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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 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Komitet Sterujàcy do spraw zwiàzanych
z aktualizacjà krajowego planu gospodarki odpadami,
zwany dalej „Komitetem Sterujàcym”, jako organ po-
mocniczy ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska.

§ 2

Do zadaƒ Komitetu Sterujàcego nale˝y nadzór mery-
toryczny nad wykonywaniem pracy pn.: Aktualizacja
krajowego planu gospodarki odpadami oraz koordy-
nacja wspó∏pracy w tym zakresie z poszczególnymi re-
sortami i instytucjami, w szczególnoÊci:

1) monitorowanie stanu realizacji pracy;

2) wszechstronna pomoc merytoryczna i organizacyj-
na w realizacji pracy;

3) operatywne rozstrzyganie sporów.

§ 3

W sk∏ad Komitetu Sterujàcego wchodzà:

1) Przewodniczàcy — Pani Beata K∏opotek, Zast´pca
dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej w Mi-
nisterstwie Ârodowiska;

2) Wiceprzewodniczàcy — Pan Arkadiusz Dzier˝anow-
ski, G∏ówny specjalista w Departamencie Polityki
Ekologicznej w Ministerstwie Ârodowiska;

3) Cz∏onkowie:
a) Pan prof. dr hab. Andrzej Czerwiƒski — Kierow-

nik Pracowni Elektrochemicznych èróde∏ Ener-
gii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Kierownik Zak∏adu Elektrochemii w In-
stytucie Chemii Przemys∏owej im. prof. Ignace-
go MoÊcickiego,

b) Pan Jerzy Dowgia∏∏o — G∏ówny specjalista
w Departamencie Bezpieczeƒstwa ˚ywnoÊci
i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi,

c) Pan Olaf Gajl — Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Edukacji i Nauki,

d) Pan dr in˝. Zbigniew Grabowski — Adiunkt
w Instytucie In˝ynierii Cieplnej i Ochrony Po-
wietrza na Wydziale In˝ynierii Ârodowiska Poli-
techniki Krakowskiej,

e) Pani Anna Grapatyn-Korzeniowska — Koordy-
nator Zespo∏u Polityki Ekologicznej w Departa-
mencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony
Ârodowiska w Urz´dzie Marsza∏kowskim Woje-
wództwa Pomorskiego w Gdaƒsku,

f) Pani Beata Janowczyk — Specjalista w Departa-
mencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie
Ârodowiska,

g) Pan dr hab. in˝. Andrzej J´drczak, prof. Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego — Dyrektor Instytutu
In˝ynierii Ârodowiska Uniwersytetu Zielono-
górskiego,

h) Pani Danuta Kiepas — Naczelnik Wydzia∏u
Ochrony Ârodowiska w Departamencie Polityki
Regionalnej i Rolnictwa w Ministerstwie Finan-
sów,

i) Pani Katarzyna Krzywda — Naczelnik Wydzia∏u
ds. Ochrony Ârodowiska w Departamencie
Transportu Morskiego i Âródlàdowego w Mini-
sterstwie Transportu i Budownictwa,

j) Pan mgr in˝. Marek Kundegórski — Konsultant,
Specjalista ds. gospodarki odpadami w Gront-
mij Polska Sp z o.o.,

k) Pan dr in˝. Piotr Manczarski — Adiunkt w Insty-
tucie Systemów In˝ynierii Ârodowiska na Wy-
dziale In˝ynierii Ârodowiska Politechniki War-
szawskiej,

l) Pan Krzysztof Marszalik — Szef Oddzia∏u Ochro-
ny Ârodowiska i Wojskowych NieruchomoÊci
Zabytkowych Departamentu Infrastruktury Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej,

m) Pan Hubert Ochorowicz — Referendarz w De-
partamencie Polityki Przemys∏owej w Minister-
stwie Gospodarki,

n) Pani Helena Okuniewska — Inspektor w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdaƒsku,

o) Pan dr in˝. Tadeusz Pajàk — Adiunkt w Katedrze
Maszyn i Urzàdzeƒ Energetycznych na Wydzia-
le In˝ynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii
Górniczo-Hutniczej,

p) Pani Monika Pa∏asz — p.o. Dyrektora Departa-
mentu Koordynacji Programów Infrastruktural-
nych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

q) Pan Andrzej Przybycin — Starszy inspektor
w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych w Ministerstwie Ârodowiska,

