrzegania obowiązku składania 
oświadczeń majątkowych zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 
prowadzenia działalności gospodarczej przez oso-
by pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 216, poz. 1584), prowadzenie wykazu osób zo-
bowiązanych do składania oświadczeń, a także 
przechowywanie, aktualizacja oraz archiwizacja 
składanych oświadczeń;

28)  współpraca z odpowiednimi służbami ochrony 
państwa;

29)  koordynacja spraw związanych z obroną cywilną 
w Ministerstwie.

§ 24

1.  Przy Ministerstwie działa gospodarstwo pomocni-
cze Ministerstwa — Zakład Obsługi Ministerstwa 
Środowiska (ZO).

2.  Bezpośredni nadzór nad Zakładem Obsługi Mini-
sterstwa Środowiska sprawuje Dyrektor Generalny 
Ministerstwa przy pomocy Biura Dyrektora Gene-
ralnego. 

3.  Zakres zadań i tryb działania Zakładu Obsługi Mini-
sterstwa Środowiska określa zarządzenie Nr 23 Mi-
nistra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych 
z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia biu-
ra gospodarczego przy Ministrze Ochrony Środowi-
ska i Zasobów Naturalnych. 

§ 25

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.). 

§ 26

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.). 

§ 27

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Krajowego Za-
rządu Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).
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§ 28

Zakres zadań i tryb działania Centralnego Ośrodka Do-
skonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Dębem, określa zarządzenie Nr 1 Ministra 
Środowiska z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie Central-
nego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Dębem, zmienione zarządze-
niem Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r.

§ 29

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. 

§ 30

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 na-
dane na jej podstawie statuty.

§ 31

Zakres zadań i tryb działania jednostek badawczo-roz-
wojowych, nadzorowanych przez Ministra Środowi-
ska, określa ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, 

poz. 388, z późn. zm.) oraz nadane na jej podstawie 
statuty. 

§ 32

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

§ 33

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

§ 34

Zakres i tryb działania Biura Nasiennictwa Leśnego 
w Warszawie określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, 
poz. 761, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, 
poz. 565).

§ 35

Zakres zadań i tryb działania Prezesa Wyższego Urzę-
du Górniczego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. 
— Prawo geologiczne i górnicze.

Załączniki do regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 
Środowiska z dnia 2 kwietnia 2008 r.

załącznik nr 1

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 1

1.  Załącznik nr 1 do regulaminu określa zasady przy-
gotowywania i uzgadniania projektów aktów nor-
matywnych przewidzianych do rozpatrzenia przez 
Radę Ministrów oraz projektów aktów normatyw-
nych wydawanych 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 mo-
wa o „projekcie” bez bliższego określenia, należy 
przez to rozumieć projekt, o którym mowa w ust. 1, 
którego przygotowanie należy do kompetencji Mi-
nistra, a także inny dokument sporządzany, opinio-
wany oraz uzgadniany wraz z tym projektem, zgod-
nie 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 in-
nych przepisów odnoszących się do projektu.

4.  Na polecenie Ministra może zostać zastosowany 
odrębny tryb opracowania, uzgodnienia i wniesie-
nia projektu.

§ 2

1.  Przygotowanie projektu należy do merytorycznie 
właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa, 
zwanej dalej „właściwą komórką”, do której kom-
petencji należy całość lub przeważająca część za-
gadnienia, będącego przedmiotem projektu.

2.  W przypadku udzielenia przez Ministra Środowiska 
upoważnienia do opracowania określonego projek-
tu centralnemu organowi administracji rządowej,  
przygotowanie projektu należy do kompetencji tego 
organu. Przepisy odnoszące się do właściwej ko-
mórki stosuje się odpowiednio.

3.  Przed sporządzeniem projektu właściwa komórka 
dokonuje oceny przewidywanych skutków  (kosz-
tów i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji, 
zgodnie z zasadami określonymi przez  Radę Mini-
strów, poddając ją uzgodnieniom wewnątrzresorto-
wym. Zakres dokonywania oceny określa się w za-
leżności od przedmiotu i zasięgu oddziaływania 
projektowanego aktu normatywnego.
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4.  Kolejne wersje projektu powinny być oznaczone po-
przez zamieszczenie na nich daty opracowania i pa-
rafowane 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 ko-
mórka współpracuje z Departamentem Prawnym, 
udzielając niezbędnych wyjaśnień.

6.  Właściwa komórka zamieszcza na stronie interneto-
wej Ministerstwa oraz w Biuletynie Informacji Pub-
licznej Ministra Środowiska wersje projektu wysyła-
ne na zewnątrz Ministerstwa, w szczególności kie-
rowane do konsultacji społecznych i uzgodnień 
międzyresortowych oraz na posiedzenia stałych ko-
mitetów Rady Ministrów i Rady Ministrów.

7.  Dokumenty przekazywane przez komórki organiza-
cyjne Ministerstwa w trakcie uzgadniania i opinio-
wania projektu przesyła się również w wersji elek-
tronicznej, chyba że wersja taka nie jest dostępna.

§ 3

1.  Projekt przygotowuje się z uwzględnieniem zasad 
techniki prawodawczej, określonych w rozporządze-
niu 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 na-
stępujące dokumenty:
1)  uzasadnienie do projektu;
2)  ocenę skutków regulacji (OSR), stanowiącą syn-

tetyczne 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 prze-
widuje wydanie takich aktów):
a)  wszystkich obligatoryjnych — jeżeli projekt 

stanowi wykonanie prawa Unii Europejskiej,
b)  podstawowych — w pozostałych przypad-

kach;

5)  informację, czy projekt zawiera przepisy technicz-
ne powodujące konieczność rozpoczęcia proce-
dury notyfikacyjnej, o której mowa w załączniku 
nr 2 do regulaminu;

6)  listę uczestników konsultacji społecznych;

7)  listę właściwych instytucji i organów, w tym or-
ganów Unii Europejskiej, uprawnionych do za-
opiniowania projektu;

8)  inne wymagane dokumenty.

§ 4

1.  Właściwa komórka uzgadnia projekt w procesie 
uzgodnień wewnątrzresortowych z komórkami or-
ganizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organi-
zacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez 
Ministra oraz zasięga 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 charakterze systemowym i kierunkowym lub zgło-
szeniu kluczowych problemów odnoszących się do 
projektu.

3.  W pracach nad projektem właściwa komórka w za-
kresie spraw finansowych współpracuje z Departa-
mentem 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 dłuż-
szym niż 10 dni. W uzasadnionych przypadkach ter-
min 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 rozwią-
zuje się w trybie roboczym. W przypadku, gdy roz-
bieżności nie zostaną usunięte, właściwa komórka 
przedstawia sprawę właściwemu członkowi Kie-
rownictwa Resortu, który wyznacza termin spotka-
nia z udziałem zainteresowanych komórek. Jeżeli 
spotkanie nie doprowadzi do uzgodnienia stano-
wisk, sprawę przedstawia się do rozstrzygnięcia 
Ministrowi.

§ 5

1.  Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresorto-
wych, właściwa komórka przekazuje projekt wraz 
z informacją o wynikach uzgodnień do Departa-
mentu Prawnego, celem zaopiniowania pod wzglę-
dem poprawności redakcji oraz zgodności z pra-
wem i zasadami techniki prawodawczej.

2.  Właściwa komórka przekazuje projekt, uzgodniony 
wewnątrzresortowo oraz parafowany pod wzglę-
dem zgodności formalnoprawnej przez Depar- 
tament Prawny, na posiedzenie Kierownictwa Re-
sortu.

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

§ 6

1.  Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych właś-
ciwa komórka dokonuje analizy uwag zgłoszonych 
w ich trakcie, konsultując się w niezbędnym zakre-
sie z innymi komórkami organizacyjnymi, oraz przy-
gotowuje zestawienie uwag.

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

3.  Właściwa komórka uzupełnia uzasadnienie do pro-
jektu o omówienie wyników konsultacji społecz-
nych.



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 4 — 162 — Poz. 58

§ 7

1.  Przed skierowaniem projektu do uzgodnień między-
resortowych Departament Prawny kieruje projekt 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — celem za-
opiniowania pod względem zakresu oceny skutków 
regulacji (OSR) oraz zakresu konsultacji społecz-
nych.

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

3.  W uzasadnieniu projektu właściwa komórka za-
mieszcza zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zain-
teresowanie pracami nad projektem w trybie prze-
pisów o działalności lobbingowej w procesie stano-
wienia prawa, a także informację o kolejności wnie-
sienia tych zgłoszeń lub informacji o ich braku.

§ 8

1.  Departament Prawny kieruje projekt do uzgodnień 
międzyresortowych, w tym do Rządowego Centrum 
Legislacji.

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 Departa-
mentowi Prawnemu uzasadnia skrócenie terminu 
uzgodnień.

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

1)  przygotowuje zestawienie uwag;

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

3)  w razie potrzeby — organizuje konferencję uzgad-
niającą projekt, uprzednio przekazując zaintere-
sowanym organom projekt wraz z zestawieniem 
uwag oraz stanowiskiem Ministra do uwag.

4. J eżeli zgłoszone uwagi dotyczą wyłącznie popraw-
ności redakcji bądź zgodności z prawem lub zasa-
dami techniki prawodawczej, projekt stanowiska, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przygotowuje De-
partament Prawny. 

§ 9

1.  Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych 
właściwa komórka opracowuje nowy tekst projektu, 
uwzględniający zgłoszone uwagi lub sporządza pro-
tokół rozbieżności, w którym omawia zgłoszone 
uwagi oraz przyczyny ich nieuwzględnienia; przepis 
§ 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2.  W razie nie uwzględnienia uwag zgłoszonych w to-
ku uzgodnień międzyresortowych, Departament 
Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez stały 
komitet Rady Ministrów celem usunięcia rozbież-
ności. 

§ 10

1.  W przypadku projektu rozporządzenia Ministra, pro-
jekt uwzględniający uwagi zgłoszone w toku uzgod-
nień międzyresortowych lub którego brzmienie zo-
stało ustalone zgodnie z § 9 ust. 2, Departament 
Prawny kieruje do Rządowego Centrum Legislacji 
z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia 
przez Komisję Prawniczą. 

2.  Departament Prawny kieruje pozostałe projekty pod 
obrady stałego komitetu Rady Ministrów,  a następ-
nie do Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem 
o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komi-
sję Prawniczą. 

3.  W razie nie uwzględnienia uwag Rządowego Cen-
trum Legislacji zgłoszonych w toku uzgodnień mię-
dzyresortowych Departament Prawny kieruje pro-
jekt do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą.

4.  Na posiedzeniach Komisji Prawniczej Ministra re-
prezentuje przedstawiciel Departamentu Prawnego 
wraz z przedstawicielami komórek merytorycznych.

§ 11

1.  Projekt w brzmieniu zwolnionym z obowiązku roz-
patrzenia przez Komisję Prawniczą lub uzgodnio-
nym na posiedzeniu Komisji Prawniczej parafo-
wany jest przez właściwą komórkę i Departament 
Prawny, a następnie przez Sekretarza Stanu lub 
właściwego Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie.

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 poro-
zumieniu z innym ministrem lub ministrami, 
a następnie do podpisu Ministra, za pośredni-
ctwem Gabinetu Politycznego Ministra;

3)  na posiedzenie Rady Ministrów.

3.  Akt normatywny, podpisany przez Ministra zgodnie 
z ust. 2 pkt 1 i 2, Departament Prawny kieruje do 
Rządowego Centrum Legislacji z wnioskiem o ogło-
szenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
albo Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej Monitor Polski. 
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załącznik nr 2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJĄCYMI DYREKTYWY 
PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

§ 1

Załącznik nr 2 do regulaminu określa zasady funkcjo-
nowania Systemu Notyfikacji Krajowych Środków 
Wykonawczych w Ministerstwie.

§ 2

W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrek-
tywy prawa wspólnotowego, właściwa komórka spo-
rządza szczegółowy wykaz dyrektyw prawa wspólno-
towego transponowanych przez ten akt.

§ 3

Jeżeli akt normatywny dokonuje samodzielnie całko-
witej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólnoto-
wego, lub dokonuje całkowitej transpozycji jako ostat-
ni z kilku aktów normatywnych częściowo transponu-
jących przepisy danej dyrektywy, właściwa komórka 
sporządza tabelę zgodności dla danej dyrektywy.

§ 4

Tabela zgodności, o której mowa w § 3, powinna za-
wierać:

1)  tytuł i numer dyrektywy;

2)  listę wszystkich aktów normatywnych transponują-
cych dyrektywę;

3)  szczegółowy wykaz przepisów dyrektywy wraz 
z transponującymi je przepisami właściwych aktów 
normatywnych.

§ 5

Wykaz, o którym mowa w § 2 oraz tabelę zgodności, 
o której mowa w § 3, właściwa komórka przekazuje 
do Departamentu Prawnego w celu dokonania noty-
fikacji aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ra-
mach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wy-
konawczych.

§ 6

Procedurę określoną w § 2—5 stosuje się odpowied-
nio w przypadku wydania przez Wspólnotę Europej-
ską dyrektyw kodyfikacyjnych lub takich, które już 
przed wejściem w życie były częściowo lub w całości 
przetransponowane do prawa krajowego.

§ 7

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

2.  Czynności, o których mowa w § 6 właściwa komór-
ka dokonuje w terminie czternastu dni od dnia 
opublikowania dyrektywy w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

załącznik nr 3

 
PROCEDURA NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH ZAWIERAJĄCYCH 

PRZEPISY TECHNICZNE

§ 1

1.  Załącznik nr 3 do regulaminu określa zasady funk-
cjonowania systemu notyfikacji projektów aktów 
prawnych zawierających przepisy techniczne, 
w szczególności zasady postępowania z projektami 
aktów prawnych, które, na podstawie rozporządze-
nia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w spra-
wie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych, podlegają pro-
cedurze notyfikacyjnej (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz 
z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

2.  Jeżeli w przepisach załącznika jest mowa o „projek-
cie”, należy przez to rozumieć projekt aktu norma-
tywnego przygotowywany w Ministerstwie, zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

§ 2

1.  Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresorto-
wych komórka, do zakresu działania której należy 

materia regulowana projektem, zwana dalej „właści-
wą komórką”, przekazuje projekt do Departamentu 
Prawnego wraz z precyzyjną informacją, czy zawiera 
on przepisy techniczne, powodujące konieczność 
rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej lub czy wyłą-
cza on zasadę swobodnego przepływu towarów.

2.  Informację, o której mowa w ust. 1, podpisuje dy-
rektor właściwej komórki lub upoważniony przez 
niego zastępca dyrektora.

§ 3

1.  O ile projekt zawiera przepisy techniczne, powodu-
jące konieczność rozpoczęcia procedury notyfika-
cyjnej, Departament Prawny przekazuje projekt 
właściwej komórce, w celu przygotowania doku-
mentów, o których mowa w ust. 3.

2.  Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po 
przeprowadzeniu przez Departament Prawny kon-
sultacji społecznych i uzgodnień międzyresorto-
wych projektu.
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3.  W terminie 7 dni od daty otrzymania projektu, właś-
ciwa komórka przekazuje do Departamentu Praw-
nego:

1)  wypełniony formularz notyfikacyjny;

2)  szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania da-
nego przepisu technicznego;

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

4)  w przypadku aktu prawnego zawierającego prze-
pisy wprowadzające ograniczenia dotyczące sub-
stancji lub preparatów chemicznych ze względu 
na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo 
ochronę środowiska — informacje dotyczące 
tych substancji lub preparatów, możliwych do za-
stosowania ich odpowiedników oraz analizę prze-
widywanego wpływu tych substancji i prepara-
tów na zdrowie, ochronę konsumentów lub śro-
dowisko, wraz z oceną ryzyka.

§ 4

1.  Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, przeka-
zuje projekt, wraz z dokumentami otrzymanymi 
z właściwej komórki, do krajowego koordynatora 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów z właś-
ciwej komórki.

2.  Do czasu otrzymania informacji od krajowego koor-
dynatora systemu notyfikacji norm i aktów praw-
nych o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Euro-
pejskiej 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 poinfor-
mowanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze 
wskazaniem tej normy.

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

3.  Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Departa-
ment Prawny przekazuje krajowemu koordynatoro-
wi systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego po-
twierdzenia przez właściwą komórkę spełniania 
przez projekt warunków, o których mowa w ust. 1 
lub ust. 2.

§ 6

1.  W przypadku przekazania przez krajowego koordy-
natora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
stanowiska Komisji Europejskiej zawierającego ko-

mentarze bądź uwagi do projektu, Departament 
Prawny niezwłocznie przekazuje to stanowisko 
właściwej komórce, celem ustosunkowania się 
i przygotowania poprawionej 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 po-
trzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi 
resortami, 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 otrzymania z właściwej komórki. 

5.  Po otrzymaniu informacji od krajowego koordyna-
tora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej 
o poprawionym tekście projektu aktu prawnego, 
Departament Prawny podejmuje wstrzymane czyn-
ności legislacyjne.

§ 7

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

§ 8

1.  W przypadku otrzymania od krajowego koordynato-
ra systemu notyfikacji norm i aktów prawnych pro-
jektu aktu normatywnego przygotowanego w pań-
stwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament 
Prawny przekazuje ten projekt, w trybie legislacji 
obiegowej, do właściwych komórek, celem sporzą-
dzenia wspólnego stanowiska oraz ewentualnego 
zgłoszenia uwag do projektu.

2.  Właściwa komórka przygotowuje, w razie potrzeby 
w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resorta-
mi, stanowisko, o którym mowa w ust. 1 i przekazu-
je 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 terminie 14 dni od dnia jego otrzymania z właści-
wej komórki, do krajowego koordynatora systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych. 

§ 9

Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu praw-
nego zawierającego przepisy techniczne wprowadzo-
ne zostały istotne zmiany, w szczególności dodano 
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lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wy-
magania albo przyspieszono termin ich wprowadze-
nia, projekt ten podlega ponownej procedurze notyfi-
kacyjnej.

§ 10

1.  O ile wydany (opublikowany) akt prawny wyłącza 
zasadę swobodnego przepływu towarów, właściwa 
komórka niezwłocznie przygotowuje i przekazuje do 
Departamentu Prawnego następujące dokumenty:

1)  tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawne-
go wraz z wypełnionym formularzem, którego 
wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
sposobu funkcjonowania krajowego systemu no-
tyfikacji 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 
stosowanie zasady swobodnego przepływu to-
warów, wydanych i notyfikowanych przez pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej.

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament 
Prawny przekazuje do krajowego koordynatora sy-
stemu notyfikacji norm i aktów prawnych niezwłocz-
nie 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 notyfi-
kacji norm i aktów prawnych, niezwłocznie po ich 
otrzymaniu od krajowego koordynatora systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych. 
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ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 63/2005/Wn-07/FG-sm-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Półszczegółowe badania 
magnetyczne T na obszarze Sudetów”, zwaną dalej 
„Komisją Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:
1)  Marcin Warjas — Przewodniczący komisji, Specjali-

sta w Wydziale Kopalin Energetycznych,
2)  Marek Sygowski — Członek komisji, Przedstawiciel 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 

z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:
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§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 654/2004/Wn-07/FG-bp-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Badania magnetotellu-
ryczne wzdłuż profilu Zgorzelec-Wiżajny”, zwaną 
dalej „Komisją Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:

1)  Marcin Warjas — Przewodniczący komisji, Specjali-
sta w Wydziale Kopalin Energetycznych,

2)  Marek Sygowski — Członek komisji, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru do umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Zgodnie z § 20 procedury udzielania zamówień pub-
licznych w Ministerstwie Środowiska stanowiącej za-
łącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-
cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Odbioru właściwą do odbioru 
przedmiotu umowy nr 656/2004/Wn-07/FG-bp-tx/D 
zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego na wyko-
nanie pracy geologicznej: „Atlas Geofizyczny Kar-
pat”, zwaną dalej „Komisją Odbioru”.

2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, była realizowana 
w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
14 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Odbioru wchodzą:

1)  Marcin Warjas — Przewodniczący komisji, Specjali-
sta w Wydziale Kopalin Energetycznych,

2)  Marek Sygowski — Członek komisji, Przedstawiciel 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 39 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierp- 
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

Ustala się zakres czynności w Kierownictwie Minister-
stwa Środowiska.

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600.
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§ 2

1.  Do zakresu czynności Sekretarza Stanu i Podsekre-
tarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska należy 
przygotowywanie stanowiska Ministra Środowiska, 
zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach wymie-
nionych w § 3—6 oraz nadzór i monitorowanie za-
dań wykonywanych przez komórki organizacyjne 
Ministerstwa Środowiska, zwanego dalej „Minister-
stwem”, w zakresie przygotowywania i realizacji te-
go stanowiska.

2.  Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa należy przygotowywanie stanowiska Mini-
stra w sprawach wymienionych w § 7 oraz nadzór 
i monitorowanie zadań wykonywanych przez ko-
mórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie przy-
gotowywania i realizacji tego stanowiska.

3.  Przy wykonywaniu czynności, o których mowa 
w ust. 1 i 2, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu 
oraz Dyrektor Generalny Ministerstwa są uprawnie-
ni do podpisywania pism, z zastrzeżeniem pism któ-
re, na mocy odrębnych przepisów, przewidziane są 
wyłącznie do podpisu Ministra.

4.  W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki wy-
konuje Sekretarz Stanu, który jest upoważniony do 
realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszyst-
kich sprawach należących do właściwości Ministra.

§ 3

Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski:

1)  pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we wszyst-
kich sprawach, podczas jego nieobecności;

2)  w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordy-
nację spraw parlamentarnych w ramach współ-
pracy Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  koordynuje prace związane z projektami w ramach 
funduszu LIFE+;

4)  realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredni-
czącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności oraz 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;

5)  nadzoruje sprawy związane z Programem Opera-
cyjnym Infrastruktura i Środowisko;

6)  koordynuje prace związane z Mechanizmem Fi-
nansowym Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go, Norweskim Mechanizmem Finansowym oraz 
innymi mechanizmami finansowymi;

7)  prowadzi działania promocyjne i informacyjne 
w zakresie instrumentów strukturalnych Unii Eu-
ropejskiej na inwestycje w ochronie środowiska;

8)  koordynuje prace związane z wdrażaniem progra-
mów operacyjnych innych resortów w zakresie za-
gadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym 
koordynuje uczestnictwo przedstawicieli Ministra 
w komitetach sterujących i monitorujących;

9)  w imieniu Ministra uczestniczy w pracach Komite-
tu Monitorującego Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego;

10)  sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzysta-
niem majątku Skarbu Państwa;

11)  nadzoruje kontrakty regionalne w części gospo-
darka wodna;

12)  współpracuje z organizacjami samorządów gospo-
darczych;

13)  sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Mi-
nister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot 
działania;

14)  wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wyni-
kające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru 
nad gospodarką finansową i wykonywaniem bu-
dżetu resortu;

15)  koordynuje sprawy związane z bieżącym budże-
tem UE oraz nową perspektywą finansową UE na 
lata 2007—2013 i innymi dokumentami programo-
wymi związanymi z wykorzystaniem środków UE 
na lata 2007—2013;

16)  koordynuje proces legislacyjny;

17)  nadzoruje przeprowadzanie kontroli i audytu w or-
ganach i jednostkach podległych lub nadzorowa-
nych;

18)  nadzoruje uzgadnianie projektów aktów norma-
tywnych nadesłanych przez członków Rady Mini-
strów w trybie uzgodnień międzyresortowych;

19)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działal-
nością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

Podsekretarz Stanu — Główny Geolog Kraju Henryk 
Jacek Jezierski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikają-
cych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geo-
logiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, 
z późn. zm.);

2)  współpracuje z organami administracji geologicz-
nej;

3)  nadzoruje prowadzenie spraw z zakresu trwale 
zrównoważonego wykorzystania złóż kopalin;

4)  w imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespołu 
Trójstronnego ds. Społeczno-Gospodarczych, Re-
strukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki;

5)  współpracuje z Główną Geologiczną Komisją Egza-
minacyjną, Komisją Zasobów Kopalin, Komisją Do-
kumentacji Hydrogeologicznych, Komisją Doku-
mentacji Geologiczno-Inżynierskich oraz Komisją 
Opracowań Kartograficznych;
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6)  sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykonywa-
nych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

7)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnoś-
cią Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego.

§ 5

Podsekretarz Stanu — Główny Konserwator Przyro-
dy Maciej Trzeciak:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynika-
jących z następujących ustaw:

a)  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 36, poz. 233),

c)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150), w zakresie ocen oddziaływania na 
środowisko oraz pozwoleń zintegrowanych;

2)  nadzoruje realizację zadań określonych w przepi-
sach o ogrodach działkowych, w szczególności 
wynikających z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o ro-
dzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600);

3)  koordynuje proces organizowania i funkcjonowa-
nia sieci obszarów Natura 2000;

4)  w imieniu Ministra współpracuje z wojewodami 
w zakresie działalności parków krajobrazowych;

5)  współpracuje merytorycznie z wojewódzkimi kon-
serwatorami przyrody;

6)  koordynuje uczestnictwo Ministra w procesie de-
cyzyjnym Unii Europejskiej, poprzez monitorowa-
nie procesu przygotowania instrukcji na posiedze-
nia organów pomocniczych Rady UE dla polskiego 
przedstawiciela oraz przygotowywanie udziału Mi-
nistra w posiedzeniach Rady UE do spraw Środo-
wiska Naturalnego;

7)  koordynuje wykonywanie zadań w ramach po-
wszechnego obowiązku obrony przez Minister-
stwo oraz podporządkowane i nadzorowane jed-
nostki organizacyjne;

8)  nadzoruje sprawy związane ze współpracą ze 
związkami zawodowymi działającymi w resorcie;

9)  w imieniu Ministra prowadzi sprawy związane 
z wydawaniem zezwoleń na pozyskiwanie roślin 
i zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz na 
czynności zabronione w stosunku do roślin i zwie-
rząt objętych ochroną;

10)  współpracuje z Państwową Radą Ochrony Przyro-
dy, Państwową Radą Ochrony Środowiska oraz 
Komisją do spraw Organizmów Genetycznie Zmo-
dyfikowanych;

11)  koordynuje prace związane z Sektorowym Progra-
mem Operacyjnym Restrukturyzacja i Moderniza-
cja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obsza-
rów Wiejskich, oraz prace związane z Planem Roz-
woju Obszarów Wiejskich, a także innych progra-
mów związanych ze sferą rolnictwa, ochrony przy-
rody i bezpieczeństwa biologicznego;

12)  uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego Sek-
torowego Programu Operacyjnego Restrukturyza-
cja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich;

13)  prowadzi sprawy wynikające z nadzoru Ministra 
nad parkami narodowymi.

§ 6

Podsekretarz Stanu Janusz Zaleski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynika-
jących z następujących ustaw:
a)  ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu 

uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, 
poz. 2784),

b)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substan-
cjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 
Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.);

c)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym sy-
stemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. 
Nr 70, poz. 631, z późn. zm.),

d)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobiega-
niu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 493),

e)  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

 f)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo 
ochrony środowiska, w zakresie dostępu do in-
formacji o środowisku oraz opłat za korzystanie 
ze środowiska,

g)  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.),

h)  ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo 
łowieckie (Dz. U. Nr 127, poz. 1066, 
z późn. zm.),

 i)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym mate-
riale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761, 
z późn. zm.),

 j)  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, 
poz. 1266, z późn. zm.),

k)  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);

2)  koordynuje sprawy związane z edukacją ekologicz-
ną i komunikacją społeczną;

3)  koordynuje sprawy związane z funkcjonowaniem 
i rozwojem informatyzacji w zakresie działów ad-
ministracji rządowej środowisko i gospodarka 
wodna;
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4)  współpracuje z Radą Leśnictwa;

5)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działal-
nością:

a)  Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”,

b)  Centrum Informacji o Środowisku,

c)  Biura Nasiennictwa Leśnego,

d)  Instytutu Badawczego Leśnictwa.

e)  Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych,

f) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

g)  Instytutu Ochrony Środowiska,

h)  Krajowego Administratora Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji;

6)  koordynuje sprawy związane z energią ze źródeł 
odnawialnych;

7)  nadzoruje sprawy związane z emisjami;

8)  nadzoruje sprawy związane z ochroną gleb i po-
wierzchni ziemi;

9)  koordynuje sprawy związane z dokumentami pro-
gramowymi w zakresie ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, w tym również przygotowanymi 
przez inne resorty;

10)  kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem 
Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej 
— gospodarka wodna;

11)  współpracuje z Ministrem Gospodarki w przygoto-
wywaniu stanowiska Polski w odniesieniu do pro-
jektu rozporządzenia REACH;

12)  uczestniczy w pracach programu „Czyste powie-
trze dla Europy”;

13)  uczestniczy w pracach Komitetu Europejskiego 
Rady Ministrów oraz koordynuje realizację zobo-
wiązań nałożonych na Ministra przez ten Komitet;

14)  koordynuje realizację zadań związanych z dialo-
giem społecznym, w szczególności dotyczących 
współpracy z organizacjami partnerów społecz-
nych i instytucjami dialogu społecznego;

15)  bezpośrednio nadzoruje wykonywanie zadań zwią-
zanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozli-
czeniem XIV sesji Konferencji Stron ramowej Kon-
wencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu wraz z IV sesją Spotkań Stron Protokołu 
z Kioto (COP14/COP-MOP4).

§ 7

Dyrektor Generalny Ministerstwa — Bernard  
Błaszczyk, oprócz wykonywania zadań określonych 
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym 
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwo-
wych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.), bezpo-
średnio nadzoruje realizację zadań wynikających z na-
stępujących ustaw:

1)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.);

2)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przed-
siębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie de-
pozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

3)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i od-
padach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, 
z późn. zm.);

4)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1495);

5)  ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, 
poz. 202, z późn. zm.);

6)  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, 
poz. 859).

§ 8

Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor 
Generalny Ministerstwa zobowiązani są do wykony-
wania innych, nie wymienionych w § 3—7 zadań, na 
bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 9

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych 
w § 3—7 rozstrzyga Minister.

§ 10

Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor 
Generalny Ministerstwa, wykonując powierzone zada-
nia, współdziałają z komórkami organizacyjnymi Mini-
sterstwa oraz jednostkami organizacyjnymi podległy-
mi lub nadzorowanymi przez Ministra.

§ 11

W sprawach terminowych Sekretarz Stanu i Podse-
kretarz Stanu są zobowiązani do podpisywania, 
w imieniu Ministra, pism zawierających stanowisko 
Ministra do projektów aktów normatywnych i innych 
materiałów, w szczególności kierowanych do rozpa-
trzenia przez Komitet Rady Ministrów lub Radę Mini-
strów.

§ 12

Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor 
Generalny Ministerstwa uczestniczą w posiedzeniach 
Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji 
sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Mini-
strów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu 
powierzonych im zadań.

§ 13

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu są upoważnie-
ni do wydawania decyzji administracyjnych w imie-
niu Ministra, zgodnie z zakresem swojego działania, 
z wyjątkiem decyzji dotyczących reprywatyzacji tarta-
ków.
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§ 14

Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor 
Generalny Ministerstwa podejmują, w imieniu Mini-
stra, decyzje inne niż wymienione w § 13, na podsta-
wie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień.

§ 15

Do właściwości Ministra należy podpisywanie stano-
wisk dotyczących uchwał Rady Nadzorczej Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

§ 16

Traci moc zarządzenie Nr 59 Ministra Środowiska 
z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia zakre-
sów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. MŚiGIOŚ 
Nr 5, poz. 124).

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 40 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 44 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 60) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wi-

gierskiego Parku Narodowego, w § 1 uchyla się 
pkt 18.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

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

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, 
poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 15 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 27 lip-
ca 2006 r. w sprawie przedsięwzięć związanych z przy-

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 277, 
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr  107, poz. 732 
i Nr 176, poz. 1242.
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gotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa 
Środowiska do objęcia ich militaryzacją (Dz. Urz.  
MŚiGIOŚ Nr 4, poz. 105), wprowadza się następujące 
zmiany:
1)  w § 2 wyrazy „w Protokole ustaleń Nr 34/2007 z po-

siedzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2007 r.” 
zastępuje się wyrazami „w Protokole ustaleń 
Nr 3/2008 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 
15 stycznia 2008 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie 
Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 
14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresów 
czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska 
§ 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.  Podsekretarz Stanu — Główny Geolog Kraju 
Henryk Jacek Jezierski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wy-
nikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — 
Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.);

2)  w imieniu Ministra współpracuje z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w sprawach finansowania ze 
środków tego Funduszu przedsięwzięć z dzie-
dziny potrzeb geologii;

3)  w imieniu Ministra uczestniczy w pracach:

a)  Komitetu Rady Ministrów do Spraw Infor-
matyzacji i Łączności, 

b)  Zespołu Trójstronnego ds. Społeczno-Go-
spodarczych, Restrukturyzacji Górnictwa 
i Przetwórstwa Siarki,

c)  Międzyresortowego Zespołu do Spraw  
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju,

d)  Zespołu do Spraw Polityki Bezpieczeństwa 
Energetycznego;

4)  współpracuje z:
a)  Główną Geologiczną Komisją Egzamina-

cyjną, 
b)  Komisją Zasobów Kopalin,
c)  Komisją Dokumentacji Hydrogeologicz-

nych,
d)  Komisją Dokumentacji Geologiczno-Inży-

nierskich,
e)  Komisją Opracowań Kartograficznych;

5)  reprezentuje Ministra jako wydawcę czasopis-
ma specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”;

6)  nadzoruje prace Pełnomocnika Rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Wspólnej Organizacji 
„Interoceanmetal”;

7)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad dzia-
łalnością Prezesa Wyższego Urzędu Górni-
czego;

8)  sprawuje nadzór nad realizacją zadań wykony-
wanych przez Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki;

9)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad dzia-
łalnością Państwowego Instytutu Geologicz-
nego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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ZARZĄDZENIE Nr 43 MINISTRA  ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego „Ujście Warty”

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 42 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 58) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku 
Narodowego „Ujście Warty” § 1:

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) mgr inż. Sławomir Wencel
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Szczecinie;”;

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) Adam Ignacik
Lubuski Urząd Wojewódzki;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 44 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z za-
rządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 11 lute-
go 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur udziela-
nia zamówień publicznych w Ministerstwie Środowi-
ska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego na usługę: „Kampania informa-
cyjno-promocyjna Środowisko a Zdrowie”, zwaną 
dalej „Komisją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Jacek Jaśkiewicz, Zastępca Dyrek-
tora, Departament Zmian Klimatu i Zrównoważone-
go Rozwoju;

2)  Członek: Hanna Bołtryk-Krysiak, Radca Ministra, 
Departament Zmian Klimatu i Zrównoważonego 
Rozwoju;

3)  Członek: Bożena Jaroszewska, Główny Specjalista, 
Biuro Dyrektora Generalnego, Wydział Zamówień 
Publicznych;

4)  Sekretarz: Anna Wajnbergier, Radca Ministra, De-
partament Zmian Klimatu i Zrównoważonego Roz-
woju.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 22 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych 
w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządza się, co następuje:

§ 1

Załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Środowiska 
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia pro-

cedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik do zarządzenia Nr 45 Ministra Środowiska 
z dnia 22 kwietnia 2008 r. (poz. 68)

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA

Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Niniejsze procedury regulują sposób:

1)  udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie 
Środowiska;

2)  zawierania i wykonywania umów w sprawach za-
mówień publicznych;

3)  zawierania i wykonywania innych umów cywilno-
prawnych w sprawach zamówień, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

§ 2

Ilekroć w niniejszych procedurach jest mowa o:

1)  „ustawie” — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655);

2)  „ministerstwie” — należy przez to rozumieć Mini-
sterstwo Środowiska;

3)  „zamawiającym” — należy przez to rozumieć Mini-
stra Środowiska lub Ministerstwo Środowiska;

4)  „Kierowniku Zamawiającego” — należy przez to ro-
zumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Śro-
dowiska lub Ministra Środowiska;

5)  „SIWZ” — rozumie się przez to specyfikację istot-
nych warunków zamówienia publicznego;

6)  „komórce organizacyjnej”— rozumie się przez to de-
partament lub biuro w Ministerstwie Środowiska;

7)  „dyrektorach komórek organizacyjnych” — rozu-
mie się przez to dyrektorów departamentów i biur, 
będących komórkami organizacyjnymi w Minister-
stwie Środowiska;

8)  „procedurach” — należy przez to rozumieć niniej-
sze procedury.

§ 3

Do zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 
12 000 zł brutto nie stosuje się niniejszych procedur.

Rozdział 2

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA,  
DO KTÓREGO NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA  

PRZEPISY USTAWY

§ 4

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do udziela-
nia zamówień, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy.
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§ 5

1.  Zamówień, których wartość nie przekracza 
14 000 euro udziela się z zachowaniem następują-
cych warunków: 

1)  zamówienia mogą być udzielane wyłącznie po 
zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, 
przez komórkę organizacyjną właściwą dla dane-
go zamówienia;

2)  zamówienia mogą być udzielane po przeprowa-
dzeniu rozeznania rynku właściwego dla danego 
przedmiotu zamówienia;

3)  z dokonania wyboru wykonawcy sporządza się 
notatkę, która wraz z informacjami zebranymi 
w trakcie rozeznania rynku, stanowi dokumenta-
cję postępowania;

4)  notatkę, o której mowa w ust. 3, zatwierdza dy-
rektor komórki organizacyjnej właściwej dla da-
nego zamówienia;

5)  właściwe dla poszczególnych zamówień komórki 
organizacyjne zobowiązane są do prowadzenia 
rejestru udzielonych zamówień;

6)  postępowanie o udzielenie zamówienia kończy 
się zawarciem umowy;

7)  w zakresie wymaganych elementów umowy sto-
suje się odpowiednio § 19 procedur.

2.  Za prawidłową realizację umowy odpowiada dyrek-
tor właściwej komórki organizacyjnej.

§ 6

Zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 1—7 oraz 
pkt 10—11 ustawy udziela się z zachowaniem nastę-
pujących warunków:

1)  zamówienia mogą być udzielane po zabezpieczeniu 
środków finansowych na ten cel, przez komórkę or-
ganizacyjną właściwą dla danego zamówienia;

2)  zamówienia mogą być udzielane po przeprowadze-
niu rozeznania rynku właściwego dla danego przed-
miotu zamówienia;

3)  w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamó-
wienia sporządza się notatkę, która wraz z informa-
cjami zebranymi w trakcie rozeznania rynku, stano-
wi dokumentację postępowania;

4)  notatka, o której mowa w pkt 3, powinna zawierać:

a)  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

b)  szacunkową wartość zamówienia wyrażoną 
w złotych polskich,

c)  termin wykonania zamówienia, 

d)  podstawę prawną wraz z uzasadnieniem faktycz-
nym zakwalifikowania zamówienia, jako zamó-
wienia, do którego nie stosuje się postanowień 
ustawy,

e)  nazwy i adresy proponowanych wykonawców;

5)  notatkę, o której mowa w pkt 3, należy przekazać 
komórce organizacyjnej właściwej w sprawach za-
mówień publicznych, celem zaopiniowania i zareje-
strowania oraz zaakceptowania, pod względem for-
malnym, przez jej dyrektora;

6)  notatkę, o której mowa w pkt 3, zaakceptowaną 
przez dyrektora, przekazuje się do akceptacji Se-
kretarzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzo-
wi Stanu zgodnie z ustalonym dla nich zakresem 
czynności;

7)  notatkę, o której mowa w pkt 3 zaakceptowaną 
przez Sekretarza Stanu, właściwego Podsekretarza 
Stanu zatwierdza Kierownik Zamawiającego.

Rozdział 3

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 

WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ  
KWOTY 14 000 EURO 

§ 7

Wyboru trybu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego dokonuje się na podstawie przepisów 
ustawy.

§ 8

1.  Kierownik Zamawiającego — Minister Środowiska 
może upoważnić Dyrektora Generalnego Minister-
stwa Środowiska lub dyrektora komórki organiza-
cyjnej do wykonywania w jego imieniu czynności 
związanych z przygotowaniem i przeprowadze-
niem postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego.

2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach  
Kierownik Zamawiającego — Minister Środowi-
ska może upoważnić do wykonywania w jego 
imieniu czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Sekretarza Stanu  
w Ministerstwie lub Podsekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie.

3.  Zamówień publicznych udziela się z zachowaniem 
następujących warunków:

1)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 
przygotowuje się zgodnie z wzorem, określonym 
w załączniku nr 1 do procedur; 

2)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, 
o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do za-
opiniowania i zarejestrowania komórce organi-
zacyjnej właściwej w sprawach zamówień pub-
licznych oraz zaakceptowania, pod względem 
formalnym, przez dyrektora tej komórki organi-
zacyjnej;

3)  do wniosku o udzielenie zamówienia publiczne-
go załącza się dokument potwierdzający zabez-
pieczenie środków finansowych na realizację za-
mówienia publicznego, wraz z określeniem ter-
minu ich wydatkowania;
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4)  pozytywnie zaopiniowany, zarejestrowany oraz 
zaakceptowany pod względem formalnym  
wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, 
przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zama-
wiającego, przekazuje się do akceptacji Sekreta-
rzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi 
Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem 
czynności;

5)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 
załącza się do projektu pełnomocnictwa do wy-
konywania czynności związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia 
i realizacji umowy cywilnoprawnej dotyczącej 
przedmiotowego zamówienia;

6)  projekt SIWZ, przed zatwierdzeniem przez Kie-
rownika Zamawiającego, wymaga uzgodnienia 
z komórką organizacyjną właściwą w sprawach 
zamówień publicznych oraz zaakceptowania, pod 
względem formalnym, przez jej dyrektora.

§ 9

1.  Kierownik Zamawiającego — Dyrektor Generalny 
Ministerstwa Środowiska może upoważnić dyrekto-
ra komórki organizacyjnej do wykonywania w jego 
imieniu czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego.