r) Pani Katarzyna Rapkiewicz — Specjalista w De-
partamencie Zasobów Wodnych w Minister-
stwie Ârodowiska,
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s) Pani Renata S∏upek — Starszy specjalista w Biu-
rze Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Spo∏ecz-
nej w Ministerstwie Ârodowiska,

t) Pani Ma∏gorzata Sodu∏ — G∏ówny specjalista
w Departamencie Administracji Publicznej w Mi-
nisterstwie Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji,

u) Pani Maria Suchy — Wojewódzki Inspektor
Ochrony Ârodowiska w Rzeszowie,

v) Pani Ma∏gorzata Szymborska — Radca Ministra
w Departamencie Instrumentów Ochrony Âro-
dowiska w Ministerstwie Ârodowiska,

w) Pani Agnieszka Tarach — Specjalista w Departa-
mencie Inspekcji i Orzecznictwa w G∏ównym In-
spektoracie Ochrony Ârodowiska,

y) Pani Dorota Wójcik — Specjalista w Departa-
mencie Higieny Ârodowiska w G∏ównym In-
spektoracie Sanitarnym,

z) Pan dr in˝. Ryszard Szpadt — Adiunkt w Instytu-
cie In˝ynierii Ochrony Ârodowiska Politechniki
Wroc∏awskiej;

4) Sekretarz — Pani ¸ucja Dec, Starszy inspektor w De-
partamencie Polityki Ekologicznej w Ministerstwie
Ârodowiska.

§ 4

Przewodniczàcy Komitetu Sterujàcego:

1) w miar´ potrzeb zwo∏uje posiedzenia Komitetu Ste-
rujàcego oraz inicjuje i koordynuje jego prac´;

2) mo˝e zapraszaç do udzia∏u w pracach Komitetu Ste-
rujàcego przedstawicieli innych organów paƒstwo-

wych, ekspertów, przedstawicieli administracji sa-
morzàdowej, kó∏ gospodarczych i finansowych,
podmiotów gospodarczych oraz organizacji poza-
rzàdowych.

§ 5

1. Posiedzenia Komitetu Sterujàcego odbywajà si´ nie
rzadziej ni˝ raz na kwarta∏.

2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1, mogà byç
zwo∏ywane z inicjatywy Przewodniczàcego Komite-
tu lub na pisemny wniosek co najmniej dziesi´ciu
cz∏onków Komitetu.

§ 6

Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komitetu Sterujàce-
go sà finansowane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci bud˝e-
towej, której dysponentem jest Minister Ârodowiska.

§ 7

Obs∏ug´ organizacyjnà, technicznà i kancelaryjno-biu-
rowà Komitetu Sterujàcego zapewnia Departament
Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Ârodowiska.

§ 8

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 5 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 27 lutego 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie ustalenia zakresów czynnoÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska

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 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414
i Nr 249, poz. 2104) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 86 Ministra Ârodowiska z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zakresów

czynnoÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska § 3 otrzymuje brzmie-
nie: 

„§ 3. Podsekretarz Stanu — G∏ówny Geolog Kraju —
Mariusz-Orion J´drysek

1. BezpoÊrednio nadzoruje realizacj´ zadaƒ wynika-
jàcych z ustawy — Prawo geologiczne i górnicze.

2. Wspó∏pracuje z innymi organami administracji
geologicznej.



3. Wspó∏pracuje z Radà Geologicznà, G∏ównà Geolo-
gicznà Komisjà Egzaminacyjnà, oraz Komisjami:
Zasobów Kopalin, Dokumentacji Hydrogeologicz-
nych, Dokumentacji Geologiczno-In˝ynierskich,
a tak˝e Komisjà do Spraw Opracowaƒ Kartogra-
ficznych.

4. Nadzoruje: Paƒstwowy Instytut Geologiczny oraz
Instytut Ekologii Terenów Uprzemys∏owionych.

5. Pe∏ni funkcj´ Pe∏nomocnika Rzàdu Rzeczpospolitej
Polskiej we Wspólnej Organizacji „Interoceanme-
tal” oraz przewodniczy delegacji polskiej na sesjach
Mi´dzynarodowej Organizacji Dna Morskiego.

6. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespo∏u
Trójstronnego ds. Spo∏eczno-Gospodarczych, Re-
strukturyzacji Górnictwa i Przetwórstwa Siarki,
a tak˝e w pracach Mi´dzyresortowego Zespo∏u dla
Nadzorowania Przebiegu Procesu Restrukturyzacji
Górnictwa W´gla Kamiennego.