2.  Zamówień publicznych udziela się z zachowaniem 
następujących warunków:

1)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego 
przygotowuje się zgodnie z wzorem, który jest 
określony w załączniku nr 2 do procedur;

2)  wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, 
o którym mowa w ust. 1, przekazuje się do zaopi-
niowania i zarejestrowania komórce organizacyj-
nej właściwej w sprawach zamówień publicznych 
oraz zaakceptowania, pod względem formalnym, 
przez jej dyrektora;

3)  pozytywnie zaopiniowany, zarejestrowany oraz 
zaakceptowany pod względem formalnym 
wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, 
przed zatwierdzeniem przez Kierownika Zama-
wiającego, przekazuje się do akceptacji Sekreta-
rzowi Stanu lub właściwemu Podsekretarzowi 
Stanu, zgodnie z ustalonym dla nich zakresem 
czynności;

4)  projekt SIWZ, przed zatwierdzeniem przez Kie-
rownika Zamawiającego, wymaga uzgodnienia 
z komórką organizacyjną właściwą w sprawach 
zamówień publicznych oraz zaakceptowania, pod 
względem formalnym, przez jej dyrektora.

§ 10

1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 133 000 euro, 
czynności związane z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego wykonuje Kierownik Zamawiają-

cego lub pracownik zamawiającego, w ramach 
pełnomocnictwa udzielonego przez Kierownika 
Zamawiającego.

2.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, o wartości szacunkowej przekraczającej wy-
rażoną w złotych równowartość kwoty 133 000 eu-
ro, czynności związane z przygotowaniem i przepro-
wadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wykonuje Kierownik Zamawiającego. 

3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 133 000 euro, czyn-
ności związane z przygotowaniem i przeprowadze-
niem postępowania o udzielenie zamówienia pub-
licznego może wykonywać pracownik zamawiają-
cego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 
Kierownika Zamawiającego.

§ 11

1.  Komisję Przetargową powołuje się, w przypadkach 
o których mowa w art. 19 ustawy. 

2.  W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób, w tym 
pracownik komórki organizacyjnej właściwej 
w sprawach zamówień publicznych, odpowiedzial-
ny za prawidłowość prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pod wzglę-
dem formalnym.

3.  Sposród osób wchodzących w skład komisji wyzna-
cza się przewodniczącego oraz sekretarza komisji.

4.  Kierownik zamawiającego powołuje Komisję Prze-
targową w drodze zarządzenia.

5.  Pracownik zamawiającego, powołuje Komisję Prze-
targową w ramach pełnomocnictwa udzielonego 
przez Kierownika Zamawiającego odrębnym pis-
mem.

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których 
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy członek komisji obo-
wiązany jest wyłączyć się z udziału w pracach komi-
sji, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia Kie-
rownikowi Zamawiającego.

7.  Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonego po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w szczególności pisma kierowane do wykonaw-
ców, przed ich podpisaniem przez Kierownika  
Zamawiającego, wymagają parafowania przez pra-
cownika komórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach zamówień publicznych, o którym mowa 
w ust. 2.

§ 12

1.  Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.

2.  Komisja obraduje na posiedzeniach, z których spo-
rządza się protokół.
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3.  Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wyko-
nują powierzone im czynności, kierując się przepi-
sami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

4.  Do obowiązków członków komisji należy czynny 
udział w posiedzeniach komisji oraz wykonywanie 
czynności powierzonych przez przewodniczącego 
komisji.

5.  Członkowie komisji wykonują powierzone im obo-
wiązki, w ramach swoich obowiązków służbo-
wych.

6.  Przełożony osoby będącej członkiem komisji jest 
obowiązany zapewnić tej osobie możliwość udzia-
łu w pracach komisji.

7.  Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz komisji 
ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie po-
wierzonych im czynności.

8.  W sprawach spornych komisja dokonuje rozstrzyg-
nięć w głosowaniu; w przypadku  równej liczby 
głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos przewod-
niczącego.

9.  W przypadku dokonywania przez komisję roz-
strzygnięcia w głosowaniu, członek komisji nie 
może wstrzymać się od głosu, może on żądać załą-
czenia jego pisemnego stanowiska do protokołu 
postępowania.

10.  Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego lub z chwilą 
unieważnienia postępowania.

§ 13

1.  Przygotowując postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego Komisja w szczególności:

1)  przygotowuje wniosek o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego wzory zostały określone 
w załączniku nr 1 oraz 2 do procedur;

2)  opracowuje projekt SIWZ, wraz z załącznikami;

3)  prowadzi protokół postępowania;

4)  przedstawia propozycję listy wykonawców, do 
których mogłoby zostać skierowane zaprosze-
nie do negocjacji, do złożenia oferty lub doko-
nania innych czynności przewidzianych przepi-
sami ustawy;

5)  przygotowuje ogłoszenia lub zaproszenia wy-
magane dla danego trybu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego;

6)  przygotowuje projekt umowy;

7)  przygotowuje projekt wyjaśnień dotyczących 
treści dokumentacji udostępnianej wykonaw-
com ubiegającym się lub zamierzającym ubie-
gać się o udzielenie zamówienia publicznego;

8)  prowadzi negocjacje z wykonawcami, jeżeli 
ustawa przewiduje prowadzenie takich nego-
cjacji;

9)  składa wnioski do Kierownika Zamawiającego 
o wprowadzenie zmian do dokumentacji postę-
powania;

10)  składa wnioski o przedłużenie terminu składa-
nia ofert;

11)  uczestniczy w czynnościach otwarcia ofert;

12)  dokonuje oceny ofert;

13)  dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisar-
skich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu 
ceny w treści złożonych ofert, zawiadamiając 
o tym wszystkich wykonawców biorących udział 
w postępowaniu;

14)  przedstawia Kierownikowi Zamawiającego pro-
pozycję wykluczenia z postępowania wykonaw-
cy lub odrzucenia oferty w przypadkach okre-
ślonych w ustawie;

15)  ocenia, na podstawie przyjętych kryteriów, ofer-
ty niepodlegające odrzuceniu;

16)  składa wnioski o przedłużenie terminu związa-
nia ofertą, w tym terminu ważności wadium;

17)  informuje wykonawców o zawieszeniu biegu 
terminu związania ofertą;

18)  przygotowuje i przedstawia Kierownikowi Za-
mawiającego propozycję wyboru oferty najko-
rzystniejszej, bądź występuje o unieważnienie 
postępowania w przypadkach określonych 
w ustawie;

19)  informuje Kierownika Zamawiającego o wnie-
sionym proteście oraz przedstawia propozycję 
odpowiedzi na protest.

2.  Projekty dokumentów dotyczących prowadzonych 
postępowań o udzielenie zamówienia, komisja 
przedstawia Kierownikowi Zamawiającego, w celu 
ich zatwierdzenia.

§ 14

1.  Przewodniczący kieruje pracami komisji, a w szcze-
gólności:

1)  nadzoruje terminowe i prawidłowe dokonywanie 
czynności wykonywanych przez członków i se-
kretarza komisji;

2)  wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji;

3)  dokonuje podziału prac między członków komisji;

4)  uczestniczy w przygotowaniu SIWZ i innych do-
kumentów;

5)  podczas czynności otwarcia ofert:

a)  przedstawia zebranym skład komisji,

b)  podaje kwotę jaką zamawiający zamierza prze-
znaczyć na realizację zamówienia publicznego,

c)  okazuje zebranym oferty w celu stwierdzenia 
ich nienaruszalności,

d)  podaje nazwiska lub nazwy (firmy) oraz adre-
sy wykonawców, a także informacje dotyczące 
ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, jeśli 
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zostały podane w SIWZ (np. termin wykonania 
zamówienia, okres gwarancji i warunki płatno-
ści zawartych w ofertach itp.);

6)  składa oświadczenie, o którym mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy i odbiera takie oświadczenia od 
członków komisji oraz innych osób wykonują-
cych czynności w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, niezwłocznie po dokona-
niu otwarcia ofert;

7)  na bieżąco informuje Kierownika Zamawiającego 
o problemach zaistniałych w trakcie prac komisji 
i innych sprawach związanych z prowadzeniem 
postępowania;

8)  po zakończeniu oceny ofert przedkłada propozy-
cję komisji w sprawie wyboru oferty, wyklucze-
nia wykonawcy lub odrzucenia oferty.

2.  Przed podpisaniem umowy z wykonawcą, który zo-
stał wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postę-
powania, przewodniczący parafuje projekt tej umo-
wy (wraz z załącznikami) i kieruje go do parafowa-
nia przez:

1)  komórkę organizacyjną ministerstwa właściwą 
w sprawach finansowych — w zakresie zabezpie-
czenia środków finansowych na realizację zamó-
wienia oraz zgodności umowy z powszechnie 
obowiązującymi przepisami finansowymi, oraz

2)  komórkę organizacyjną właściwą do spraw ob-
sługi prawnej.

3.  Projektów umów finansowanych ze środków, o któ-
rych mowa w art. 401 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 25, poz. 150) nie kieruje się do 
parafowania przez komórki organizacyjne, o któ-
rych mowa w ust. 2.

4.  W przypadku nieobecności przewodniczącego ko-
misji czynności zastrzeżone dla przewodniczącego, 
o których mowa w ust. 1—2, wykonuje osoba wska-
zana przez niego na piśmie i zatwierdzona przez 
Kierownika Zamawiającego.

§ 15

Do obowiązków sekretarza komisji należy:

1) prowadzenie protokołu postępowania;

2)   organizowanie — w uzgodnieniu z przewodniczą-
cym — posiedzeń komisji;

3)  dokumentowanie czynności podejmowanych 
przez komisję;

4)  udział w przygotowaniu projektów dokumentów 
i korespondencji przygotowywanej przez komisję, 
w zakresie zleconym przez przewodniczącego;

5)  prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym 
przez przewodniczącego;

6)  przekazywanie wykonawcom nieobecnym na ot-
warciu ofert, na ich pisemny wniosek, informacji 
odczytanych podczas części jawnej otwarcia ofert;

7)  obsługa techniczno-organizacyjna komisji;

8)  prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali 
SIWZ;

9)  udział w przygotowywaniu treści ogłoszeń oraz ich 
publikowanie, zgodnie z przepisami ustawy; 

10)  przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmia-
nach SIWZ, opracowanych przez komisję i zatwier-
dzonych przez Kierownika Zamawiającego;

11)  przyjmowanie i rejestracja wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu;

12)  przyjmowanie i rejestracja ofert;

13)  wydawanie zainteresowanym wykonawcom SIWZ;

14)  przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących 
SIWZ;

15)  złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy; 

16)  wysyłanie wykonawcom informacji o wniesieniu 
protestu oraz jego treści;

17)  w razie zwołania zebrania wykonawców — prowa-
dzenie protokołu zebrania;

18)  przechowywanie protokołu postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, ofert oraz wszel-
kich innych dokumentów związanych z postępo-
waniem; 

19)  powiadamianie wykonawców o dokonanym wy-
borze oferty albo unieważnieniu postępowania;

20)  zamieszczanie, zgodnie z przepisami ustawy, 
ogłoszeń dotyczących prowadzonych postępo-
wań na stronie internetowej zamawiającego i tab-
licy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, 
a w przypadkach wskazanych w ustawie przeka-
zywanie ogłoszeń Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych lub do Urzędu Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich;

21)  występowanie do komórki organizacyjnej mini-
sterstwa, właściwej w sprawach finansowych, 
w sprawie zwrotu wadium lub zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy.

§ 16

Do obowiązków członka komisji należy:

1) t erminowe i rzetelne wykonywanie zadań wskaza-
nych przez przewodniczącego komisji;

2)  udział w pracach określonych w § 13 ust. 1 proce-
dur;

3)  wykonywanie wszelkich czynności z zachowaniem 
najwyższej staranności, zgodnie z przepisami pra-
wa, własną wiedzą i doświadczeniem;

4)  złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 17 
ust. 2 ustawy.
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§ 17

1.  Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowa-
nia o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości 
specjalnych, Kierownik Zamawiającego, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek komisji może powołać 
biegłych. 

2.  Biegli, o których mowa w ust. 1, przedstawiają swo-
je opinie na piśmie, a na żądanie przewodniczącego 
komisji mogą uczestniczyć w jej pracach z głosem 
doradczym.

3.  Przed przystąpieniem do czynności biegły składa 
oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 
ustawy.

§ 18

Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego 
kończy się:

1)  zawarciem umowy z wybranym wykonawcą;

2)  unieważnieniem postępowania, w razie zaistnienia 
przesłanek określonych w art. 93 ustawy, które wy-
maga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiają-
cego.

§ 19

1.  Umowy o udzielenie zamówienia publicznego są 
sporządzane w formie pisemnej i zawierają co naj-
mniej:

1)  oznaczenie zamawiającego;

2)  oznaczenie wykonawcy;

3)  określenie przedmiotu umowy, sformułowane 
w sposób konkretny, wyczerpujący i jedno-
znaczny;

4)  oznaczenie terminu realizacji umowy;

5)  oznaczenie dodatkowych warunków realizacji 
umowy;

6)  określenie wartości umowy (wynagrodzenia, 
ceny z tytułu wykonania przedmiotu umowy);

7)  określenie sposobu i warunków płatności;

8)  określenie kar z tytułu nienależytego wykonania 
umowy przez strony umowy;

9)  oznaczenie sądu właściwego do rozstrzygania 
sporów, jakie mogą powstać w związku z reali-
zacją umowy;

10)  wyszczególnienie załączników do umowy;

11)  wskazanie liczby egzemplarzy umowy;

12)  podpisy stron umowy.

2.  Umowy ze strony zamawiającego są zawierane 
i podpisywane zgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminie organizacyjnym ministerstwa.

§ 20

1.  Odbioru przedmiotu umowy dokonuje wyznaczony 
pracownik lub pracownicy Zamawiającego. 

2.  Odbiór przedmiotu umowy stwierdza się w proto-
kole odbioru lub w innym dokumencie odbioru, któ-
ry powinien zawierać co najmniej:

1)  oznaczenie zamawiającego i wykonawcy;

2)  wskazanie umowy, której odbiór jest dokonywany;

3)  stwierdzenie wykonania umowy albo wskazanie, 
w jakim zakresie umowa nie została wykonana 
wraz ze wskazaniem sposobu naprawienia szkody;

4)  datę sporządzenia;

5)  podpisy osób upoważnionych do przekazania 
i odbioru przedmiotu umowy.

3.  Podstawę do przyjęcia przez zamawiającego faktury 
za wykonanie zamówienia stanowi protokół odbio-
ru lub inny dokument odbioru zatwierdzony przez 
Kierownika Zamawiającego lub pracownika zama-
wiającego, w ramach pełnomocnictwa udzielonego 
przez Kierownika Zamawiającego.

§ 21

1.  Dyrektorzy departamentów i biur są zobowiązani 
do:

1)  niezwłocznego informowania komórki organiza-
cyjnej właściwej w sprawach zamówień publicz-
nych o złożonych protestach i wniesionych od-
wołaniach; 

2)  przekazania do zaakceptowania pod względem 
formalnym przez dyrektora komórki organizacyj-
nej, właściwej w sprawach zamówień publicz-
nych, pism kierowanych do Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych;

3)  przekazania do komórki organizacyjnej, właści-
wej w sprawach zamówień publicznych, nie-
zwłocznie po zatwierdzeniu przez Kierownika Za-
mawiającego rocznego planu rzeczowo-finanso-
wego, informacji na temat planowanych do reali-
zacji w ciągu kolejnych 12 miesięcy zamówie-
niach publicznych, zgodnie z wzorem określonym 
w załączniku nr 3 do procedur;

4)  przekazania do komórki organizacyjnej, właści-
wej w sprawach zamówień publicznych, w termi-
nie do 15 dnia miesiąca następującego po upły-
wie kwartału, kwartalnych sprawozdań z wyko-
nania planu zamówień, zgodnie z wzorem stano-
wiącym załącznik nr 4 do procedur;

5)  przechowywania dokumentacji związanej 
z udzieleniem zamówienia publicznego (proto-
koły i załączniki) przez okres 4 lat od daty zakoń-
czenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w sposób gwarantujący jej niena-
ruszalność.

2.  Informacje dotyczące zmian w rocznym planie rze-
czowo-finansowym, w szczególności dodatkowych 
przedsięwzięć i zamówień publicznych, z których 
wszczęcia zrezygnowano, należy na bieżąco przeka-
zywać do komórki organizacyjnej, właściwej w spra-
wach zamówień publicznych.
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Załączniki do procedur udzielania zamówień 
publicznych w Ministerstwie Środowiska 

Załącznik nr 1

WZÓR

Wniosek
Nr ...................

 ZATWIERDZAM AKCEPTUJĘ
 

 MINISTER ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU
 Kierownik Zamawiającego PODSEKRETARZ STANU*

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres merytoryczny zamówienia

(w formie odrębnego załącznika do niniejszego wniosku, podpisanego przez dyrektora lub zastępcę dyrek-
tora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Środowiska)

3. Nomenklatura — Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

.....................................................................................................................................................................................

4. Szacunkowa wartość zamówienia

(ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla dostaw usług dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania a dla robót budowlanych — nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

w euro:

w złotych:

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, 
godnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, określającymi średni kurs złotego do euro sta-
nowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych)

5. Wadium

(proponowana wysokość wadium w granicach 0,5—3% wartości szacunkowej zamówienia)

w %:

w złotych:

6. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy oraz wymagane dokumenty potwierdzające te warunki
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7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium Znaczenie w % (suma = 100%)

8. Wymagany termin wykonania zamówienia

9. Tryb zamówienia i uzasadnienie wyboru

(uzasadnienie w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony oraz w przepadkach 
określonych w przepisach ustawy — Prawo zamówień publicznych)

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Tak — .................% zgodnie 
z przepisami ustawy — Prawo za-
mówień publicznych

Nie (zaznaczyć X) .........................

11. Adresy wykonawców, do których należy wysłać zaproszenia do złożenia ofert

(jeżeli dotyczy)

12. Termin składania ofert 

(jeżeli dotyczy)

13. Osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania (poza członkami Komisji Przetargowej)

(należy wpisać imię i nazwisko oraz zakres powierzonych czynności)

 Podpis pracownika merytorycznego: Dyrektor komórki organizacyjnej

 ..................................................................... .....................................................................

Warszawa, dn.

* Zgodnie z powierzonym zakresem czynności
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załącznik nr 2

WZÓR

Wniosek Nr 
.......................................................

 ZATWIERDZAM* AKCEPTUJĘ
 
 DYREKTOR GENERALNY SEKRETARZ STANU
 Kierownik Zamawiającego PODSEKRETARZ STANU**

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiot zamówienia

2. Zakres merytoryczny zamówienia

(w formie odrębnego załącznika do niniejszego wniosku, podpisanego przez dyrektora lub zastępcę dyrek-
tora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Środowiska)

3. Nomenklatura — Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

.....................................................................................................................................................................................

4. Szacunkowa wartość zamówienia

(ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dla dostaw usług dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania a dla robót budowlanych — nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

w euro:

w złotych:

(średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych, 
godnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, określającymi średni kurs złotego do euro sta-
nowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych)

5. Wadium

(proponowana wysokość wadium w granicach 0,5—3% wartości szacunkowej zamówienia)

w %

w złotych:

6. Warunki jakie muszą spełniać wykonawcy oraz wymagane dokumenty potwierdzające te warunki

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryterium Znaczenie w % (suma = 100%)
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8. Wymagany termin wykonania zamówienia

9. Tryb zamówienia i uzasadnienie wyboru

(uzasadnienie w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony i ograniczony oraz w przepadkach 
określonych w przepisach ustawy — Prawo zamówień publicznych)

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Tak — .................% zgodnie 
z przepisami ustawy — Prawo  
zamówień publicznych

Nie (zaznaczyć X) .........................

11. Adresy wykonawców, do których należy wysłać zaproszenia do złożenia ofert

(jeżeli dotyczy)

12. Termin składania ofert 

(jeżeli dotyczy)

13. Źródło finansowania oraz opinia Głównego Księgowego Ministerstwa

(w zakresie zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych na realizację namówienia oraz 
możliwości wypłaty tych środków zgodnie z harmonogramem wydatków budżetowych w przewidywanym 
terminie/okresie realizacji zamówienia).

14. Osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania (poza członkami Komisji Przetargowej)

(należy wpisać imię i nazwisko oraz zakres powierzonych czynności)

 Podpis pracownika merytorycznego: Dyrektor komórki organizacyjnej

 ..................................................................... .....................................................................

Warszawa, dn.