7. Wspó∏pracuje z organizacjami samorzàdów go-
spodarczych.

8. Koordynuje realizacj´ Programu Rzàdowego dla
terenów poprzemys∏owych.

9. Koordynuje sprawy zwiàzane z energià ze êróde∏
odnawialnych.

10. W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacjà
zadaƒ przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomi-
styki.

11. Nadzoruje prowadzenie spraw z zakresu trwale
zrównowa˝onego wykorzystania z∏ó˝ kopalin.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 6 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie ustalenia sk∏adu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska 
i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W sk∏ad Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej wchodzà
nast´pujàce osoby:

1) Przewodniczàcy — S∏awomir Skrzypek;

2) Wiceprzewodniczàcy — Zbigniew Myczkowski;

3) Wiceprzewodniczàcy — Artur MichaIski;

4) Cz∏onek — Józef Kozio∏;

5) Cz∏onek — Mateusz Mroz;

6) Cz∏onek — Czes∏aw Âleziak;

7) Cz∏onek — Marek Zaborowski;

— przedstawicielami strony samorzàdowej Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego w Ra-
dzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej sà: 

8) Cz∏onek — Stanis∏aw Bodys;

9) Cz∏onek — Marek Nawara;

— w sk∏ad Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej wchodzi
tak˝e przedstawiciel organizacji ekologicznej, zg∏o-
szony zgodnie z obowiàzujàcà procedurà.

§ 2

Traci moc zarzàdzenie Nr 3 Ministra Ârodowiska z dnia
11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia sk∏adu i struk-
tury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 marca 2006 r.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y opublikowane
w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233,
poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62,
poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1458 i 1462, Nr 180, poz. 1495
i Nr 249, poz. 2104.



Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierp-
nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199 i Nr 80, poz. 117, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

1. Z dniem 1 maja 2006 r. stawia si´ w stan likwidacji,
a z dniem 30 czerwca 2006 r. ulega likwidacji Biuro
Gospodarki Wodnej w Warszawie, b´dàce paƒstwo-
wà jednostkà bud˝etowà, zwane dalej „Biurem”.

2. W okresie likwidacji Biuro dzia∏a pod swojà dotych-
czasowà nazwà z dodatkiem wyrazów „w likwidacji”. 

§ 2

1. Na likwidatora Biura wyznacza si´ Pana Andrzeja
Badowskiego, zwanego dalej „Likwidatorem”.

2. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Likwidatora powierza si´
Departamentowi Ekonomicznemu w Ministerstwie
Ârodowiska.

3. Obs∏ug´ administracyjnà, technicznà i biurowà Li-
kwidatora zapewnia Biuro.

§ 3

1. Do czasu zakoƒczenia likwidacji, Biurem zarzàdza
Likwidator.

2. Likwidator przejmuje prawa i obowiàzki Dyrektora
Biura w zakresie niezb´dnym do zakoƒczenia dzia-
∏alnoÊci Biura.

§ 4

1. Zobowiàzuje si´ Likwidatora do opracowania har-
monogramu likwidacji Biura, zwanego dalej „har-
monogramem”, w terminie do dnia 10 maja 2006 r.,
w uzgodnieniu z Departamentem Ekonomicznym
w Ministerstwie Ârodowiska.

2. Harmonogram powinien zawieraç terminarz dzia∏aƒ
zwiàzanych z:
1) rozliczeniem rachunków bankowych;
2) rozliczeniem Êrodków Zak∏adowego Funduszu

Âwiadczeƒ Socjalnych;
3) rozliczeniem umów;
4) rozliczeniem zobowiàzaƒ i nale˝noÊci;
5) rozliczeniem i przekazaniem majàtku;
6) przekazaniem dokumentacji do Krajowego Za-

rzàdu Gospodarki Wodnej; 
7) wykreÊleniem z rejestrów.