*  Dyrektor  Generalny Ministerstwa  Środowiska  zatwierdza  tylko  wnioski  o  udzielenie  zamówienia publicznego, którego 
wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 133 000 EURO; 

**  Zgodnie z powierzonym zakresem czynności
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ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie 
z zarządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska  z dnia  
11 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur 
udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie 
Środowiska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego dotyczącego „realizacji zobo-
wiązań wynikających z ratyfikowanych bądź podpi-
sanych przez Rzeczypospolitą Polska wielostron-
nych umów międzynarodowych oraz członkostwa 
w agendach i instytucjach powołanych przez ONZ 
w dziedzinie ochrony środowiska” w ramach umo-
wy trójstronnej, która zostanie sporządzona na pod-
stawie Porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 
2003 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Śro-
dowiska, Prezesem Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem 
Instytutu Ochrony Środowiska, zwaną dalej „Komi-
sją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Mikołaj Budzanowski, Dyrektor 
Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego 
Rozwoju;

2)  Członek: Sławomir Gurtowski, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego 
Rozwoju;

3)  Członek: Bożena Jaroszewska, Główny Specjalista 
w Biurze Dyrektora Generalnego;

4)  Członek: Maria Kłokocka, Naczelnik Wydziału w De-
partamencie Zmian Klimatu i Zrównoważonego 
Rozwoju;

5)  Członek: Arkadiusz Dzierżanowski, Naczelnik Wy-
działu w Departamencie Gospodarki Odpadami;

6)  Członek: Adrianna Dembowska, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych, 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;

7)  Sekretarz: Jolanta Rawska-Olejniczak, Radca Mini-
stra w Departamencie Zmian Klimatu i Zrównowa-
żonego Rozwoju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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 ZARZĄDZENIE Nr 47 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z za-
rządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska  z dnia 11 lute-
go 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur udziela-
nia zamówień publicznych w Ministerstwie Środowi-
ska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamó-
wienia publicznego na wykonanie pracy geologicz-
nej: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca 
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych regionu 
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wodnego Górnej Odry”, zwaną dalej „Komisją Prze-
targową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Marcin Stankiewicz, Specjalista 
w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych;

2)  Członek: Bożena Jaroszewska, Główny Specjalista 
w Biurze Dyrektora Generalnego;

3)  Członek: Mariola Akoniuk, Specjalista w Departa-
mencie Geologii i Koncesji Geologicznych;

4)  Sekretarz: Remigiusz Kalbarczyk, Główny Specjalista 
w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 48) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kar-
konoskiego Parku Narodowego w § 1:

1)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  mgr inż. Kazimierz Pakulski
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 
Wrocławiu;”;

2)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7)  inż. Jan Hřebačka
Krkonošsky národní park — Dyrektor;”;

3)  pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)  mgr inż. Jerzy Łużniak 
Urząd Miasta Jeleniej Góry — Zastępca Prezy-
denta;”;

4)  pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19)  mgr Anna Latto 
Urząd Gminy Podgórzyn — Wójt;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej 
Wielkopolskiego Parku Narodowego 

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 43 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 59) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego § 1:

1)  pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13)  dr inż. Janusz Napierała
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego;”;

2)  po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18)  mgr Małgorzata Ornoch-Tabędzka
Burmistrz Miasta Puszczykowo;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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 ZARZĄDZENIE Nr 50 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z za-
rządzeniem Nr 19 Ministra Środowiska  z dnia 11 lute-
go 2008r. w sprawie wprowadzenia procedur udziela-
nia zamówień publicznych w Ministerstwie Środowi-
ska zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego dotyczącego pn.: „Zespół dla 
przygotowania strategii działania Polski w zakresie 
zmian klimatu przed sesją COP14/CMP4”, zwaną 
dalej „Komisją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Maria Kłokocka, Naczelnik Wydzia-
łu w Departamencie Zmian Klimatu i Zrównoważo-
nego Rozwoju;

2)  Członek: Mikołaj Budzanowski, Dyrektor Departa-
mentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju;

3)  Członek: Bożena Jaroszewska, Główny Specjalista 
w Biurze Dyrektora Generalnego;

4)  Sekretarz: Monika Wójcik, Starszy Inspektor w De-
partamencie Zmian Klimatu i Zrównoważonego 
Rozwoju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 30 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 46, 

z 2006 r. Nr 4, poz. 101 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 52) 
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku 
Narodowego Gór Stołowych w § 1 pkt 8 otrzymuje 
brzmienie:

„8)  mgr inż. Kazimierz Pakulski
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych we Wrocławiu;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75 poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 
oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Pienińskiego Paku Narodowego wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 w punkcie II „Na obszarach obję-
tych ochroną czynną” w tabeli „A. W ekosystemach 
leśnych”:

a)  lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 Sadzenie gatunków drzew 
liściastych i iglastych 
pod koronami drzew 
(przebudowa drzewostanów)

Około 4,00 ha 29b, 30f, n, 34d, j, o, 35a, c, d, 39j, 
42m, 46g, h, w, 471, 48i, f, 55h, 
56h, j

3 Przygotowanie powierzchni 
pod uprawy poprzez usunięcie 
niepożądanych krzewów i zarośli

Około 7,00 ha (w tym około 
4,00 ha do sadzeń w roku 2008 
i około 3,00 ha do sadzeń w roku 
2009)

6h, 29b, 30f, n, y, 34d, j, o, 35a, c, 
d, 36u, 39j, 42m, 46g, h, w, 47f, g, 
l, 48f, i, 50k, 52a, d, 55b, h, 56h, j

b) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5 Ręczna pielęgnacja gleby 
w uprawach leśnych

Wykaszanie na powierzchni 
około 18,5 ha, zabieg powtarzany 
dwukrotnie w ciągu sezonu

(3hl, t, 4k, l; 29b, c, 30a, f, g, i, n, 
34c, d, h j, o, r, 35a, b, c, d, 36a, b, 
d, 39j, 42c, f, i, m, 44a, h, j, k, o, p, 
r, 45a, b, c, d, f, i, 46a, b, c, d, g, h, 
j, m, n, l, w, 47h, l, 48a, b, c, d, f, g, 
h, i, j, 49a, f, 50b, c, h, i, j, 55h, l, 
56h, j, k)3)

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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c) lp. 14 otrzymuje  brzmienie:

14 Regulacja składu gatunkowego 
oraz zagęszczenia drzew 
w drzewostanach (trzebież 
wczesna)

Około 6,5 m3 45 l

2)  w załączniku nr 2 w punkcie III „Na obszarach objętych ochroną krajobrazową” w tabeli B „W ekosystemach 
nieleśnych” lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2 Koszenie i usuwanie biomasy 
na gruntach wykupionych 
w 2007 r. i przewidzianych 
do wykupu w 2008 r. ze środków 
NFOŚiGW i środków własnych

Około 7,0 ha Grunty wykupione w 2007 r. i przewidziane 
do wykupu w 2008 r. ze środków NFOŚiGW 
i środków własnych — polany: Góry, Klenina, 
Międzyskałki, Nad Stusem, Piekiełko, 
Pod Wapienną, Polanki pod Macelakiem, 
Sosnów, Suszyna, Toporzyskowe, 
Tylskie Góry, Wielkie Załonie, Wymiarki

3 Usuwanie krzewinek, krzewów 
i drzewek na gruntach 
wykupionych w 2007 r. 
i przewidzianych do wykupu 
w 2008 r. ze środków NFOŚiGW 
i środków własnych

Około 0,15 ha Grunty wykupione w 2007 r. i przewidziane 
do wykupu w 2008 r. ze środków NFOŚiGW 
i środków własnych — polany: Klenina, Góry, 
Tylskie Góry, Sosnów Suszyna, Wymiarki

3) w załączniku nr 3 w punkcie IV „Monitoring” w tabeli B „Monitoring zwierząt” dodaje się lp. 9 w brzmieniu:

9 Pisces ryby Inwentaryzacja ichtiofauny 
Dunajca — rzeka Dunajec 
w granicach Parku

Odłów ryb z dryfującej łodzi flisackiej 
anodo-czerpakami w celu oznaczenia 
gatunków i wymiarów ryb — 
inwentaryzacja metodą przeżyciową

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA  ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 37 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 53, 
z późn. zm.3)) w sprawie powołania członków Rady 
Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, w § 1 pkt 1 
otrzymuje brzmienie: 

„1)  mgr inż. Leszek Burakowski
Dyrektor Generalny Urzędu Marszałkowskiego 
w Lublinie;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

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

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, 
poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.

3)  Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 38 Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r., zarządzeniem 
Nr 37 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 24 Ministra Środowiska z dnia 4 marca 2008 r.
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ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 
oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1
W zarządzeniu nr 6 Ministra Środowiska z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Kampinoskiego Parku Narodowego w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszcze-
gólnych zadań” w rozdziale II. „Sposoby ochrony 
czynnej na obszarach ochrony czynnej” w tabeli A. 
„W ekosystemach leśnych” wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) lp. 7 otrzymuje brzmienie: 

7 Odnowienie powierzchni po usunięciu 
gatunków obcych (dąb czerwony, 
sosna banksa)

2,50 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 19d, f, 221b, 
400b

2) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12 Grodzenie sadzonek w odnowieniach 
i dolesieniach luk

10,36 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 8a, 21a, 22a, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 19j, 
Ośrodek Hodowli Żubrów, oddz. 2p, o, y

3) po lp. 27 dodaje się lp. 28 w brzmieniu: 

28 Odnowienie powierzchni 
po wiatrołomach

0,60 ha Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 8a

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

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

78

ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 7 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie 
Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierp- 
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 
14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresów 

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600.
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czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska3) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski:
1)  pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we 

wszystkich sprawach, podczas jego nie-
obecności;

2)  w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą 
koordynację spraw parlamentarnych w ra-
mach współpracy Rady Ministrów z Sej-
mem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3)  uczestniczy w pracach stałego Komitetu 
Rady Ministrów oraz koordynuje realiza-
cję zobowiązań nałożonych na Ministra 
przez ten Komitet;

4)  nadzoruje sprawy związane z Programem 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;

5)  realizuje zadania Ministra jako Instytucji 
pośredniczącej w zarządzaniu dla Fundu-
szu Spójności oraz Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyj-
ności Przedsiębiorstw”;

6)  koordynuje prace związane z projektami 
w ramach funduszu LIFE+;

7)  koordynuje prace związane z Mechani-
zmem Finansowym Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, Norweskim Mechani-
zmem Finansowym, Szwajcarskim Instru-
mentem Finansowym oraz innymi mecha-
nizmami finansowymi;

8)  nadzoruje działania promocyjne i infor-
macyjne w zakresie instrumentów struk-
turalnych Unii Europejskiej na inwestycje 
w ochronie środowiska;

9)  koordynuje prace związane z wdrażaniem 
programów operacyjnych innych resor-
tów w zakresie zagadnień dotyczących 
ochrony środowiska, w tym koordynuje 
uczestnictwo przedstawicieli Ministra 
w komitetach sterujących i monitorują-
cych;

10)  koordynuje sprawy związane z dokumen-
tami programowymi w zakresie gospo-
darki wodnej, w tym również przygotowa-
nymi przez inne resorty;

11)  kieruje pracami związanymi z Narodowym 
Planem Rozwoju w zakresie działu admi-
nistracji rządowej — gospodarka wodna;

12)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 
wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

13)  sprawuje nadzór nad gospodarczym wy-
korzystaniem majątku Skarbu Państwa;

14)  nadzoruje kontrakty regionalne w części 
gospodarka wodna;

15)  współpracuje z organizacjami samorzą-
dów gospodarczych;

16)  sprawuje nadzór nad fundacjami, dla któ-
rych Minister jest właściwy ze względu na 
cele i przedmiot działania;

17)  wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnie-
nia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz innych 
przepisów w zakresie nadzoru nad gospo-
darką finansową i wykonywaniem budże-
tu resortu;

18)  koordynuje sprawy związane z bieżącym 
budżetem UE oraz nową perspektywą fi-
nansową UE na lata 2007—2013 i innymi 
dokumentami programowymi związany-
mi z wykorzystaniem środków UE na lata 
2007—2013;

19)  koordynuje proces legislacyjny;
20)  nadzoruje przeprowadzanie kontroli i au-

dytu w organach i jednostkach podległych 
lub nadzorowanych;

21)  nadzoruje uzgadnianie projektów aktów 
normatywnych nadesłanych przez człon-
ków Rady Ministrów w trybie uzgodnień 
międzyresortowych;

22)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad 
działalnością:
a)  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodar-

ki Wodnej,
b)  Narodowego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej,
c)  Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.  Podsekretarz Stanu — Główny Konserwator 
Przyrody Maciej Trzeciak:
1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 

wynikających z następujących ustaw:
a)  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o or-
ganizmach genetycznie zmodyfikowa-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233),

c)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150), w zakresie 
ocen oddziaływania na środowisko oraz 
pozwoleń zintegrowanych;

2)  nadzoruje realizację zadań określonych 
w przepisach o ogrodach działkowych, 
w szczególności wynikających z ustawy 
z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogro-
dach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600);

3)  koordynuje proces organizowania i funk-
cjonowania sieci obszarów Natura 2000;

3)  Zmiana zarządzenia została dokonana zarządzeniem Nr 42 
Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniają-
cym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności 
w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
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4)  w imieniu Ministra współpracuje z woje-
wodami w zakresie działalności parków 
krajobrazowych;

5)  współpracuje merytorycznie z wojewódz-
kimi konserwatorami przyrody;

6)  koordynuje uczestnictwo Ministra w pro-
cesie decyzyjnym Unii Europejskiej, po-
przez monitorowanie procesu przygoto-
wania instrukcji na posiedzenia organów 
pomocniczych Rady UE dla polskiego 
przedstawiciela oraz przygotowywanie 
udziału Ministra w posiedzeniach Rady 
UE do spraw Środowiska Naturalnego;

7)  nadzoruje sprawy związane ze współpra-
cą ze związkami zawodowymi działający-
mi w resorcie;

8)  w imieniu Ministra prowadzi sprawy zwią-
zane z wydawaniem zezwoleń na pozyski-
wanie roślin i zwierząt objętych ochroną 
gatunkową oraz na czynności zabronione 
w stosunku do roślin i zwierząt objętych 
ochroną;

9)  koordynuje prace związane z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także in-
nymi programami związanymi ze sferą 
rolnictwa, ochrony przyrody i bezpieczeń-
stwa biologicznego;

10)  współpracuje z:
a)  Państwową Radą Ochrony Przyrody,
b)  Państwową Radą Ochrony Środowiska,
c)  Komisją do spraw Organizmów Gene-

tycznie Zmodyfikowanych,
d)  Krajową Komisją do spraw Ocen Od-

działywania na Środowisko,
e)  Radą do Spraw Autostrad;

11)  prowadzi sprawy wynikające z nadzoru 
Ministra nad parkami narodowymi.”;

3)  § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.  Podsekretarz Stanu Janusz Zaleski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 
wynikających z następujących ustaw:
a)  ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o han-

dlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784),

b)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sub-
stancjach zubożających warstwę ozo-
nową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. 
zm.),

c)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajo-
wym systemie ekozarządzania i audytu 
(EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. 
zm.),

d)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o za-
pobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493),

e)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony środowiska, w zakresie do-
stępu do informacji o środowisku oraz 
opłat za korzystanie ze środowiska,

 f)  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, 
z późn. zm.),

g)  ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
— Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.),

h)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leś-
nym materiale rozmnożeniowym 
(Dz. U. Nr 73, poz. 761, z poźn. zm.),

 i)  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. 
zm.),

 j)  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów rea-
lizujących zadania publiczne (Dz. U. 
Nr 64, poz. 565, z późn. zm.);

2)  koordynuje sprawy związane z edukacją 
ekologiczną i komunikacją społeczną;

3)  koordynuje sprawy związane z funkcjono-
waniem i rozwojem informatyzacji w za-
kresie działów administracji rządowej śro-
dowisko i gospodarka wodna;

4)  współpracuje z Radą Leśnictwa;
5)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad 

działalnością:
a)  Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

„Lasy Państwowe”,
b)  Centrum Informacji o Środowisku,
c)  Biura Nasiennictwa Leśnego,
d)  Instytutu Badawczego Leśnictwa,
e)  Instytutu Ekologii Terenów Uprzemy-

słowionych,
f)  Instytutu Ochrony Środowiska,
g)  Krajowego Administratora Systemu 

Handlu Uprawnieniami do Emisji;
6)  koordynuje sprawy związane z energią ze 

źródeł odnawialnych;
7)  nadzoruje sprawy związane z emisjami;
8)  nadzoruje sprawy związane z ochroną 

gleb i powierzchni ziemi;
9)  koordynuje sprawy związane z dokumen-

tami programowymi w zakresie ochrony 
środowiska, w tym również przygotowa-
nymi przez inne resorty;

10)  koordynuje, we współpracy z Ministrem 
Gospodarki, proces wdrażania rozporzą-
dzenia REACH w zakresie aspektów śro-
dowiskowych;

11)  uczestniczy w pracach programu „Czyste 
powietrze dla Europy”;

12)  uczestniczy w pracach Komitetu Europej-
skiego Rady Ministrów oraz koordynuje 
realizację zobowiązań nałożonych na Mi-
nistra przez ten Komitet;

13)  koordynuje realizację zadań związanych 
z dialogiem społecznym, w szczególności 
dotyczących współpracy z organizacjami 
partnerów społecznych i instytucjami dia-
logu społecznego;
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14)  bezpośrednio nadzoruje wykonywanie za-
dań związanych z organizacją, przeprowa-
dzeniem i rozliczeniem XIV sesji Konfe-
rencji Stron ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
wraz z IV sesją Spotkań Stron Protokołu 
z Kioto (COP14/COP-MOP4).”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.  Dyrektor Generalny Ministerstwa Bernard 
Błaszczyk:

1)  wykonuje zadania określone w ustawie 
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym 
zasobie kadrowym i wysokich stanowi-
skach państwowych (Dz. U. Nr 170, 
poz. 1217, z późn. zm.);

2)  koordynuje wykonywanie zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony przez 
Ministerstwo oraz podporządkowane i nad-
zorowane jednostki organizacyjne;

3)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 
wynikających z następujących ustaw:
a)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od-

padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, 
z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obo-
wiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami 

oraz o opłacie produktowej i opłacie de-
pozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 
poz. 607),

c)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opako-
waniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),

d)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

e)  ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploa-
tacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.),

f)  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o mię-
dzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów (Dz. U. Nr 124, poz. 859).”;

5)  po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a.  W czasie jednoczesnej nieobecności Mini-
stra i Sekretarza Stanu wyznaczony Podse-
kretarz Stanu upoważniony jest do podpi-
sywania wniosków wyjazdowych, opinii 
i innych pilnych pism.”. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

79

ZARZĄDZENIE Nr 56 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz roz-
porządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumen-
tacji przetwarzania danych osobowych oraz warun-
ków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne słu-
żące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1024) — zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwa-
ną dalej „ustawą”;

2)  rozporządzeniu — rozumie się przez to rozporządze-
nia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia i systemy informatyczne słu-
żące do przetwarzania danych osobowych, zwanym 
dalej „rozporządzeniem”;

3)  systemie informatycznym — rozumie się przez to 
zespół współpracujących ze sobą urządzeń, progra-
mów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi 
programowych zastosowanych w celu przetwarza-
nia danych.

§ 2

Przetwarzanie danych osobowych pracowników i in-
nych osób służy realizacji zadań wynikających z bieżą-
cej pracy i działalności Ministerstwa Środowiska.

§ 3

1.  Administratorem danych w Ministerstwie Środowi-
ska w rozumieniu ustawy jest Minister Środowiska. 
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2.  Obowiązki wynikające z ustawy Minister Środowi-
ska powierza: 

1)  Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Środo-
wiska — w zakresie tworzenia warunków tech-
nicznych i organizacyjnych, zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych osobowych;

2)  Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji — 
w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad 
ochrony dotyczących: stosowanych środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych osobowych sto-
sownie do zagrożeń oraz kategorii danych obję-
tych ochroną, zabezpieczenia danych przed ich 
udostępnianiem osobom nieupoważnionym, za-
braniem przez osobę nieupoważnioną, przetwa-
rzaniem ich z naruszeniem ustawy oraz zmianą, 
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

3)  Administratorowi sieci informatycznych — w za-
kresie instalacji, konserwacji i bezpieczeństwa sy-
stemów informatycznych, o których mowa w roz-
porządzeniu i Polityce Bezpieczeństwa w zakresie 
przetwarzania danych osobowych w Minister-
stwie Środowiska;

4)  dyrektorom komórek organizacyjnych — zwa-
nych dalej lokalnymi administratorami danych 
osobowych — w których następuje przetwarzanie 
danych osobowych — w zakresie tworzenia wa-
runków organizacyjnych i przestrzegania zasad 
ochrony danych osobowych, o których mowa 
w rozporządzeniu i Polityce Bezpieczeństwa w za-
kresie przetwarzania danych osobowych w Mini-
sterstwie Środowiska;

5)  Dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej 
w sprawach administracyjnych i finansowych 
w zakresie zabezpieczenia realizacji procesu 
ochrony danych osobowych pod względem ad-
ministracyjnym i finansowym.

3.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje 
zadania wynikające z ustawy i rozporządzenia z po-
mocą:

1)  Dyrektora komórki organizacyjnej właściwej 
w sprawach kadr;

2)  lokalnych administratorów danych osobowych;

3)  Dyrektora komórki organizacyjnej właściwej 
w sprawach administracyjnych i finansowych;

4)  Administratora sieci informatycznych.

§ 4

1.  Zgodnie z wymogami § 3 ust. 1 rozporządzenia 
wprowadza się do stosowania Politykę Bezpieczeń-
stwa w zakresie przetwarzania danych osobowych 
w Ministerstwie Środowiska, stanowiącą załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.  Zgodnie w wymogami § 3 ust. 1 rozporządzenia 
wprowadza się do stosowania Instrukcję zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarza-
nia danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 1 do 
Polityki Bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w Ministerstwie Środowiska. 

§ 5

1.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowią-
zany jest do:
1)  prowadzenia ewidencji baz danych w systemach 

informatycznych, w których przetwarzane są da-
ne osobowe w Ministerstwie Środowiska, zgod-
nie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwa-
rzania danych osobowych;

2)  prowadzenia ewidencji osób zatrudnionych przy 
przetwarzaniu danych osobowych w systemach 
informatycznych i ich identyfikatorów, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do Instrukcji zarządzania sy-
stemem informatycznym służącym do przetwa-
rzania danych osobowych;

3)  prowadzenia ewidencji miejsc przetwarzania da-
nych osobowych i sposobu ich zabezpieczania, 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do Instrukcji zarzą-
dzania systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych.

2.  Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach kadr zobowiązany jest do uzupełniania akt 
osobowych pracowników zatrudnionych przy prze-
twarzaniu danych osobowych o oświadczenia, 
z których wynika, że zapoznali się z przepisami obo-
wiązującymi w tym zakresie.

3.  Udostępnianie danych osobowych pracowników 
Ministerstwa Środowiska do celów innych niż okre-
ślone w § 2 niniejszego zarządzenia, w przypadku 
pracowników, odbywa się wyłącznie za pośredni-
ctwem komórki organizacyjnej właściwej w spra-
wach kadr.

§ 6

Lokalni administratorzy danych osobowych zobowią-
zani są do ścisłej współpracy z Dyrektorem komórki 
organizacyjnej właściwej w sprawach administracyj-
nych i finansowych w zakresie tworzenia warunków 
organizacyjnych i technicznych umożliwiających speł-
nienie wymogów wynikających z obowiązywania 
ustawy o ochronie danych osobowych w Minister-
stwie Środowiska.

§ 7

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, na podsta-
wie informacji przekazywanych przez lokalnych admi-
nistratorów danych osobowych, opracowuje zakres 
niezbędnych zmian dotyczących warunków organiza-
cyjnych i technicznych umożliwiających spełnienie 
wymogów wynikających z obowiązywania ustawy 
o ochronie danych osobowych w Ministerstwie Śro-
dowiska, a następnie przedkłada do zatwierdzenia Mi-
nistrowi Środowiska.

§ 8

Dyrektor Generalny, Dyrektor komórki organizacyjnej 
właściwej w sprawach administracyjnych i finanso-
wych, Dyrektor komórki organizacyjnej właściwej 
w sprawach kadr, oraz lokalni administratorzy danych 
osobowych odpowiadają za realizację zatwierdzonych 
przez Ministra Środowiska przedsięwzięć organizacyj-
nych i technicznych, o których mowa w § 7. 
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§ 9

Osoby nieprzestrzegające przepisów podlegają sank-
cjom przewidzianym w rozdziale 8 ustawy.

§ 10

1.  Lokalni administratorzy danych osobowych zobo-
wiązani są w terminie 30 dni od dnia wejścia w ży-
cie zarządzenia do:

1)  przygotowania i przesłania do Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji ewidencji baz danych 
w systemach informatycznych, w których prze-
twarzane są dane osobowe;

2)  przygotowania i przesłania do Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji listy osób zatrudnio-
nych przy przetwarzaniu danych osobowych i ich 
identyfikatorów;

3)  przygotowania i przesłania do Administratora Bez-
pieczeństwa Informacji wykazu miejsc, w których 
ma miejsce przetwarzanie danych osobowych, 
w podległych im komórkach organizacyjnych. 

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy przy-
gotować zgodnie z załącznikami do Polityki Bezpie-
czeństwa w zakresie przetwarzania danych osobo-
wych w Ministerstwie Środowiska.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 maja 2008 r . 

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 57 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie nadania statutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181 
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Biebrzańskiemu Parkowi Narodowe-
mu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 63 Ministra Środowiska 
z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania sta-
tutu Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. 
MŚiGIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 20 i Nr 3, poz. 77).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik do zarządzenia Nr 57 Ministra Środowiska 
z dnia 13 maja 2008 r. (poz. 80)

STATUT BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1

Biebrzański Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”, 
utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 9 września 1993 r. w sprawie utworzenia Bie-
brzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 86, 
poz. 399).

§ 2

Siedzibą Parku jest Osowiec — Twierdza.

§ 3

Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.

§ 4

1.  Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z dzia-
łalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku i Straży 
Parku.

2.  W skład Dyrekcji Parku wchodzą:

1) zastępcy dyrektora Parku (dwa stanowiska);

2) komórki organizacyjne:
a)  dział ochrony przyrody,
b)  dział monitoringu i badań naukowych,
c)  dział administracji i inwestycji,
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d)  dział edukacji,
e)  dział finansowo-księgowy,
f)  zespół do spraw zagospodarowania przestrzen-

nego i  Systemu Informacji Przestrzennej (GIS),
g)  zespół do spraw udostępniania Parku,
h)  zespół do spraw współpracy i promocji;

3)  samodzielne stanowiska pracy:
a)  stanowisko pracy do spraw obsługi prawnej,
b)  stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,
c) stanowisko pracy do spraw kadr.

§ 5

Obszar Parku dzieli się na obręby ochronne:

1)  Basenu Górnego i Środkowego, podzielony na ob-
wody ochronne:

a) Trzyrzeczki,

b) Kopytkowo,

c) Kapice,

d) Tajno,

e) Ciszewo,

 f) Grzędy,

g)  Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskie-
go i Rehabilitacji Zwierząt;

2) Basenu Dolnego, podzielony na obwody ochronne:

a) Osowiec,

b) Werykle,

c) Brzeziny.

Załącznik do statutu Biebrzańskiego Parku 
Narodowego

Logo Biebrzańskiego Parku Narodowego

w skali 1 : 1
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ZARZĄDZENIE Nr 57a MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu Resortowego do spraw Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Zespół Resortowy do spraw Dyrekty-
wy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastruktu-
rę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europej-
skiej (INSPIRE), zwany dalej „Zespołem”.

2.  Zespół jest organem opiniodawczo-doradczym Mi-
nistra Środowiska.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1)  analizowanie i wyrażanie opinii w sprawie doku-
mentów technicznych wdrażających przepisy dy-
rektywy INSPIRE pod kątem przepisów odnoszą-
cych się do właściwości resortu środowiska;

2)  wyrażanie opinii dotyczących projektów krajowych 
aktów prawnych wdrażających przepisy dyrektywy 
INSPIRE w zakresie właściwości resortu środowiska;

3)  rekomendowanie działań w zakresie dostosowania 
infrastruktury informacyjno-informatycznej  resortu 
środowiska do wymagań wynikających z dyrektywy 
INSPIRE;

4)  określanie zakresu działań informacyjnych i eduka-
cyjnych związanych z przedmiotem dyrektywy IN-
SPIRE w odniesieniu do zadań resortu środowiska;

5)  wsparcie merytoryczne przedstawicieli resortu śro-
dowiska zasiadających w Radzie ds.  Implementacji 
INSPIRE przy Głównym Geodecie Kraju. 

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Przewodniczący — Główny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska;

2)  przedstawiciele komórek organizacyjnych Minister-
stwa Środowiska wyznaczeni przez:

a)  Dyrektora Departamentu Prawnego,

b)  Dyrektora Departamentu Edukacji i Komunikacji 
Społecznej,

c)  Dyrektora Departamentu Geologii i Koncesji 
Geologicznych,

d)  Dyrektora Departamentu Krajowych Form Ochro-
ny Przyrody,

e)  Dyrektora Departamentu Leśnictwa, 

 f)  Dyrektora Departamentu Obszarów Natura 2000,

g)  Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami,

h)  Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na 
Środowisko,

 i)  Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Zrów-
noważonego Rozwoju,

 j)  Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;

3)  przedstawiciele następujących organów i jednostek 
organizacyjnych podległych lub nadzorowanych 
przez Ministra Środowiska:

a)  trzej przedstawiciele Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska,

b)  przedstawiciel Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej,

c)  dwaj przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych,

d)  przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicz-
nego,

e)  przedstawiciel Centrum Informacji o Środowisku.

§ 4

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu;

2)  ustala miejsce, terminy i formy działań podejmo-
wanych przez Zespół;

3)  zwołuje posiedzenia Zespołu;

4)  wyznacza, spośród Członków Zespołu, osobę kie-
rującą pracami Zespołu, w przypadku swojej nie-
obecności;

5)  przedkłada Ministrowi Środowiska formułowane 
przez Zespół opinie i rekomendacje.

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządo-
wej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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2.  W pracach Zespołu mogą brać udział osoby nie bę-
dące Członkami Zespołu, zaproszone przez Prze-
wodniczącego Zespołu, a w szczególności:
1)  przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji jako resortu wiodącego we 
wdrożeniu Dyrektywy INSPIRE;

2)  eksperci z zakresu środowiska i geoinformacji.

§ 5

1.  Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departa-
ment Monitoringu i Informacji o Środowisku Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

2.  Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieod-
płatnie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 23 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 35 Ministra Środowiska z dnia 19 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 51 oraz 
z 2007 r. Nr 3, poz. 20) w sprawie powołania członków 
Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego 
w § 1:

1)  pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  dr Wojciech Baba

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego;”;

2)  pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)  mgr inż. Stanisław Sennik

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Krakowie;”;

3)  pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9)  Robert Jakubek

Burmistrz Miasta i Gminy Skała;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. 
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ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 12 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego w Mi-
nisterstwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”.

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  
Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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2.  Celem działania Zespołu jest wspomaganie Mini-
stra Środowiska w zakresie wykonywania zadań do-
tyczących zarządzania kryzysowego, w przypadku 
zaistnienia w działach administracji rządowej „go-
spodarka wodna” lub „środowisko” sytuacji kryzy-
sowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 590).

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1)  przewodniczący — Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Środowiska;

2)  zastępca przewodniczącego — Dyrektor Generalny 
Ministerstwa Środowiska; 

3)  sekretarz — Dyrektor Biura Spraw Obronnych 
i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie 
Środowiska;

4)  członkowie:

 a)  Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji 
Społecznej w Ministerstwie Środowiska,

 b)  Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Mini-
sterstwie Środowiska,

 c)  Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geo-
logicznych w Ministerstwie Środowiska,

 d)  Dyrektor Departamentu Krajowych Form Ochro-
ny Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

 e)  Dyrektor Departamentu Leśnictwa w Minister-
stwie Środowiska,

  f)  Dyrektor Departamentu Obszarów Natura 2000 
w Ministerstwie Środowiska, 

 g)  Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na 
Środowisko w Ministerstwie Środowiska,

 h)  Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Zrów-
noważonego Rozwoju w Ministerstwie Środo- 
wiska,

  i)  Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Mini-
sterstwie Środowiska,

  j)  Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środo-
wiska,

 k)  Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Mini-
sterstwie Środowiska,

  I)  przedstawiciel Dyrektora Generalnego Państwo-
wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

m)  przedstawiciel Dyrektora Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej.

§ 3

1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie 
jego nieobecności — zastępca przewodniczącego.

2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, 
a w razie jego nieobecności — zastępca przewodni-
czącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek człon-
ka Zespołu.

3.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb; 
obligatoryjne zwołanie posiedzenia następuje w przy-
padku zaistnienia sytuacji kryzysowej. 

4.  Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Mini-
sterstwie Środowiska. 

5.  W sytuacji, gdy posiedzenia Zespołu nie mogą się 
odbywać w siedzibie Ministerstwa Środowiska, 
przewodniczący wskazuje inne miejsce posiedzenia 
Zespołu.

6.  Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udzia-
łu w pracach Zespołu, na prawach członka, innych 
niż wymienieni w § 2 pkt 4 pracowników Minister-
stwa Środowiska, przedstawicieli organów nadzoro-
wanych przez Ministra Środowiska, a także przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

7.  Przewodniczący Zespołu może powierzać poszcze-
gólnym członkom Zespołu wykonanie określonych 
czynności, niezbędnych do realizacji zadań.

8.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który 
podpisuje przewodniczący, zastępca przewodniczą-
cego i sekretarz, po zapoznaniu z treścią protokołu 
członków Zespołu.

§ 4

1.  Członkowie Zespołu zapewniają obsługę meryto-
ryczną Zespołu — każdy w zakresie właściwości kie-
rowanych przez siebie komórek organizacyjnych 
lub reprezentowanych jednostek.

2.  Członkowie Zespołu — każdy w zakresie swoich 
właściwości — realizują zadania z zakresu planowa-
nia cywilnego na szczeblu Ministerstwa Środo- 
wiska.

§ 5

Obsługę organizacyjno-administracyjną prac Zespołu 
zapewnia Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informa-
cji Niejawnych w Ministerstwie Środowiska.

§ 6

Przygotowanie oraz funkcjonowanie stałego dyżuru 
na potrzeby zarządzania kryzysowego zapewnia Biuro 
Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych 
w Ministerstwie Środowiska.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  
Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 
poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, 
poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co nastę- 
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2 Ministra Środowiska z dnia 28 stycz-
nia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla Drawień-
skiego Parku Narodowego w załączniku nr 2 w pkt II. „Na 
obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli A. „W eko-
systemach leśnych”, lp. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 60 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Drawieńskiego Parku Narodowego

10 Przebudowa drzewostanów sosnowych 
i brzozowych na gruntach porolnych, 
polegająca na częściowym usunięciu 
drzewostanu głównego, tak by stworzyć 
optymalne warunki do wzrostu podrostu 
i II piętra złożonego z gatunków 
właściwych dla danego siedliska  
(Bk, Db b), a także wprowadzenia innych 
właściwych gatunków drzew i krzewów

37,94 ha 299d, f; 318m; 328h; 352c, d; 363b; 378d

11 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach. 
Celem zabiegu jest poprawa warunków 
wzrostu i rozwoju młodego pokolenia 
drzew oraz przygotowanie drzewostanów 
do przyszłej przebudowy, pod kątem 
osiągnięcia zgodności z siedliskiem

363,49 ha 14f, g; 32a, b, c, d, h, i; 43a; 70a, b, c, d, h; 
73d, f, g; 90b, d; 94a, d, g; 97a, b, c, f; 991; 
105a; 129i, 1; 131a; 191g, h; 220a, b; 221c; 
228a, c; 242a, c; 252f; 2541; 265c, d; 266g, i, o, 
p; 267h, k; 277c; 281d, g, f; 282d; 299c; 290a, 
g, h, j; 302c, d; 303a; 312a, d; 314a, b, c; 319a, 
d, f; 324k; 325j; 3891; 401a, i, k; 402j, m, o; 
403c, k; 405b, d, m

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 

oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 
i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co nastę- 
puje:

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

W zarządzeniu Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zadań ochronnych dla Babiogór-
skiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w pkt I. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą”, w tabeli A „W ekosystemach leś-
nych” po Ip. 2 dodaje się Ip. 3 w brzmieniu:

3 Zbiór szyszek jodły 400 kg Oddział 16a

2)  w pkt II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli „A. W ekosystemach 
leśnych”:

a) Ip. 3 otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja
3 Wykaszanie niepożądanych roślin na 

uprawach leśnych
23,92 ha 6a, 13a, 15a, 75b, 75c, 79c, 81c, 99a, 39a, 

34a, 4a, 40a, 95c, 98a, 99a, 100b, 94b, 96g, 
37a, 39a, 40a, 42b, 67d, 70f, 71a, 5b, 17a, 
54a, 67c, 75b, 75c, 78b, 93b, 96i, 101a

b) Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Odnowienia sztuczne powierzchni leśnej 
pożądanymi gatunkami drzew (sadzenia, 
podsiewy, poprawki i uzupełnienia upraw)

9,14 ha 4a, 6a, 13a, 15a, 34a, 39a, 40a, 75b, 75c, 79c, 
81c, 37a, 70f, 71a, 93b, 94b, 99a, 100b, 101a

c) Ip. 7 otrzymuje brzmienie:

7 Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, 
odnowień naturalnych poprzez 
stosowanie środków mechanicznych

30,39 ha 4a, 5b, 6a, 13a, 15a. 14a, 34a, 37a, 38a, 39a, 
403, 413, 420, 450, 488, 51d, 52a, 62a, 63a, 
54c, 55b, 58a, 69c, 70f, 71a, 75b, c, 773, 79c, 
80a, 81a, c, 94b, 95c, 96g, 97d, 98a, 99a, 
100b, 17a, 67c, 67d, 78b, 93b, 96i, 101a

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

86

ZARZĄDZENIE Nr 62 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora  
Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu prze-
prowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku 
Narodowego Gór Stołowych w następującym składzie:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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1)  Zygmunt Krzemiński — przedstawiciel Ministerstwa 
Środowiska;

2)  Sylwia Jurzyk — przedstawiciel Ministerstwa Śro-
dowiska;

3)  Joanna Pijanowska — przedstawiciel Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody;

4)  Paweł Pawlaczyk — przedstawiciel Państwowej Ra-
dy Ochrony Przyrody;

5)  Sebastian Kowalski-Paszko — przedstawiciel Mar-
szałka Województwa Dolnośląskiego.

§ 2

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której 
mowa w § 1, powołuję Pana Zygmunta Krzemińskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 63 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 12 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 87 Ministra Środowiska z dnia 
22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regio-

nalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, 
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 
i Nr 147, poz. 1033.

Załącznik do zarządzenia Nr 63 Ministra Środowiska 
z dnia 12 czerwca 2008 r. (poz. 87)

STATUT
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH

§ 1

1.  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach, zwany dalej „Regionalnym Zarządem” działa 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 175, poz. 1462), zwanej dalej „usta-
wą”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic  
obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 
Nr 126, poz. 878), zwanego dalej „rozporządzeniem” 
oraz niniejszego statutu.

2.  Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach, zwanego dalej „Dyrektorem Regionalnego 

Zarządu”, będącego organem administracji rządo-
wej niezespolonej, właściwym w sprawach gospo-
darowania wodami w regionie wodnym, w zakresie 
określonym w ustawie.

3.  Regionalny Zarząd jest państwową jednostką bu-
dżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Kra-
jowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 2

1.  Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje 
region wodny Małej Wisły, region wodny Górnej 
Odry oraz region wodny Czadeczki, określone roz-
porządzeniem.

2.  Siedzibą Regionalnego Zarządu są Gliwice.
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§ 3

1.  Regionalnym Zarządem kieruje Dyrektor Regional-
nego Zarządu.

2.  Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regional-
nym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora 
oraz głównego księgowego.

3.  Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania 
określone w ustawie, uwzględniając charakter ob-
szaru regionu wodnego Małej Wisły, regionu wod-
nego Górnej Odry oraz regionu wodnego Czadeczki.

4.  Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą 
być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne 
(wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jed-
nostki terenowe (inspektoraty, nadzory), a także in-
ne jednostki organizacyjne — na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach.

§ 4

1.  W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następują-
ce piony i jednostki terenowe:

 1)  pion Zasobów Wodnych;

 2)  pion Ochrony Przeciwpowodziowej;

 3)  pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych;

 4)  pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Pań-
stwa; 

 5)  pion Inwestycji i Funduszy Europejskich;

 6)  pion Administracyjno-Prawny;

 7)  pion Ekonomiczny;

 8)  Zarząd Zlewni Małej Wisły z siedzibą w Pszczy-
nie;

 9)  Zarząd Zlewni Przemsza z siedzibą w Przeczy-
cach;

10)  Zarząd Zlewni Górna Odra z siedzibą w Racibo-
rzu;

11)  Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego 
z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu;

12)  Biuro Wdrażania Projektu — Zbiornik Racibórz 
Dolny.

2.  W strukturze organizacyjnej Regionalnego Zarządu 
w ramach pionu Ochrony Przeciwpowodziowej 
działa Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osło-
ny Przeciwpowodziowej (OKI).

§ 5

Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Re-
gionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych 
jednostek organizacyjnych, podział czynności i odpo-
wiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Re-
gionalnego Zarządu, nadany przez Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu.
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ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Zespół do spraw regulacji związa-
nych  z emisjami przemysłowymi, zwany dalej „Ze-
społem".

2.  Zespół jest organem pomocniczym i doradczym mi-
nistra właściwego do spraw środowiska w spra-
wach związanych z pracami nad projektem Dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
emisji przemysłowych (IPPC).

 
§ 2

1.  Do zadań Zespołu należy:
a)  dokonywanie ocen, sporządzanie pisemnych 

opinii i konsultacji ustnych dotyczących zakresu, 
prawidłowości oraz zasadności propozycji plano-
wanych zmian przepisów prawnych w zakresie 
określonym w § 1 ust. 2, a także przedstawienie 
propozycji wkładu do stanowiska Polski w przed-
miotowym zakresie,

b)  uczestniczenie z upoważnienia Ministra Środo-
wiska w pracach i obradach międzynarodowych 
organów i instytucji poświęconych analizie i we-
ryfikacji zagadnień określonych w § 1 ust. 2.

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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2.  Członkowie zespołu upoważnieni są do zasięgania 
opinii i konsultowania analizowanych zagadnień ze 
środowiskami zawodowymi i naukowymi zajmują-
cymi się praktycznym wdrażaniem zagadnień okre-
ślonych w § 1 ust. 2.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Przewodniczący — Tomasz Podgajniak;

2)  Członkowie:

a) Michał Behnke,

b) Tomasz Chruszczow,

c) Zbigniew Grabowski,

d) Wojciech Jaworski,

e) Anna Mihułka,

 f) Marian Niesler,

g) Tadeusz Pająk, 

h) Robert Pochyluk,

 i) Jacek Różycki,

 j) Aleksander Sobolewski,

k) Marek Soboń,

 l) Aleksander Warchałowski. 

§ 4

1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie 
jego nieobecności — wyznaczony przez niego za-
stępca przewodniczącego.

2.  Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo 
w jego zastępstwie — zastępca przewodniczącego.