§ 5

Do obowiàzków Likwidatora nale˝y w szczególnoÊci:

1) przeprowadzenie likwidacji zgodnie z harmono-
gramem;

2) sporzàdzenie bilansu na dzieƒ otwarcia likwidacji;

3) sporzàdzenie planu finansowego likwidacji Biura;

4) dokonanie inwentaryzacji majàtku trwa∏ego i ma-
jàtku obrotowego;

5) przekazanie protokolarne mienia znajdujàcego si´
w u˝ytkowaniu Biura do Krajowego Zarzàdu Go-
spodarki Wodnej zgodnie z art. 213 ust. 3 ustawy
z dnia 18 listopada 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255);

6) egzekucja nale˝noÊci, zaspokojenie wierzycieli lub
zabezpieczenie wierzytelnoÊci;

7) sporzàdzanie sprawozdawczoÊci bud˝etowej oraz
bilansu na dzieƒ zakoƒczenia likwidacji Biura;

8) sporzàdzenie sprawozdania z przebiegu procesu
likwidacji Biura na ostatni dzieƒ likwidacji;

9) powiadomienie w∏aÊciwego Urz´du Statystyczne-
go, Urz´du Skarbowego, Urz´du Pracy oraz Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o fakcie likwidacji
Biura, w tym zg∏oszenie wniosków o wykreÊlenie
z rejestru systemu: REGON, identyfikacji podatko-
wej oraz ubezpieczeƒ spo∏ecznych;

10) zarchiwizowanie dokumentów Biura i przekazanie
protokolarnie dokumentów do Krajowego Zarzàdu
Gospodarki Wodnej;

11) przekazanie protokolarnie zatwierdzonego przez
G∏ównego Ksi´gowego Resortu Bilansu Biura
sporzàdzonego na ostatni dzieƒ likwidacji do Kra-
jowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w celu wpro-
wadzenia do bilansu otwarcia tej jednostki; 

12) przekazanie, w uzgodnieniu z G∏ównym Ksi´gowym
Resortu, na konto dysponenta g∏ównego Êrodków
finansowych pozosta∏ych na rachunku bankowym
i w kasie Biura na dzieƒ 30 czerwca 2006 r. 

§ 6

Likwidator zakoƒczy ca∏okszta∏t czynnoÊci polikwida-
cyjnych do dnia 10 sierpnia 2006 r.

§ 7

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja 2006 r.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 7 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 1 marca 2006 r.

w sprawie likwidacji paƒstwowej jednostki bud˝etowej — Biura Gospodarki Wodnej w Warszawie



Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 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-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1

Nadaje si´ statut Bia∏owieskiemu Parkowi Narodowe-
mu, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia. 

§ 2

Traci moc zarzàdzenie Ministra Ârodowiska Nr 24
z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu
Bia∏owieskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min.
Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2, poz. 45).

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie w dniu podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 8 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie nadania statutu Bia∏owieskiemu Parkowi Narodowemu

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 8 Ministra Ârodowiska
z dnia 15 marca 2006 r. (poz. 73)

STATUT BIA¸OWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

§ 1

Bia∏owieski Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”,
utworzony zosta∏ rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 listopada 1947 r. o utworzeniu Bia∏owieskie-
go Parku Narodowego (Dz. U. Nr 74, poz. 469 oraz
z 1996 r. Nr 93, poz. 424). 

§ 2

Siedzibà Parku jest Bia∏owie˝a.

§ 3

Logo Parku stanowi za∏àcznik do niniejszego statutu.

§ 4

1. Dyrektor Parku wykonuje zadania zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià Parku przy pomocy Dyrekcji Parku, wyod-
r´bnionych jednostek, Stra˝y Parku oraz obr´bów
ochronnych.

2. W sk∏ad Dyrekcji Parku wchodzà:
1) zast´pca dyrektora Parku; 
2) g∏ówny specjalista;
3) komórki organizacyjne:

a) dzia∏ administracyjno-gospodarczy,
b) zespó∏ ochrony przyrody,
c) zespó∏ do spraw wydawnictw i komunikacji

spo∏ecznej,
d) zespó∏ finansowo-ksi´gowy;

4) samodzielne stanowiska pracy:
a) do spraw obronnych i bhp, 
b) do spraw informatyki,
c) do spraw kontroli wewn´trznej,
d) do spraw kadr.

3. Wyodr´bnionymi jednostkami sà:
1) OÊrodek Edukacji Przyrodniczej;
2) Muzeum Przyrodniczo-LeÊne;
3) pracownia naukowa;
4) Redakcja Ksi´gi Rodowodowej ˚ubrów.

§ 5

Obszar Parku dzieli si´ na obr´by ochronne:

1) Hwoêna — podzielony na obwody ochronne:
a) Gruszki,
b) Zamosze,
c) Masiewo,
d) Cupryki; 

2) Or∏ówka — podzielony na obwody ochronne:
a) Sierchanowo,
b) Dziedzinka;

3) OÊrodek Hodowli ˚ubrów — podzielony na:
a) zagrodowà hodowl´ zamkni´tà (rezerwaty ho-

dowlane),
b) zagrodowà hodowl´ pokazowà (rezerwat poka-

zowy ˝ubrów).



Za∏àcznik do statutu Bia∏owieskiego Parku Narodowego

LOGO BIA¸OWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w skali 1:1

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 3 — 63 — Poz. 73



Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 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-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1

W za∏àczniku do zarzàdzenia Nr 58 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie nadania sta-
tutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„2. W sk∏ad Dyrekcji Parku wchodzà:

1) zast´pca dyrektora Parku;
2) komórki organizacyjne:

a) dzia∏ ochrony przyrody,
b) dzia∏ udost´pniania Parku,
c) dzia∏ prawno-organizacyjny, 
d) zespó∏ finansowo-ksi´gowy,
e) zespó∏ ds. systemów informacji geogra-

ficznej (GIS) i stanu posiadania;
3) samodzielne stanowisko pracy do spraw in-

westycji i remontów.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania. 

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 9 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 15 marca 2005 r. 

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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ZARZÑDZENIE Nr 10 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 16 marca 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania Komitetu Sterujàcego dla cz´Êci dotyczàcej 
Êrodowiska strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759
i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 23 Ministra Ârodowiska z dnia 18 li-
stopada 2004 r. w sprawie powo∏ania Komitetu Steru-
jàcego dla cz´Êci dotyczàcej Êrodowiska strategii wy-
korzystania Funduszu SpójnoÊci, § 2 ust. 1 otrzymuje
brzmienie: 

„W sk∏ad Komitetu Sterujàcego wchodzà:

1) przewodniczàcy — Pani Agnieszka Bolesta — Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Ârodowiska;

2) dwóch zast´pców przewodniczàcego:
a) Pan Kazimierz Kujda — p.o. Prezesa Zarzàdu Na-

rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej,

b) Pani Gra˝yna Niesyto — Dyrektor Departamentu
Integracji Europejskiej w Ministerstwie Ârodowi-
ska;

3) cz∏onkowie:
a) Pani Monika Pa∏asz — p.o. Dyrektora Departa-

mentu Koordynacji Programów Infrastruktural-
nych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego —
Przedstawiciel Instytucji Zarzàdzajàcej,

b) Pan Marek Sobiecki — Dyrektor Departamentu
Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Ârodowi-
ska,

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).



c) Pan Mieczys∏aw Ostojski — Dyrektor Departa-
mentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Âro-
dowiska,

d) Pani Irena Mazur — p.o. Dyrektora Departamen-
tu Instrumentów Ochrony Ârodowiska w Mini-
sterstwie Ârodowiska,

e) Pan S∏awomir Skrzypek — Przedstawiciel Unii
Metropolii Polskich,

f) Pan Kazimierz Barczyk — Przedstawiciel Unii
Miasteczek Polskich,

g) Pan Miros∏aw Symanowicz — Przedstawiciel
Zwiàzku Miast Polskich,

h) Pani Barbara Wyrwas — Przedstawiciel Zwiàzku
Gmin Wiejskich RP,

i) Pani Katarzyna Korta — Przedstawiciel Zwiàzku
Powiatów Polskich,

j) Pan Stefan Miko∏ajczak — Przedstawiciel Zwiàz-
ku Województw RP,

k) Pan Andrzej Gu∏a — Instytut Ekonomii Ârodowi-
ska, 

l) Pan Andrzej Kassenberg — Instytut na rzecz Eko-
rozwoju,

m) Pani Teresa Szczerba — Przedstawiciel NSZZ
„SolidarnoÊç”,

n) Pan Mieczys∏aw Burdzicki — Przedstawiciel
OPZZ,

o) Pan Micha∏ Gawryszczak — Przedstawiciel Konfe-
deracji Pracodawców Polskich,

p) Pan Jerzy Przybylski — Przedstawiciel Zwiàzku
LeÊników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) sekretarz — Pani Aleksandra Malarz — p.o. Zast´p-
cy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej
w Ministerstwie Ârodowiska.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 11 MINISTRA ÂRODOWISKA1) 

z dnia 21 marca 2006 r. 