3.  Przewodniczący może powierzyć poszczególnym 
członkom Zespołu wykonanie określonych czynno-
ści niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4.  Na zaproszenie przewodniczącego, w posiedze-
niach Zespołu mogą uczestniczyć osoby nie będące 
jego członkami.

§ 5

Przewodniczący Zespołu składa Ministrowi, na każde 
wezwanie, sprawozdanie z działalności Zespołu.

§ 6

Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Ze-
społu zapewnia Departament Ocen Oddziaływania na 
Środowisko w Ministerstwie Środowiska.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 65 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 64 Ministra Środowiska z dnia 9 li-
stopada 2007 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  w załączniku 2 w pkt. II „Na obszarach ochrony 
czynnej”:

a)  w tabeli A „W ekosystemach leśnych” dodaje się 
Ip. 14—17 w brzmieniu:

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

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja
14 Sadzenie odpowiednich gatunków drzew, 

zgodnych z siedliskiem, na obszarach 
wyznaczonych w terenie korytarzy 
ekologicznych

5,50 ha 1/248a, 1/249a, 1/249b, 1/249g, 1/265a, 1/267a, 
1/135C, 1/186D, 1/186c, 1/186d
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15 Pielęgnowanie nasadzeń w korytarzach 
ekologicznych poprzez usuwanie 
roślinności zielnej wokół sadzonek 
(wykaszanie i motyczenie)

5,50 ha 1/248a, 1/249a, 1/249b, 1/249g, 1/265a, 1/267a, 
1/135c, 1/186b, 1/186C, 1/186d

16 Zabezpieczanie nasadzeń w korytarzach 
ekologicznych przed zwierzętami łownymi 
przy pomocy środków zapachowych 
(repelentów)

4,90 ha 1/248a, 1/249a, 1/249b, 1/249g, 1/265a, 1/267a, 
1/135C, 1/186b, 1/186C, 1/186d

17 Grodzenie odnowionych powierzchni 
korytarzy ekologicznych, stanowiących 
zabezpieczenie przed zgryzaniem przez 
zwierzęta łowne

0,60 ha 1/248a, 1/249a, 1/249b, 1/249g, 1/265a, 1/267a

b) w tabeli B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” dodaje się lp. 34 w brzmieniu:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja
34 Utrzymanie pasów przeciwpożarowych na 

granicy między łąkami Parku 
a drzewostanami świerkowymi 
Nadleśnictwa Stuposiany poprzez 
mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem 
biomasy

30 ha 1/248a, 1/248b, 1/248c, 1/248g, 1/249a, 1/249f, 
1/252f, 1/252g, 1/255c, 1/256c: 1/257a, 1/263a, 
1/263g, 1/264g, 1/264d, 1/266a, 1/267a, 1/271b, 
1/273a, 1/273b, 1/278a, 1/280a, 1/280b, 1/282a

c) tabela C „W ekosystemach wodnych” otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja
1 Kontrola funkcjonowania i bieżące 

naprawy systemu zastawek na ciągu 
dawnych rowów melioracyjnych oraz na 
potokach w dolinie Wołosatego 
i w dolinie Górnego Sanu

123 szt. 1/250, 1/254d, 1/266, 1/135, 1/185, 1/181, 
1/262a, 1/263a

2 Wykonanie systemu zastawek 
gruntowych na ciągu dawnych rowów 
melioracyjnych oraz na potokach

70 szt. 1/248, 1/249, 1/258, 1/262, 1/265, 1/267, 1/268,

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 66 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 
oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 
Wigierskiego Parku Narodowego wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawce § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczególowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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1)  w załączniku nr 2 , w pkt I „Sposoby ochrony na obszarach ochrony ścisłej”, w tabeli D „Inne” dodaje się lp. 3 
w brzmieniu:

3 Utrzymanie drożności 
szlaków turystycznych 
i ścieżek edukacyjnych

Powiększanie prześwitów szlaków i ścieżek, tak by 
wolna przestrzeń nad nimi miała szerokość 
minimum 3 m i wysokość minimum 2,50 m. 
Usuwanie części drzew powalonych w poprzek 
szlaków i ścieżek — według potrzeb

Szlaki turystyczne 
i ścieżki przebiegające 
przez obszary ochrony 
ścisłej

2)  w załączniku nr 2 , w pkt II „Sposoby ochrony na obszarach ochrony czynnej:

a) w tabeli A „W ekosystemach leśnych”: 

— lp. 1—6 otrzymują brzmienie:

1 Wprowadzanie warstw 
wzmacniających 
przerzedzone 
drzewostany 
(dolesienia wybranych 
luk i przerzedzeń)

Sadzenie gatunków drzew i krzewów 
zgodnych z siedliskiem, na powierzchni 
4,49 ha

Obręb Ochronny Wigry: 37g, 56h, 
60b, 73b, 95a, 107w, 114a, 123a, 
127ks 142j, 151b, 156g, 160c, dz. 
211; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
378r, 272a, 272d, 255g

2 Uzupełnienia drzew 
w uprawach leśnych 
(poprawki)

Sadzenie zgodnych z siedliskiem 
gatunków drzew i krzewów w miejsce 
obumarłych sadzonek, na powierzchni 
0,49 ha

Obręb Ochronny Wigry: 73f, 74c, 
80i, 81h, 87x, 108f, 111m, 112d, 
115d, 117a, 134b, 1351, 142c, 143a, 
144f, 145f, 146d, 160i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
375c, 388a, 239a, 239f, 284b, 302d, 
304d, 338f, 352h

3 Przygotowanie 
powierzchni pod 
odnowienia 
drzewostanów (zabiegi 
agrotechniczne 
i przygotowanie gleby)

Wycinanie krzewów przeszkadzających 
w odnowieniu drzewostanu, punktowe 
przekopywanie gleby w miejscach 
sadzenia drzewek, na powierzchni 
3,20 ha

Obręb Ochronny Wigry: 401, 45b, 
81h, 103f, 104d, 119j, 126a, 138a, 
146d; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
239f, 2391, 284b

4 Pielęgnowanie upraw 
leśnych

Poprawa warunków wzrostu i rozwoju 
upraw leśnych (niszczenie chwastów), 
na powierzchni 24,72 ha

Obręb Ochronny Wigry: Ib, 2a, 6f, 
18i, 37c, 37g, 56h, 56b, 58b, 58f, 
59c, 59b, 60b, 61n, 63b, 65a, 67a, 
67g, 79a, 50d, 69a, 80b, 93d, 119d, 
80i, 81h, 95a, 107w, dz.211, 73b, 
73f, 74c, 87i, 87x, 103f, 11 Im, 112d, 
114a, 115d, 117a, 123a, 126b, 127k, 
129m, 134b, 136a, 138h, 142c, 
142j, 144f, 145f, 146d, 151b, 152a, 
156g, 160c, 160i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
225d, 239a, 239f, 2391, 248b, 249a, 
250a, 261c, 263a, 269c, 272a, 272c, 
284d, 302d, 304d, 338f, 352h, 356h, 
367b, 375c, 378r, 382g, 383b, 388h, 
388a, 389a

5 Regulacja składu 
gatunkowego 
i struktury przestrzennej 
drzewostanów w wieku 
od 5 do 10 lat 
(czyszczenia wczesne)

Usuwanie niektórych drzew 
występujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków niezgodnych 
z docelowym (naturalnym) typem 
drzewostanu, na powierzchni 14,17 ha

Obręb Ochronny Wigry: 21h, 41 c, 
50d, 68g, 69a, 85h, 93a, 93i, 95b, 
103f, 103f, 112b,117a, 127j, 127k, 
134b, 137g, 137f, 152a, 156b, 157c; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
375c, 378b, 388g, 390c, 243a, 248c, 
204p, 228b, 239a, 266m

6 Regulacja składu 
gatunkowego 
i struktury przestrzennej 
drzewostanów w wieku 
od 11 do 20 lat 
(czyszczenia późne)

Usuwanie niektórych drzew 
występujących w nadmiarze oraz 
należących do gatunków niezgodnych 
z docelowym (naturalnym) typem 
drzewostanu, na powierzchni 5,08 ha

Obręb Ochronny Wigry: 37f, 39p, 
72d, 79f, 122k; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
214i, 220c, 228b, 265a
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— lp. 18 otrzymuje brzmienie:

18 Jak wyżej Utrzymanie przejezdności dróg 
pożarowych i dojazdowych 23,7 km

Obszar Parku

— lp. 20 otrzymuje brzmienie:

20 Jak wyżej Czyszczenie linii oddziałowych na cele 
ochrony ppoż. — 9,1 km

Obszar Parku

b) w tabeli C „W ekosystemach wodnych”:
— Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

5 Czynna ochrona 
charakterystycznych 
dla obszaru Parku 
gatunków ryb

Zarybienia sieją. Podstawową formą do zarybień 
będzie wylęg. Materiał zarybieniowy 
pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza 
Suwalskiego

Jezioro Wigry (oddz. 188) 
— do 225 000 szt.

— lp. 8 otrzymuje brzmienie:

8 Ochrona tarlisk lina, 
szczupaka, leszcza, 
płoci

Zimowe koszenie części roślinności wynurzonej 
w obrębie tarlisk, usuwanie części skoszonej 
masy poza jezioro

Jezioro Wigry (oddz. 188A) 
— Zatoka Zadworze, 500 m 
linii brzegowej

c) w tabeli D „Inne”:

— lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Wykonanie 
i konserwacja tablic 
informacyjnych

Tablice informacyjne na konstrukcjach 
drewnianych — 9 szt. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obręb Ochronny Wigry: 43b, 49g, 
72c, 79i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
2281, 359j, 376c, 380a, 388h

— lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12 Remonty istniejących 
i budowa nowych 
miejsc odpoczynku

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) 
oraz wiaty — 9 szt.

Obręb Ochronny Wigry: 64a, 69a, 
126c; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
212a, 252a, 376c, 379a, 380a, 388h

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) 
oraz wiaty — 4 szt. 
Realizacja uzależniona od uzyskania 
dotacji

Obręb Ochronny Wigry: 53m, 62g, 
77i; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
336d

— Ip. 15 otrzymuje brzmienie:

15 Remont i przebudowa 
pomostu 
cumowniczego przy 
punkcie pozyskania 
tarlaków sielawy i siei

Pomost o długości 25 m. Realizacja uzależniona 
od uzyskania dotacji

Jezioro Wigry oddz. 188, 
koło lodowni w Bryzglu

— dodaje się lp. 17 i 18 w brzmieniu:

17 Uporządkowanie terenu 
i modernizacja Ośrodka 
Edukacji 
Środowiskowej

Rozbiórka zdewastowanych obiektów 
infrastruktury (domki kempingowe 
i sanitariat); wymiana przyłącza 
energetycznego (linia energetyczna 
na słupach żelbetowych o długości 
500 merów); budowa schodów 
terenowych; zakup i montaż pomostu 
pływającego. Realizacja uzależniona od 
uzyskania dotacji

Obwód Ochronny Słupie: 158bcj; 
Jezioro Wigry: 188Ca

18 Nawodny punkt 
informacji edukacyjno-
turystycznej

Zakup, montaż i wyposażenie platformy 
pływającej. Realizacja uzależniona od 
uzyskania dotacji

Jezioro Postaw (oddz. 189)
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3) w załączniku nr 2 do zarządzenia, w pkt III „Sposoby ochrony na obszarach ochrony krajobrazowej”:

a) w tabeli A „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3 Przeciwdziałanie 
zarastaniu zbiorowisk 
nieleśnych

Wypas zwierząt hodowlanych na 
powierzchni ok. 30 ha, na terenach 
wydzierżawianych rolnikom

Obręb Ochronny Wigry: 5d, 9g, k, r, y; 
14c; 36Aa, d; 87j; 89 c, d, i, l, n; 93Ab, c; 
107t; 175 kx, lx, ox, rx; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 201a, 
i, k, p, x; 203c; 204 a, c, g, i, k, m; 206m, 
ax, cx, fx; 228 k, l, m, n; 220p; 240 a,  
d, i, j; 244b; 284i; 300p; 301w; 307g; 
308d, f; dz. nr 342 Maćkowa Ruda, dz. 
nr 270 Krusznik

4 Jak wyżej Utrzymanie gruntów w kulturze 
rolnej poprzez stosowanie 
płodozmianu tradycyjnych upraw 
na powierzchni ok. 100 ha 
wydzierżawionych rolnikom oraz 
użytkowanych na potrzeby Parku

Obręb Ochronny Wigry: 5b,f; 9a, d, f, i, 
l, n, o, p; 14d; 27k; 36Ab, c, h; 49a, f, h; 
62i, j, k, l; 85a, f, d; 87h, k, l, n, o; 89a, c; 
93Ai; 107f, h, i, j, l; 117f, i, j, l, n; 149a; 
175j, k, mx, nx; dz. 614/5, 615/2 Nowa 
Wieś; 
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 201f, 
g, o; 203 b, 204b, h, l; 206f, k, o, s, bx, 
dx, hx, lx jx; 214i, j; 216g, h; 220a; 240o, 
p, s; 243k; 244a; d; 245b; 283b; 284h, i; 
299a, r, z, x, ax; 300i, b, p, r, t; 301a, r, 
s, t, x, z, bx, ex; 307b; 308f, d; 376c; 
377b; 393d; dz. nr 232 Krusznik; dz. 
17/1, 17/2 Wysoki Most

b) w tabeli B „Inne”:

— Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Wykonanie plansz 
tabliic infnormacyjnych

Plansze mocowane do istniejących 
konstrukcji — 2 szt. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

Obrąb ewid. Leszczewek, dz. 425; 
Obwód Ochronny Leszczewek: 
175n1

— Ip. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Remonty istniejących 
i budowa nowych 
miejsc odpoczynku

Stoły z lawami zadaszone (ławostoły) 
5 szt.

Obręb Ochronny Wigry: 47b 
(2 szt.), 49g;
Obręb Ochronny Maćkowa Ruda: 
230d (2 szt.)

Stoły z ławami zadaszone (ławostoły) 
6 szt. 
Realizacja uzależniona od uzyskania 
dotacji

Obręb Ochronny Wigry: 49g; 
1071; 
Maćkowa Ruda: 220r, 230d 
(2 szt.), 337c

Wykonanie wiaty wypoczynkowej 
o wymiarach 8,1 x 6,3 m. Konstrukcja 
drewniana zlokalizowana na starym 
fundamencie po hangarze rybackim

Bryzgiel, działka nr 57/1, obręb 
ewidencyjny Bryzgiel

— dodaje się lp. 6 i 7 w brzmieniu:

6 Zakup i ustawienie 
stojaków na rowery

Metalowe stojaki ustawione w terenie 
na stopach betonowych — 4 szt.

Obwód Ochronny Krzywe: 47b, 
49j

7 Modernizacja zaplecza 
edukacyjnego 
w siedzibie Parku

Budowa edukacyjnego placu zabaw. 
Realizacja uzależniona od uzyskania 
dotacji

Obwód Ochronny Krzywe: 49g
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4) w załączniku nr 3, w pkt I „Obszary ochrony czynnej”:

a) w tabeli A „Ochrona czynna gatunków roślin” lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5 Rodzime gatunki roślin Ochrona rodzimych gatunków roślin 
przed inwazją gatunków obcych, takich 
jak: niecierpek gruczolowraty, niecierpek 
drobnokwiatowy, barszcz 
Sosnowskiego, rdest ostrokończysty, 
dąb czerwony, czeremcha amerykańska, 
klon jesionolistny, robinia akacjowa, 
róża karbowana

Usuwanie zagrażających 
gatunków obcych wymienionych 
w kolumnie 3. Cały obszar Parku, 
w miejscach występowania 
gatunków wymienionych 
w kolumnie 3. Realizacja 
uzależniona od uzyskania dotacji

b) w tabeli C „Ochrona czynna gatunków zwierząt” lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Chronione gatunki 
ptaków

Poprawa warunków 
bytowania

Kontrola i naprawa istniejących około 
1000 sztuk budek lęgowych i wymiana 
zniszczonych; ustawienie platform pod 
gniazda ptaków wodnych; dokarmianie 
ptaków w okresie zimowym (w osadach 
Parku); wyznaczanie stref ochronnych wokół 
gniazd gatunków zagrożonych wyginięciem. 
Ochrona drzew dziuplastych

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 67 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządza się, co na-
stępuje:

§ 1

1.  Powołuje się Komisję Przetargową właściwą do prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Monitoring lasów — badania na 
SPO II rzędu” zwaną dalej „Komisją Przetargową”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie z wolnej ręki.

3.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
133 000 euro.

§ 2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

1)  Przewodniczący: Edward Lenart, Zastępca Dyrekto-
ra Departamentu Leśnictwa;

2)  Członek: Anna Żornaczuk-Łuba — Główny Specjali-
sta w Departamencie Leśnictwa;

3)  Członek: Agnieszka Uścimiuk — Inspektor w Wy-
dziale Zamówień Publicznych, Biuro Dyrektora Ge-
neralnego;

4)  Sekretarz: Ewa Lipka-Chudzik — Radca Ministra 
w Departamencie Leśnictwa.

§ 3

Zakresy czynności poszczególnych członków Komisji 
Przetargowej określone zostały w zarządzeniu Nr 19 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2008 r. w spra-
wie wprowadzenia procedur udzielania zamówień 
publicznych w Ministerstwie Środowiska, zmienio-
nym zarządzeniem Nr 45 Ministra Środowiska z dnia 
22 kwietnia 2008 r.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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Na podstawie § 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prze-
prowadzania konkursu na dyrektora jednostki badaw-
czo-rozwojowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1303) ustala się, 
co następuje:

§ 1

Zarządza się ogłoszenie konkursu na funkcję dyrekto-
ra Instytutu Badawczego Leśnictwa, zwanego dalej 
„Instytutem”.

§ 2

1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1)  Stanisław Niemtur — przedstawiciel Rady Na-
ukowej Instytutu;

2)  Stanisław Zając — przedstawiciel Rady Nauko-
wej Instytutu;

3)  Katarzyna Cherbańska — przedstawiciel Ministra 
Środowiska;

4)  Zofia Chrempińska — przedstawiciel Ministra 
Środowiska;

5)  Sławomir Gurtowski — przedstawiciel Ministra 
Środowiska.

2.  Na Przewodniczącą Komisji wyznacza się Zofię 
Chrempińską.

§ 3

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się w dniu 
podpisania zarządzenia i kończy się dnia 15 września 
2008 r.

§ 4

Kandydaci na funkcję dyrektora Instytutu powinni po-
siadać wyższe wykształcenie oraz predyspozycje do 
organizowania pracy naukowej i badawczej, a w szcze-
gólności:

1)  wykształcenie o profilu odpowiadającym kierunkom 
statutowej działalności Instytutu;

2)  stopień naukowy co najmniej doktora;

3)  dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe 
w dziedzinach będących przedmiotem działania In-
stytutu;

4)  co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządza-
niu badaniami naukowymi lub zespołami badaw-
czymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub fi-
nansowymi;

5)  znajomość specyfiki działalności Instytutu;

6)  umiejętność opracowania koncepcji programu 
i przyszłego funkcjonowania Instytutu;

7)  znajomość języka angielskiego, francuskiego lub 
niemieckiego;

8)  dobry stan zdrowia.

§ 5

W celu udokumentowania kwalifikacji do pełnienia 
funkcji dyrektora Instytutu kandydaci powinni, przy 
dokonywaniu zgłoszenia, przedłożyć:

 1)  list motywacyjny;

 2)  życiorys;

 3)  kwestionariusz osobowy z fotografią;

 4)  wykaz dorobku naukowego;

 5)  kopię dyplomu ukończenia studiów oraz doku-
mentów potwierdzających uzyskanie stopni lub 
tytułów naukowych;

 6)  kopie innych dokumentów potwierdzających po-
siadane kwalifikacje;

 7)  dokumenty potwierdzające staż pracy;

 8)  kopię dowodu osobistego;

 9)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;

10)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicz-
nych;

11)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo po-
pełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwo 
skarbowe;

12)  oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia 
funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi;

13)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych do celów rekrutacji.

§ 6

Przy dokonywaniu zgłoszenia kandydaci powinni 
przedłożyć opis koncepcji programu i przyszłego funk-
cjonowania Instytutu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 68 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na funkcję dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa
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Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) za-
rządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 62 Ministra Środowiska z dnia 
5 czerwca 2008 r. w sprawie komisji konkursowej ma-

jącej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowi-
sko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, 
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  Andrzej Bereszyński — przedstawiciel Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 69 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu  
na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 70 MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 23 lipca 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 i 3 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień pub-
licznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządza 
się, co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się komisję przetargową właściwą do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego pt. „Wyposażenie sprzętowe 
laboratorium do monitorowania wielkości emisji 
CO, w lasach będące drugim etapem pracy badaw-
czej Oszacowanie strumieni netto dwutlenku węgla 
wymienianymi pomiędzy ekosystemem leśnym 
a atmosferą”.

2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, będzie pro-
wadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3.  Wartość zamówienia publicznego, o którym mowa 
w ust. 1, przekracza wyrażoną w złotych równowar-
tość kwoty 133 000 euro.

§ 2

W skład komisji przetargowej wchodzą:

1)  przewodniczący Jacek Przypaśniak — Dyrekcja Ge-
neralna Lasów Państwowych;

2)  członek Ewa Lipka-Chudzik — Ministerstwo Środo-
wiska;

3)  członek: Lech Krzyżanowski — Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Pile;

4)  członek: Jan Krzyszkowski — Nadleśnictwo Tuczno;

5)  członek: Alina Niewiadomska — Dyrekcja General-
na Lasów Państwowych;

6)  sekretarz: Elżbieta Żuchowska — Dyrekcja General-
na Lasów Państwowych.