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutu Âwi´tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 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-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1

W za∏àczniku do zarzàdzenia Nr 57 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 19 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie nadania sta-
tutu Âwi´tokrzyskiemu Parkowi Narodowemu wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:

„2. W sk∏ad Dyrekcji Parku wchodzà:
1) zast´pcy dyrektora Parku (trzy stanowiska);
2) komórki organizacyjne:

a) dzia∏ ochrony przyrody,

b) dzia∏ do spraw udost´pniania Parku do
zwiedzania i edukacji,

c) dzia∏ finansów i rachunkowoÊci, 
d) dzia∏ naukowo-dokumentacyjny;

2) samodzielne stanowiska:

a) stanowisko do spraw obs∏ugi prawnej,

b) stanowisko do spraw pracowniczych,

c) stanowisko do spraw administracyjnych i trans-
portu,

d) stanowisko do spraw inwestycji i remontów,

e) stanowisko do spraw zagospodarowania prze-
strzennego.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. 

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).



Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 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-
rzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 63 Ministra Ârodowiska z dnia
10 paêdziernika 2005 r. w sprawie nadania statutu Bie-
brzaƒskiemu Parkowi Narodowemu § 4 ust. 2 pkt 2 za-
∏àcznika do zarzàdzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 4 ust. 2 pkt 2. komórki organizacyjne:

a) dzia∏ ochrony przyrody,
b) dzia∏ edukacji i udost´pniania Parku,
c) dzia∏ naukowy i monitoringu,
d) dzia∏ administracyjny,
e) zespó∏ finansowo-ksi´gowy,
f) zespó∏ do spraw stanu posiadania i zagospodaro-

wania przestrzennego,
g) zespó∏ do spraw wspó∏pracy z jednostkami samo-

rzàdu terytorialnego,
h) zespó∏ do spraw Natura 2000 — Dolina Biebrzy;”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania. 

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 12 MINISTRA ÂRODOWISKA1) 

z dnia 21 marca 2006 r. 

w sprawie zmiany zarzàdzenia w sprawie nadania statutu Biebrzaƒskiemu Parkowi Narodowemu

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdzierni-
ka 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mi-
nistra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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ZARZÑDZENIE Nr 13 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie powo∏ania Rady Geologicznej

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 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 oraz
Nr 249, poz. 2104) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Rad´ Geologicznà, jako organ pomocni-
czy Ministra Ârodowiska, zwany dalej „Radà”.

§ 2

Do zakresu dzia∏ania Rady nale˝y przygotowanie dla
Ministra Ârodowiska opinii w sprawie dzia∏alnoÊci
geologicznej, w tym propozycji i wniosków zmierzajà-
cych do tworzenia warunków ochrony oraz racjonal-
nej gospodarki zasobami z∏ó˝ kopalin i wód podziem-
nych, geoekologii oraz planowania przestrzennego,
a w szczególnoÊci:

1) inicjowanie i opiniowanie g∏ównych kierunków
oraz metod badaƒ geologicznych w Polsce,

2) opiniowanie ogólnego programu prac geologicz-
nych finansowanych i zamawianych przez Ministra
Ârodowiska,

3) opiniowanie dzia∏alnoÊci prowadzonej w kraju
w zakresie gospodarki i ochrony z∏ó˝ kopalin oraz
wód podziemnych,

4) inicjowanie i opiniowanie zamierzeƒ legislacyj-
nych w zakresie dzia∏alnoÊci geologicznej, gospo-
darki oraz ochrony z∏ó˝ kopalin i wód podziem-
nych.

§ 3

1. W sk∏ad Rady wchodzà: Przewodniczàcy Rady, 3 Za-
st´pców Przewodniczàcego, Sekretarz Rady, cz∏on-
kowie Rady. Rada liczy do 25 cz∏onków.



2. Sta∏ymi cz∏onkami Rady sà:
1) przedstawiciel Departamentu Geologii i Koncesji

Geologicznych,
2) przedstawiciel Paƒstwowego Instytutu Geolo-

gicznego,
3) przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony

Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Przewodniczàcego Rady, Zast´pców Przewodniczà-
cego Rady, Sekretarza Rady oraz pozosta∏ych cz∏on-
ków Rady, z zastrze˝eniem ust. 2, powo∏uje i odwo-
∏uje Minister Ârodowiska, spoÊród wybitnych spe-
cjalistów mi´dzy innymi z zakresu nauk geologicz-
nych, przemys∏u wydobywczego, planowania prze-
strzennego, gospodarki wodnej, ekologii, admini-
stracji geologicznej, wykonawstwa prac geologicz-
nych, administracji centralnej, nadzoru górniczego.