§ 3

Regulamin komisji przetargowej określający organiza-
cję, tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji 
przetargowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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§ 1

Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy 
oraz zakres obowiązków członków komisji przetargo-
wej, zwanej dalej „Komisją”, powołanej zarządzeniem 
Nr 70 Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. zwa-
nego dalej „kierownikiem zamawiającego”, zgodnie 
z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), zwanej dalej „Ustawą”.
 

§ 2

(obowiązki członków Komisji)

1.  Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonu-
ją powierzone im czynności, kierując się wyłącznie 
przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem.

2.  Do obowiązków członków Komisji należy w szcze-
gólności:

1)  czynny udział w pracach Komisji;

2)  wykonywanie poleceń przewodniczącego Komi-
sji dotyczących prac Komisji;

3)  niezwłoczne informowanie przewodniczącego 
Komisji o okolicznościach uniemożliwiających 
wykonywanie obowiązków członka Komisji.

3.  Członkowie Komisji nie mogą, bez zgody przewod-
niczącego Komisji, ujawniać jakichkolwiek informa-
cji związanych z pracami Komisji.

§ 3

(prawa i obowiązki członków Komisji)

1.  Członkowie Komisji mają obowiązek uczestniczenia 
we wszystkich pracach Komisji.

2.  Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do 
wszystkich dokumentów związanych z pracą Komi-
sji, w tym do ofert, załączników, wyjaśnień złożo-
nych przez wykonawców i opinii biegłych.

3.  Członkowie Komisji mają prawo do zgłoszenia prze-
wodniczącemu Komisji pisemnych zastrzeżeń do 
pracy Komisji.

§ 4

(oświadczenia o bezstronności)

Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia 
o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których 
mowa w art. 17 Ustawy, niezwłocznie po zapoznaniu 
się z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi 
przez wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

§ 5

(odwołanie członka Komisji)

1.  Odwołanie członka Komisji w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego może nastą-
pić wyłącznie z przyczyn określonych w ust. 2 i 3.

2.  W przypadku złożenia przez członka Komisji oświad-
czenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 
w art. 17 Ustawy, niezłożenia takiego oświadczenia 
w terminie lub złożenia oświadczenia niezgodnego 
z prawdą, przewodniczący Komisji niezwłocznie 
wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w po-
stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3.  Przewodniczący Komisji wnioskuje do kierownika 
zamawiającego o odwołanie członka Komisji 
w przypadku:

1)  wyłączenia członka Komisji z jej prac;

2)  nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch 
kolejnych posiedzeniach Komisji;

3)  naruszenia przez członka Komisji obowiązków, 
o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regula-
minu;

4)  zaistnienia innej przeszkody uniemożliwiającej 
udział członka Komisji w pracach Komisji;

5)  gdy członek Komisji przestał być pracownikiem 
jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych 
lub Ministerstwa Środowiska.

§ 6

(przewodniczący Komisji)

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

2.  Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szcze-
gólności:

1)  wyznaczenie miejsc i terminów posiedzeń Ko-
misji;

2)  prowadzenie posiedzeń Komisji;

3)  informowanie członków Komisji o odpowiedzial-
ności w przypadku naruszenia przepisów Ustawy 
lub niniejszego regulaminu;

4)  odebranie od członków Komisji oświadczeń, 
o których mowa w § 4;

5)  podział prac pomiędzy członkami Komisji;

6)  przedkładanie kierownikowi zamawiającego do 
zatwierdzenia dokumentów przygotowanych 
przez Komisję;

Załącznik do zarządzenia Nr 70 Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2008 r. (poz. 94)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ
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7)  nadzorowanie prawidłowego opracowania doku-
mentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego;

8)  informowanie kierownika zamawiającego o prob-
lemach związanych z pracami Komisji w toku po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

9)  nadzór nad przechowywaniem protokołu, ofert 
oraz wszelkich innych dokumentów związanych 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia pub-
licznego.

§ 7

(sekretarz Komisji)

Do obowiązków sekretarza Komisji należy:

 1)  prowadzenie protokołu postępowania;

 2)  organizowanie, w uzgodnieniu z przewodniczą-
cym Komisji, posiedzeń Komisji;

 3)  opracowanie projektów dokumentów przygotowy-
wanych przez Komisję, w zakresie zleconym przez 
przewodniczącego Komisji;

 4)  obsługa techniczno-organizacyjna Komisji;

 5)  prowadzenie korespondencji w zakresie zleconym 
przez przewodniczącego Komisji;

 6)  przesyłanie wniosków, ogłoszeń i innych doku-
mentów przygotowanych przez Komisję:

 7)  przyjmowanie i rejestracja ofert;

 8)  wydawanie zainteresowanym Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 
„SIWZ”;

 9)  przyjmowanie i rejestracja zapytań dotyczących 
SIWZ;

10)  w razie zwołania zebrania wykonawców — prowa-
dzenie protokołu zebrania;

11)  przechowywanie protokołu, ofert oraz wszelkich 
innych dokumentów związanych z postępowa-
niem o udzielenie zamówienia, w trakcie jego 
trwania;

12)  po zakończeniu postępowania zarchiwizowanie 
całości dokumentacji związanej z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia.

§ 8

(tryb pracy Komisji)

1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem jej powołania.

2.  Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, które było 
przedmiotem postępowania lub z chwilą unieważ-
nienia postępowania.

3.  Komisja podejmuje decyzje w obecności co naj-
mniej połowy jej członków.

4.  Komisja podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia, 
głosowania lub na podstawie sumy indywidualnych 
ocen członków Komisji.

5.  Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być 
podjęta ze względu na równą liczbę głosów, roz-
strzyga głos przewodniczącego Komisji.

6.  Jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności 
w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych, 
przewodniczący Komisji zwraca się do kierownika 
zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zasięg-
nięcie opinii biegłego (rzeczoznawcy).

7.  Przepisy dotyczące praw i obowiązków członków 
Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych (rze-
czoznawców).

§ 9

(protokół postępowania o udzielenie zamówienia)

1.  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, 
o którym mowa w art. 96 ust. 1 Ustawy, sporządza 
na bieżąco sekretarz Komisji, a po jego zakończeniu 
— podpisują wszyscy członkowie Komisji.

2.  Przewodniczący Komisji przedkłada protokół postę-
powania kierownikowi zamawiającego do zatwier-
dzenia.

§ 10

(informowanie o pracach Komisji)

Do udzielania wyjaśnień i informowania o pracach 
Komisji uprawnieni są przewodniczący Komisji lub 
osoba przez niego upoważniona.

§ 11

(czynności wstępne)

Komisja:

1)  ustala szacunkową wartość zamówienia;

2)  sporządza ogłoszenie o zamówieniu;

3)  sporządza SIWZ.

§ 12

(otwarcie ofert)

Przewodniczący Komisji zobowiązany jest:
1)  zapewnić, aby otwarcie ofert nastąpiło w miejscu 

i terminie, o którym poinformowano wykonawców;
2)  bezpośrednio przed otwarciem ofert podać kwotę, 

jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia;

3)  przed otwarciem każdej z ofert, sprawdzić i okazać 
obecnym na posiedzeniu stan zabezpieczenia ofert;

4)  po otwarciu każdej z ofert ogłosić: nazwę (firmę) 
i adres (siedzibę) wykonawcy, a także informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamó-
wienia, okresu gwarancji, warunków płatności;
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5)  zapewnić, aby oferty, które zostały złożone po wy-
znaczonym terminie ich składania nie były otwiera-
ne, a po upływie terminu na wniesienie protestu 
zostały zwrócone.

§ 13

(badanie i ocena ofert)

Po otwarciu ofert Komisja:
1)  ocenia wykonawców pod kątem spełniania warun-

ków udziału w postępowaniu i — w razie potrzeby 
— wzywa ich do uzupełnienia oświadczeń i doku-
mentów;

2)  bada oferty złożone przez wykonawców niewyklu-
czonych z postępowania i — w razie potrzeby — 
przygotowuje pisma o odrzuceniu oferty;

3)  żąda, jeżeli to niezbędne, udzielenia przez wyko-
nawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 
ofert;

4)  poprawia oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny w tekście ofert oraz 
przygotowuje projekt zawiadomienia o poprawie-
niu omyłek;

5)  ocenia oferty niepodlegające odrzuceniu;
6)  przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzyst-

niejszej bądź występuje o unieważnienie postępo-
wania.

§ 14

(wybór oferty najkorzystniejszej)

1.  Komisja proponuje wybór najkorzystniejszej oferty 
na podstawie oceny ofert dokonanej przez członków 
Komisji, po szczegółowym zapoznaniu się z oferta-
mi oraz opiniami biegłych (jeżeli byli powołani).

2.  Ocena ofert odbywa się wyłącznie na podstawie 
kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ.

§ 15

(zawiadomienie o wyniku postępowania)

1.  Jeżeli kierownik zamawiającego zatwierdzi propo-
zycję wyboru oferty najkorzystniejszej, sekretarz 
Komisji niezwłocznie przesyła informację o dokona-
nym wyborze wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.  Jeżeli kierownik zamawiającego podejmie decyzję 
o unieważnieniu postępowania, sekretarz Komisji 
niezwłocznie przesyła informację równocześnie do 
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia, w przypadku unieważnie-
nie postępowania przed terminem składania ofert, 
lub do wykonawców, którzy złożyli oferty, w przy-
padku gdy unieważnienie nastąpi po upływie termi-
nu składania ofert.

§ 16

(czynności końcowe)

Jeżeli nie wniesiono protestu na wybór oferty, prze-
wodniczący Komisji przedkłada do podpisu kierowni-

kowi zamawiającego umowę, zakończony protokół po-
stępowania, oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

§ 17

(postępowanie w przypadku wniesienia protestu)

1.  W przypadku wniesienia protestu przewodniczący 
Komisji niezwłocznie zwołuje posiedzenie Komisji.

2.  Sekretarz Komisji wysyła kopię protestu wszystkim 
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

3.  Wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu zo-
bowiązane są, na wezwanie Komisji, udzielić pisem-
nych lub ustnych wyjaśnień, niezbędnych dla opra-
cowania stanowiska Komisji w sprawie rozstrzyg-
nięcia protestu.

4.  Protest, wraz ze stanowiskiem Komisji, przewodni-
czący Komisji przekazuje do rozpatrzenia kierowni-
kowi zamawiającego.

§ 18

(rozstrzygnięcie protestu)

1.  Kierownik zamawiającego rozstrzyga protest w ter-
minie 10 dni od dnia jego wniesienia lub upływu 
ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Pro-
testy, o których mowa w art. 183 ust. 1 Ustawy, roz-
strzyga się jednocześnie.

2.  Sekretarz Komisji przekazuje rozstrzygnięcie prote-
stu podmiotowi, który wniósł protest oraz wyko-
nawcom, którzy przystąpili do postępowania prote-
stacyjnego

3.  W przypadku uwzględnienia protestu Komisja po-
wtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czyn-
ności bezprawnie zaniechanej, informując o tym 
niezwłocznie wszystkich wykonawców.

§ 19

(postępowanie w przypadku wniesienia odwołania)

1.  W przypadku wniesienia odwołania przewodniczą-
cy Komisji niezwłocznie informuje o tym kierownika 
zamawiającego, wskazując jednocześnie nazwiska 
proponowanych pełnomocników do występowania 
przed Krajową Izbą Odwoławczą.

2.  W terminie 2 dni od otrzymania kopii odwołania, 
sekretarz Komisji przekazuje ją jednocześnie wszyst-
kim uczestnikom postępowania protestacyjnego.

3.  Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia od Pre-
zesa Urzędu Zamówień Publicznych, sekretarz Ko-
misji przesyła do Urzędu Zamówień Publicznych 
kopię dokumentacji postępowania o udzielenie za-
mówienia.

4.  W dniu wyznaczonym na rozpoznanie odwołania 
sekretarz Komisji dostarcza do siedziby Urzędu Za-
mówień Publicznych oryginał dokumentacji postę-
powania wraz z ofertami.
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Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu 
przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku w następującym skła-
dzie:

 1)  Jerzy Lęcznar, pracownik Ministerstwa Środowiska;

 2)  Mariola Świstowska-Goniacz, pracownik Minister-
stwa Środowiska;

 3)  Wojciech Fonder, pracownik Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych;

 4)  Andrzej Bajorski, pracownik Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie;

 5)  Marek Soja, pracownik Kuratorium Oświaty w Rze-
szowie;

 6)  Beata Streb, pracownik Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie;

 7)  Dorota Dopart, przedstawiciel Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku;

 8)  Jarosław Krysa, przedstawiciel Rady Pedagogicz-
nej Zespołu Szkół Leśnych w Lesku;

 9)  W. Jankowska, przedstawiciel Rady Rodziców Ze-
społu Szkół Leśnych w Lesku;

10)  Roman Michałek, przedstawiciel Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Leśnych w Lesku;

11)  Sławomir Magdziarz, przedstawiciel Związku Za-
wodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych 
w Polsce;

12)  Tomasz Przystasz, przedstawiciel Międzyzakłado-
wej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność”.

§ 2

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której 
mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Lęcznara.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 71 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko  
Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Lesku

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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ZARZĄDZENIE Nr 72 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora  
Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży

Na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu 
przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży w następującym 
składzie:

1)  Jerzy Lęcznar, pracownik Ministerstwa Środo- 
wiska;

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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 2)  Mariola Świstowska-Goniacz, pracownik Minister-
stwa Środowiska;

 3)  Wojciech Fonder, pracownik Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych;

 4)  Monika Rękawek, pracownik Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku;

 5)  Małgorzata Palanis, pracownik Kuratorium Oświa-
ty w Białymstoku;

 6)  Elżbieta Kamińska, pracownik Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku;

 7)  Bogusław Szczepan Łabędzki, przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży;

 8)  Jerzy Mikołaj Patejuk, przedstawiciel Rady Peda-
gogicznej Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży;

 9)  Anna Gutowska, przedstawiciel Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży;

10)  Krzysztof Zamojski, przedstawiciel Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży;

11)  Alina Pytel, przedstawiciel oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego;

12)  Wojciech Kumała, przedstawiciel Związku Zawo-
dowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych 
w Polsce;

13)  Ryszard Urbańczyk, przedstawiciel Międzyzakła-
dowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia NSZZ „Solidarność”.

§ 2

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której 
mowa w § 1, wyznacza się Jerzego Lęcznara.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 73 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Ewy Sadowskiej zatrudnionej w Technikum Leśnym  
w Starościnie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Ewy Sadow-
skiej zatrudnionej w Technikum Leśnym w Starości-
nie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, w następującym składzie:

1)  Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Mini-
stra Środowiska — organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, jako jej przewodniczący;

2)  Przemysław Jarosik, dyrektor Technikum Leśnego 
w Starościnie;

3)  Jerzy Byczkowski, ekspert w zakresie pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej;

4)  Antoni Pawłowski, ekspert w zakresie teologii, hi-
storii i zarządzania oświatą; 

5)  Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizyczne-
go, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo-
wychowawczej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, 
poz. 1369 oraz z 2008 r. Nr 247, poz. 1821.
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Na podstawie art. 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję kwalifikacyjną dla Olgi Korch za-
trudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, 
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplo-
mowanego, w następującym składzie:

1)  Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Mini-
stra Środowiska — organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, jako jej przewodniczący;

2)  Jan Kawecki, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Bia-
łowieży;

3)  Lucyna Brajer, ekspert w zakresie teoretycznych 
przedmiotów zawodowych;

4)  Bożena Barbara Krasnodębska, ekspert w zakresie 
teoretycznych przedmiotów zawodowych;

5)  Joanna Ewa Łuszcz, ekspert w zakresie teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 74 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dla Olgi Korch zatrudnionej w Zespole Szkół Leśnych w Białowieży, 
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, 
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, 
poz. 1369 oraz z 2008 r. Nr 247, poz. 1821.
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ZARZĄDZENIE Nr 75 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Tomasza Kabulskiego zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych 
w Warcinie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Tomasza Ka-
bulskiego zatrudnionego w Zespole Szkół Leśnych 
w Warcinie, ubiegającego się o awans na stopień na-
uczyciela mianowanego, w następującym składzie:

1)  Michał Nurzyński, przedstawiciel Ministra Środowi-
ska — organu prowadzącego szkołę, jako jej prze-
wodniczący;

2)  Mariola Świstowska-Goniacz, przedstawiciel Mini-
stra Środowiska — organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny;

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

4)  Piotr Pilak, ekspert w zakresie wychowania fizyczne-
go, zarządzania oświatą i pedagogiki opiekuńczo- 
-wychowawczej;

5)  Jadwiga Barbara Stachurska, ekspert w zakresie 
przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, filologii 
polskiej i rosyjskiej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

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



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 4 — 218 — Poz. 100

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 39 Ministra Środowiska z dnia 
14 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zakresów 
czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska3) 
wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.  Podsekretarz Stanu Janusz Zaleski:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 
wynikających z następujących ustaw:

a)  ustawy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, 
z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 13 października 1995 r. — 
Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 127, poz. 1066, 
z późn. zm.),

c)  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym 
materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, 
poz. 761, z poźn. zm.),

d)  ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.),

e)  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 
poz. 565, z późn. zm.);

2)  koordynuje sprawy związane z edukacją 
ekologiczną i komunikacją społeczną;

3)  koordynuje sprawy związane z funkcjono-
waniem i rozwojem informatyzacji w zakre-
sie działów administracji rządowej środo-
wisko i gospodarka wodna;

4)  współpracuje z Radą Leśnictwa;

5)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad 
działalnością:

a)  Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
„Lasy Państwowe”,

b)  Centrum Informacji o Środowisku,

c)  Biura Nasiennictwa Leśnego,

d)  Instytutu Badawczego Leśnictwa,

e)  Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych,

f) I nstytutu Ochrony Środowiska;

6)  nadzoruje sprawy związane z ochroną gleb 
i powierzchni ziemi;

7)  koordynuje sprawy związane z dokumenta-
mi programowymi w zakresie ochrony śro-
dowiska, w tym również przygotowanymi 
przez inne resorty;

8)  uczestniczy w pracach Komitetu Europej-
skiego Rady Ministrów oraz koordynuje re-
alizację zobowiązań nałożonych na Ministra 
przez ten Komitet;

9)  koordynuje realizację zadań związanych 
z dialogiem społecznym, w szczególności 
dotyczących współpracy z organizacjami 
partnerów społecznych i instytucjami dia-
logu społecznego;

10)  bezpośrednio nadzoruje wykonywanie za-
dań związanych z organizacją, przeprowa-
dzeniem i rozliczeniem XIV sesji Konferen-
cji Stron ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
wraz z IV sesją Spotkań Stron Protokołu 
z Kioto (COP14/COP-MOP4).”;

2)  § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.  Podsekretarz Stanu Bernard Błaszczyk:

1)  bezpośrednio nadzoruje realizację zadań 
wynikających z następujących ustaw:

a)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, 
z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiąz-
kach przedsiębiorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozy-
towej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607),

c)  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opako-
waniach i odpadach opakowaniowych 
(Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),

100

ZARZĄDZENIE Nr 76 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3)  Zmiana zarządzenia została dokonana zarządzeniem Nr 42 
Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniają-
cym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności 
w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska oraz zarządze-
niem Nr 55 Ministra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r, 
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów 
czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.
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d)  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495),

e)  ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recy-
klingu pojazdów wycofanych z eksploa-
tacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.),

f)  ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o mię-
dzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów (Dz. U. Nr 124, poz. 859),

g)  ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o han-
dlu uprawnieniami do emisji do powie-
trza gazów cieplarnianych i innych sub-
stancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784),

h)  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sub-
stancjach zubożających warstwę ozono-
wą (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.),

 i)  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym 
systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) 
(Dz. U. Nr 70, poz. 631, z późn. zm.),

 j)  ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493),

k)  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony środowiska, w zakresie do-
stępu do informacji o środowisku oraz 
opłat za korzystanie ze środowiska;

2)  w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad 
działalnością Krajowego Administratora 
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji;

3)  nadzoruje sprawy związane z emisjami;
4)  koordynuje sprawy związane z energią ze 

źródeł odnawialnych;
5)  uczestniczy w pracach programu „Czyste 

powietrze dla Europy”;
6)  koordynuje, we współpracy z Ministrem 

Gospodarki, proces wdrażania rozporzą-
dzenia REACH w zakresie aspektów środo-
wiskowych;

7)  uczestnicy w pracach Trójstronnego Zespo-
łu do Spraw Budownictwa działającego 
w ramach struktur dialogu społecznego;

8)  koordynuje wykonywanie zadań w ramach 
powszechnego obowiązku obrony przez 
Ministerstwo oraz podporządkowane i nad-
zorowane jednostki organizacyjne.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 63 Ministra Środowiska z dnia 9 li-
stopada 2007 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ba-

biogórskiego Parku Narodowego, zmienionym zarzą-
dzeniem Nr 61 z 2008 r., w załączniku nr 2 wprowadza 
się następujące zmiany:

1)  w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ob-
jętych ochroną ścisłą” w tabeli B. „Ochrona tere-
nów udostępnianych dla turystyki” dodaje się Ip. 5 
w brzmieniu:

5 Odbudowa i odtworzenie nawierzchni „zielonego” 
szlaku turystycznego na odcinku Górny Płaj — 
Sokolica

1360 mb Oddział 18, 19

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

2)  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 439, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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2)  w pkt II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli D. „Ochrona terenów 
udostępnianych dla turystyki” Ip. 5 otrzymuje brzmienie:

5 Odbudowa i odtworzenie nawierzchni szlaków 
turystycznych: — Szlak niebieski: na odcinku  
I Serpentyna — Krowiarki

845 mb Oddział 3 i 42

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska 

w z. Stanisław Gawłowski
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ZARZĄDZENIE Nr 78 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 64 Ministra Środowiska z dnia  
9 listopada 2007 r. w sprawie zadań ochronnych 

dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zmienio-
nym zarządzeniem Nr 65 z 19 czerwca 2008, w załącz-
niku Nr 2 do zarządzenia, w pkt II. „Na obszarach 
ochrony czynnej” w tabeli F, wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Budowa wiaty 8 szt. 1/56, 1/86a, 1/251 d, 1/266C, 1/268d, 1/280c, 
2/124, 1/167c

2) dodaje się Ip. 19 w brzmieniu:

19 Budowa wiaty ogniskowej 2 szt. 1/217D, 1/1821

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

w z. Stanisław Gawłowski

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

2)  Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007 r. 
Nr 75, poz. 439, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286.
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Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Środowiska Nr 35 z dnia 
2 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu or-
ganizacyjnego Ministerstwa Środowiska w załączniku 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23)  uzgadnianie z Departamentem Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko, Depar-
tamentem Instrumentów Finansowych oraz 
Biurem Ministra projektów pism i innych do-
kumentów, w zakresie dotyczącym Ekologicz-
nego Funduszu Partnerskiego Phare i Trans-
ition Facility oraz funduszy strukturalnych lub 
Funduszu Spójności”.