§ 4

Organizacj´ i tryb pracy Rady okreÊla regulamin sta-
nowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 5

Obs∏ug´ biurowà Rady zapewnia Departament Geolo-
gii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Ârodowi-
ska.

§ 6

1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Rady Geologicz-
nej sà pokrywane z bud˝etu Ministerstwa Ârodowi-
ska.

2. Zapraszanym na posiedzenia Rady, Prezydium Ra-
dy i zespo∏ów roboczych cz∏onkom Rady i bieg∏ym
(ekspertom) zamieszka∏ym poza miejscowoÊcià,
w której odbywa si´ posiedzenie, przys∏uguje pra-
wo do zwrotu kosztów podró˝y, noclegów oraz diet
w wysokoÊci okreÊlonej przepisami o zasadach
ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju.

§ 7

Traci moc zarzàdzenie Nr 1 Ministra Ârodowiska z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie powo∏ania Rady Geolo-
gicznej.

§ 8

Zarzàdzenie wchodzi z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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Za∏àcznik do zarzàdzenia Nr 13 Ministra Ârodowiska
z dnia 5 kwietnia 2006 r. (poz. 78)

REGULAMIN RADY GEOLOGICZNEJ

§ 1

Rada Geologiczna zwana dalej „Radà” dzia∏a na pod-
stawie niniejszego regulaminu.

§ 2

W sk∏ad Prezydium Rady wchodzà:
1) Przewodniczàcy Rady,
2) Zast´pcy Przewodniczàcego Rady,
3) Sekretarz Rady,
4) dwaj cz∏onkowie Rady wybierani przez Rad´.

§ 3

Prezydium Rady reprezentuje Rad´ na zewnàtrz i or-
ganizuje jej prac´, w szczególnoÊci:

1) ustala plan prac Rady,

2) przygotowuje posiedzenia Rady zgodnie z planem
pracy Rady,

3) wst´pnie rozpatruje poszczególne sprawy opinio-
wane przez Rad´ w celu ustalenia trybu za∏atwiania,

4) merytorycznie rozpatruje poszczególne sprawy
w ramach upowa˝nieƒ udzielonych przez Rad´
i wyra˝a w takich sprawach opinie w imieniu Rady,

5) sprawuje kontrol´ nad wykonaniem uchwa∏ Rady,

6) powo∏uje zespo∏y robocze oraz koordynuje ich pra-
c´,

7) powo∏uje w razie potrzeby bieg∏ych (ekspertów),

8) przedstawia Radzie materia∏y dotyczàce dzia∏alno-
Êci geologicznej.



§ 4

1. Posiedzenie Prezydium zwo∏uje Przewodniczàcy Ra-
dy lub z jego upowa˝nienia Zast´pca Przewodniczà-
cego.

2. W posiedzeniach Prezydium mogà braç udzia∏
z g∏osem doradczym zaproszeni biegli (eksperci).

3. Prezydium w sprawach nale˝àcych do zakresu je-
go dzia∏ania podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów, przy obecnoÊci przynajmniej 3 cz∏on-
ków Prezydium, w tym Przewodniczàcego lub Za-
st´pcy Przewodniczàcego. W razie równej liczby
g∏osów decyduje g∏os Przewodniczàcego Rady
lub zast´pujàcego go Zast´pcy Przewodniczàce-
go.

4. Z posiedzeƒ Prezydium Rady sà sporzàdzane proto-
ko∏y.

§ 5

1. Rada odbywa posiedzenia na sesjach.

2. Sesje zwo∏ywane sà przez Ministra Ârodowiska,
Przewodniczàcego Rady lub na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 liczby cz∏onków Rady.

3. Materia∏y i zaproszenia na posiedzenia Rady prze-
sy∏ane sà drogà internetowà.

§ 6

1. Rada przedstawia swoje stanowisko w postaci
uchwa∏ i opinii.

2. Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów i sà
wa˝ne bez wzgl´du na liczb´ obecnych na sesji
cz∏onków Rady. Sprzeciwy winne byç zg∏aszane
bezzw∏ocznie do protoko∏u wraz z uzasadnieniem.
Sprzeciw mo˝e byç po zapowiedzi umieszczony
w protokole — jeÊli b´dzie z∏o˝ony na piÊmie w ter-
minie 7 dni od dnia posiedzenia Rady.