2) w § 17:

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Departamentu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (DPOiŚ) 
należy organizowanie i koordynowanie działań Mi-
nistra w zakresie wykorzystania środków finanso-
wych dostępnych w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno-
ści Przedsiębiorstw oraz Instrumentu LIFE+, 
w szczególności:”,

b) uchyla się pkt 8;

3)  w § 18 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32)  sporządzanie krajowego programu oczyszcza-
nia ścieków komunalnych oraz przygotowy-
wanie sprawozdania z jego wykonania we 
współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki 
Wodnej;”.

4)  w § 19 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21)  koordynacja zadań Ministra w zakresie wyko-
rzystania środków UE dostępnych w ramach 
Ekologicznego Funduszu Partnerskiego Phare.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 79 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

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

2)  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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ZARZĄDZENIE Nr 80 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 61 Ministra Środowiska z dnia 9 li-
stopada 2007 r. w sprawie zadań ochronnych dla Par-
ku Narodowego „Bory Tucholskie” wprowadza się 
następujące zmiany:

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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w załączniku nr 2 do zarządzenia:

1)  w rozdziale „I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą” w tabeli „C. Ochrona czynna 
na terenach udostępnionych dla turystyki” dodaje się lp. 3 o następującym brzmieniu:

3 Remont kładki nad Jeziorem Kacze Oko 130 mb 88d

2)  w rozdziale „II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli „D. Ochrona czyn-
na na terenach udostępnionych dla turystyki” dodaje się lp. 9 i 10 o następującym brzmieniu:

 9 Budowa kładki widokowej na torfowisku przy Pętli 
Lipnickiego

1 km 84

10 Remont kładki nad Jeziorem Wielkie Gacno 90 mb 177a

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 81 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958), zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 67 Ministra Środowiska 
z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statu-
tu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. 
MŚiGIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 24) w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 
otrzymują brzmienie:

„2) komórki organizacyjne:
a)  dział nauki i monitoringu przyrody,
b)  dział finansowo-księgowy,
c)  zespół ochrony przyrody,
d)  zespół do spraw strefy ochronnej Parku i współ-

pracy z samorządami,
e)  zespół do spraw gospodarki gruntami i wykupu 

nieruchomości,

f)  zespół do spraw organizacji, kadr i płac,
g)  sekcja komputeryzacji Parku i systemu informa-

cji przestrzennej (GIS),
h)  sekcja inwestycji i remontów budowlanych,
 i)  sekcja administracyjno-gospodarcza,
 j)  sekcja transportu i mechanizacji; 

 3) samodzielne stanowiska pracy:
a)  stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpo-

żarowej i spraw obronnych,
b)  stanowisko pracy do spraw udostępnienia Par-

ku i współpracy z zagranicą,
c)  stanowisko pracy do spraw wydawnictw,
d)  stanowisko do spraw komunikacji społecznej,
e)  stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy,
f)  stanowisko pracy do spraw kontroli wewnętrznej,
g)  stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu,
h)  radca prawny;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, z 2007 r. 
Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 
oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 11 Ministra Środowiska z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Karkonoskiego Parku Narodowego wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”:

a)  w rozdziale I. „Sposoby ochrony czynnej na ob-
szarach ochrony ścisłej” w tabeli B. „Ochrona 
przyrody nieożywionej i gleb” lp. 1 i 2 otrzymują 
brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 82 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Remont szlaków turystycznych 6000 mb Oddziały: 69, 88, 90, 91, 95, 96, 101, 
102, 173

2 Przycinanie pędów kosodrzewiny 
zarastającej szlaki turystyczne

6000 mb (w miejscach 
tego wymagających)

Oddziały: 69, 88, 90, 91, 95, 96, 101, 
102, 173, 196, 208

b)  w rozdziale II. „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:

—  w tabeli A. „W ekosystemach leśnych” lp. 2, 7, 8, 12, 14, 20 i 21 otrzymują brzmienie:

 2 Hodowla sadzonek do 156 000 sztuk Szkółki leśne: 104h, 104f, 108h, 
113g, 118d, 213p

 7 Wykładanie oraz korowanie drzew 
pułapkowych na kornika drukarza

do 230 sztuk pułapek Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne 
Kotły, Szrenica

 8 Wykładanie pułapek zapachowych 
(feromonowych) na komika drukarza, 
rytownika pospolitego, drwalnika 
paskowanego, brudnicę mniszkę 
wskaźnicę modrzewianeczke

do 950 sztuk pułapek Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne 
Kotły, Szrenica

12 Naprawy istniejących ogrodzeń upraw 
leśnych dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami przez jelenie i sarny

do 3300 mb Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne 
Kotły, Szrenica

14 Zabezpieczanie spiralami upraw 
leśnych przed uszkodzeniami przez 
jelenie sarny przez zakładanie na pędy 
szczytowe osłonek winidurowych

do 312 000 sztuk Obwody ochronne: Śnieżka, 
Stanica, Wang, Przełęcz, Śnieżne 
Kotły, Szrenica

20 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach 
(czyszczenia późne)

do 22 ha Oddziały: 16f, 32b, 35b, 36j, 41d, 
42f, 43d, 44b, 46b, 471, 49a, 49b, 
50c, 52j, k, 54k, 59a, g, j, 61f, 66b, 
111f, 122g, 128h, 128g,129e, 133l, 
144b, 162c, 189f, 178a, 179a

21 Regulacja składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanach 
(cięcia rozluźniające)

do 32 ha Oddziały: 34g, 36b. 43d, 44c, 45b, g, 
h, 46a, 47f, 51d, 52c, 54b, 104f, 
111d, 112f, 133a, 133d, 183b, 184c, 
185a

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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—  tabela B. „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymuje brzmienie:

Wykaszanie łąk wraz z usunięciem 
biomasy, wycinanie nalotów drzew 
i krzewów, nawożenie organiczne

8,19 ha Oddziały: 31m, o, 108p,o, 113k, 
114i, 118r, s, t, 212w, z dx, 
213fx, jx, kx, ax

—  w tabeli C. „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb” lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1 Remont szlaków turystycznych 2540 mb Oddziały: 47, 54, 56, 60, 64, 65, 
69, 72, 86

2)  w załączniku nr 5 „Ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, tury-
stycznych, rekreacyjnych i sportowych, sposoby udostępniania oraz maksymalna liczba osób mogących 
przebywać jednocześnie w tych miejscach”:

a)  w rozdziale IV. „Miejsca udostępniane w celach turystycznych” w tabeli Ip. 2, 3, 8, 11—14, 16, 18, 23, 24, 
27, 34 i 35 otrzymują brzmienie:

Lp. Miejsce udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

 2 Szlak turystyczny czarny: górna 
stacja kolei linowej na Szrenicę 
— Szrenica, 
oddział 210, 
długość 719 m

Turystyka piesza. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu

100

 3 Szlak turystyczny czarny: 
Wodospad Szklarki, 
oddział 215, 
długość 1009 m

Turystyka piesza. Dostępny dla osób 
niepełnosprawnych. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu

150

 8 Szlak turystyczny czarny: Śląska 
Droga, 
oddziały: 52, 59, 60, 69, 88, 90, 91, 
długość 4736 m

Turystyka piesza i narciarska na 
niektórych odcinkach. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu

400

11 Szlak turystyczny niebieski: 
Czeska Ścieżka (górna część), 
oddziały: 168, 175, 
długość 596 m

Turystyka piesza 60

12 Szlak turystyczny niebieski: 
Michałowice—Przełęcz Pod 
Śmielcem, 
oddziały: 162, 171, 
długość 1510 m

Turystyka piesza 100

13 Szlak turystyczny niebieski: 
Koralowa Ścieżka, 
oddziały: 117, 118, 133, 143, 144, 
146, 147, 152, 160, 170, 
długość 4753 m

Turystyka piesza. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu na odcinku Jagniątków  
— III Droga

200

14 Szlak turystyczny niebieski: 
Przesieka — Przełęcz Karkonoska, 
oddział 82, 
długość 799 m

Turystyka piesza i narciarska. 
Możliwość wprowadzania psów na 
smyczy i w kagańcu

70

16 Szlak turystyczny czerwony: 
Rozdroże Pod Wielkim 
Szyszakiem — Schronisko pod 
Łabskim Szczytem. 
oddziały: 162, 163, 164, 165, 166, 
167, 174, 
długość 3995 m

Turystyka piesza 60
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18 Szlak turystyczny czerwony: 
Wodospad Kamieńczyka — 
Śląski Dom — Orlinek (Główny 
Szlak Sudecki im. M. Orłowicza) 
od Granicznej Łąki do Śląskiego 
Domu — szlak przyjaźni polsko- 
-czeskiej, 
oddziały: 38, 45, 46, 48, 49, 50, 
51, 66, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 
99, 100, 101, 102, 103, 169, 170, 
171, 172, 173, 184, 186, 190, 194, 
201, 208, 211, 
długość 27 333 m

Turystyka piesza i narciarska na 
odcinkach: Hala Szrenicka — Śnieżne 
Kotły, Przełęcz Karkonoska — Dom 
Śląski. Możliwość wprowadzania psów 
na smyczy i w kagańcu na odcinkach: 
Wodospad Kamieńczyka — Szrenica  
— Śnieżne Kotły oraz Orlinek  
— Schronisko Nad Łomniczką

1500

23 Szlak turystyczny zielony: Hala 
Szrenicka — Pielgrzymy (Mokra 
Ścieżka/Ścieżka nad Reglami), 
oddziały: 73, 74, 75, 76, 82, 83, 
84, 85, 86, 97, 98, 99, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162,1 69, 170, 171, 172, 173, 194, 
195, 201, 208, 210, 211, 
długość 21 526 m

Turystyka piesza i narciarska, 
z wyłączeniem odcinków zamkniętych 
w sezonie zimowym i wiosennym

400

24 Szlak turystyczny zielony: 
Karpacz-Polana — Kocioł 
Wielkiego Stawu, 
oddziały: 47, 54, 56, 64, 72, 95, 96, 
długość 3768 m

Turystyka piesza 200

27 Szlak turystyczny żółty: granica 
Karkonoskiego Parku 
Narodowego — Śnieżne Kotły, 
oddziały: 172, 173, 175, 176, 177, 
178,
długość 3941 m

Turystyka piesza. Możliwość 
wprowadzania psów na smyczy 
i w kagańcu na odcinku od granicy KPN 
do Śnieżnych Kotłów

200

34 I droga (od potoku Sopot do 
potoku Brocz), 
oddziały: 104, 105, 108, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 
długość 3556 m

Turystyka rowerowa, narciarska, konna 60

35 Droga: Borowice — schronisko 
Odrodzenie, 
oddziały: 82, 99, 
długość 1156 m

Turystyka rowerowa 40

b)  w rozdziale V. „Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych” w tabeli dodaje się lp. 2 w brzmieniu:

2 Szlak turystyczny czarny 
(Petrówka) na odcinku: Droga 
Pod Reglami — II Droga oraz 
droga wewnętrzna (II Droga) 
na odcinku: Petrówka — granica 
KPN, oddziały: 105, 106, 107, 109, 
123, 124, 125, 126, 136, 137,1 39, 
140, 141,142, 143, 144, 145

Zorganizowana turystyka rowerowa 
(kolarstwo górskie)

50

c)  w rozdziale VI. „Miejsca udostępniane w celach sportowych” w tabeli dodaje się lp. 23 do 28 w brzmieniu:

23 Szlak turystyczny czerwony 
(Główny Szlak Sudecki 
im. M. Orłowicza) na odcinku 
od Orlinka do schroniska Nad 
Łomniczką, oddziały: 38, 45, 46, 
48, 49, 50, 51

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (bieg)

300
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24 Szlak turystyczny czarny — 
Śląska Droga i odcinek szlaku 
niebieskiego — Droga 
Jubileuszowa, oddziały: 25, 52, 
59, 60, 69, 88, 90, 91

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (bieg)

300

25 Szlak turystyczny niebieski 
na odcinku: Strzecha Akademicka  
— Śnieżka oraz droga 
wewnętrzna na odcinku: Strzecha 
Akademicka — Samotnia, 
oddziały: 25, 71, 89, 90, 93, 94, 
100, 101

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (bieg)

300

26 Szlak turystyczny niebieski 
na odcinku: Wang — Śnieżka 
oraz droga wewnętrzna 
na odcinku: Kozi Mostek  
— Strzecha Akademicka, 
oddziały: 25, 56, 64, 71, 89, 90, 
93, 100, 101

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (kolarstwo 
górskie)

200

27 Szlak turystyczny niebieski 
(Koralowa Ścieżka) na odcinku: 
Droga Pod Reglami — II Droga 
oraz droga wewnętrzna (II Droga) 
na odcinku: Koralowa Ścieżka  
— granica KPN, oddziały: 117, 
118, 133, 144, 145

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (kolarstwo 
górskie)

150

28 Szlak turystyczny czarny 
(Petrówka) na odcinku: Droga 
Pod Reglami — II Droga oraz 
droga wewnętrzna (II Droga) 
na odcinku: Petrówka — granica 
KPN, oddziały: 105, 106, 107, 109, 
123, 124, 125, 126, 136, 137, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145

Zorganizowana impreza sportowa 
o charakterze masowym (kolarstwo 
górskie)

150

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą przeglądową drzewosta-
nów Karkonoskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu 
w skali 1 : 25 000, według stanu na dzień 1.01.2002 r. 
Mapa znajduje się w siedzibie Karkonoskiego Parku Narodowego w miejscowości Jelenia Góra.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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ZARZĄDZENIE Nr 83 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- 
puje:

1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej — gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi-
nistra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, 
poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199, poz. 1227.
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§ 1

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 27 lute-
go 2006 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej3) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.  W skład Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wchodzą następujące osoby:
 1.  Przewodniczący   Stanisław Gawłowski
 2.  Wiceprzewodniczący   Józef Kozioł
 3.  Członek   Andrzej Kraszewski
 4.  Członek   Jerzy Ignaszak
 5.  Członek   Kinga Flaga- 

-Gieruszyńska
 6.  Członek   Marek Gromiec

 7.  Członek   Stanisław Sitnicki
 8.  Członek   Ryszard Grobelny 

— przedstawiciel 
strony samorządowej 
Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu 
Terytorialnego;

 9.  Członek   Mariusz Poznański 
— przedstawiciel 
strony samorządowej 
Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu 
Terytorialnego;

10.  Członek  Krzysztof Masiuk  
— przedstawiciel 
organizacji 
ekologicznych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 
2008 r.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

3)  Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem 
Nr 31 z dnia 30 czerwca 2006 r., zarządzeniem Nr 50 z dnia 
18 września 2006 r., zarządzeniem Nr 53 z dnia 25 września 
2006 r., zarządzeniem Nr 55 z dnia 9 października 2006 r., 
zarządzeniem Nr 57 z dnia 2 listopada 2007 r., zarządze-
niem Nr 66 z dnia 21 listopada 2007 r. oraz zarządzeniem 
Nr 69 z dnia 5 grudnia 2007 r.
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ZARZĄDZENIE Nr 84 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958 i Nr 201, 
poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 
28 stycznia 2008 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Kampinoskiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczegól-
nych zadań”, w rozdziale II. „Sposoby ochrony czyn-
nej na obszarach ochrony czynnej” w tabeli B. „W nie-
leśnych ekosystemach lądowych” lp. 4 otrzymuje 
brzmienie:

4 Koszenie i odkrzaczanie ląk 
w ramach projektu Life: Ochrona 
i poprawca siedlisk rzadkich motyli 
podmokłych łąk pomaturalnych. 
Zadanie wykonywane siłami 
i środkami Centrum Ochrony 
Mokradeł (CMok)

Koszenie 114,71 ha, 
odkrzaczanie 
i wykaszanie 
odrostów 62,46 ha

Obręb Ochronny Kampinos: oddz. 366m, 
367m, 394a, 395a, 420d, f, 
Obręb Ochronny Laski: oddz. 198k, 227f, 
228h, 294a, i, j, k, l, o, s, 295f, g, 303bx, dx, 
w, 304p, 309g, k, w, y, 310b, p, 334l, m, 
Obręb Ochronny Kromnów: oddz. 287i, m, 
n, 289b, c, g, h, i, n, o, r

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz.  U. Nr 216, poz. 1606).
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 
z 2007 r., Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 
poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958 i Nr 201, 
poz. 1237) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 87 Ministra Środowiska z dnia 
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Słowińskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚiGIOŚ 
z 2006 r. Nr 2, poz. 44, z późn. zm.) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a)  w punkcie I „Na obszarach objętych ochroną 
czynną” w tabeli B „W ekosystemach nieleśnych 
Lądowych”: 

— lp. 1—3 otrzymują brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 85 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

1 Usunięcie drzew i krzewów 
porastających nieleśne ekosystemy 
lądowe, utrzymanie otwartych 
przestrzeni łąk, pastwisk i torfowisk

minimum 15 ha/rok 46Af, 651, 65i — część SE, 65bx, 
80y, 80z, 83ax — część S, 110k, 143g 
— część N, 143m,

2 Wypas zwierząt na łąkach minimum 70 ha/rok O.O. Żarnowska, O.O, Rowy, 
O.O. Smołdzino, O.O. Smołdziński 
Las, O.O. Kluki

3 Wykaszanie łąk dawniej użytkowanych minimum 1100 ha/rok O.O. Żarnowska, O.O. Rowy, 
O.O. Smołdzino, O.O. Smołdziński 
Las, O.O. Kluki

— po lp. 13 dodaje się lp. 14 w brzmieniu:

14 Restytucja roślinności torfowiskowej 
na torfowiskach wysokich typu 
bałtyckiego zdegradowanych wskutek 
przemysłowego wydobycia torfu — 
etap I — założenie eksperymentu 
polowego i wstępna ocena 
efektywności reintrodukcji wybranych 
gatunków roślin

0,25 ha 46Ch

b)  w punkcie I „Na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli C „W ekosystemach wodnych” — po lp. 12 
dodaje się lp. 13 i 14 w brzmieniu:

13 Konserwacja wałów oraz profilu rzeki 
w granicach cofki elektrowni wodnej 
w Smołdzinie

wybrany odcinek rzeki 
Łupawy

do odległości 1100 m powyżej 
elektrowni w Smołdzinie

14 Połowy monitoringowe węgorzy 
wstępujących

rzeka Łupawa Monitoringowe przyżyciowe połowy 
ryb, do 20 kg

c)  w punkcie II „Inne zadania ochronne w ekosystemach według specyfiki Parku”:

— lp. 28 otrzymuje brzmienie:

28 Wykonanie ścieżek przyrodniczych 10 000 m Obwody Ochronne: Smołdziński 
Las, Smołdzino

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska 
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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— po lp. 31 dodaje się lp. 32 i 33 w brzmieniu:

32 Remont pomostu widokowego 1 obiekt Obwód Ochronny Żamowska
33 Wykonanie płotów wokół ogródków 

edukacyjnych
2 obiekty Obwody Ochronne: Rąbka, Rowy

2)  w załączniku nr 3 do zarządzenia, w punkcie I „Obszary objęte ochroną czynną” w tabeli A „Ochrona czynna 
gatunków zwierząt”, po lp. 4 dodaje się lp. 5 w brzmieniu:

5. Zespół ryb związanych ekologicznie 
ze starorzeczami

Ochrona czynna Monitoringowe przeżyciowe połowy 
ryb, przynajmniej 1 raz w roku

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Maciej Nowicki
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