3. Uchwa∏y Rady sà publikowane na stronie interneto-
wej Ministerstwa Ârodowiska.

4. W przypadku uzasadnionym pilnoÊcià sprawy,
w imieniu Rady opini´ przedstawia jej Prezydium,
na podstawie stanowiska wyra˝onego na piÊmie
przez cz∏onków Rady.

§ 7

Z posiedzeƒ sesji Rady sporzàdzane sà protoko∏y, któ-
re podpisuje Przewodniczàcy i Sekretarz Rady. Proto-

kó∏ winien byç dostarczony cz∏onkom Rady w ciàgu
30 dni po sesji Rady.

§ 8

W razie nieobecnoÊci Przewodniczàcego Rady, zast´-
puje go i przewodniczy obradom Zast´pca Przewodni-
czàcego.

§ 9

Przewodniczàcy Rady lub upowa˝niony przez niego
Zast´pca Przewodniczàcego Rady:

1) zwo∏uje posiedzenia Prezydium i sesje Rady,

2) przewodniczy na posiedzeniach Prezydium i se-
sjach Rady, 

3) zleca opracowanie tematów cz∏onkom Rady lub ze-
spo∏om roboczym,

4) zaprasza do udzia∏u w pracach Rady bieg∏ych (eks-
pertów),

5) przedstawia Ministrowi Ârodowiska wnioski o zle-
cenie niezb´dnych opracowaƒ lub ekspertyz zwià-
zanych z dzia∏alnoÊcià Rady,

6) podpisuje korespondencj´ w imieniu Rady.

§ 10

1. Prezydium Rady mo˝e powo∏aç zespo∏y robocze
dzia∏ajàce stale lub czasowo.

2. W sk∏ad zespo∏u roboczego wchodzà cz∏onkowie
Rady oraz mogà wchodziç biegli zaproszeni przez
Przewodniczàcego Rady lub Zast´pc´ Przewodni-
czàcego Rady.

3. Zespo∏owi roboczemu przewodniczy Przewodniczà-
cy Rady, zast´pca Przewodniczàcego lub cz∏onek
Rady.

§ 11

Do zadaƒ Sekretarza Rady nale˝y:

1) nadzór nad: wykonywaniem czynnoÊci biurowych,
zbieraniem i opracowywaniem materia∏ów na ob-
rady Rady oraz sporzàdzaniem i uzgadnianiem pro-
toko∏ów z posiedzeƒ, rozsy∏aniem zaproszeƒ na po-
siedzenia wraz z porzàdkiem dziennym i materia∏a-
mi co najmniej 10 dni przed posiedzeniem, prowa-
dzenie korespondencji Rady,

2) przygotowywanie projektów opinii i wniosków Ra-
dy, udzia∏ w redagowaniu uchwa∏ Rady,
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Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1

1. Powo∏uje si´ Zespó∏ do zbadania prawid∏owoÊci
i zasadnoÊci dzia∏aƒ parków narodowych z zakresu
gospodarki gruntami w granicach parków narodo-
wych i ich otulinach, zwany dalej „Zespo∏em”.

2. Zespó∏ jest organem pomocniczym Ministra Ârodo-
wiska zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra w zakresie
prawid∏owoÊci i zasadnoÊci dzia∏aƒ parków narodo-
wych z zakresu gospodarki gruntami w granicach
parków narodowych i ich otulinach;

2) przeprowadzanie wizji lokalnych gruntów w odnie-
sieniu, do których prowadzone sà dzia∏ania parków

narodowych z zakresu gospodarki gruntami w gra-
nicach parków narodowych i ich otulinach.

§ 3

W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:

1) Przewodniczàcy: Teresa Stolarska — Naczelnik Wy-
dzia∏u Parków Narodowych w Departamencie
Ochrony Przyrody w Ministerstwie Ârodowiska;

2) Cz∏onkowie:

a) Janusz Paradysz — Radca Ministra w Departa-
mencie Ekonomicznym w Ministerstwie Ârodo-
wiska, 

b) Arkadiusz Nowicki — Radca Ministra w Departa-
mencie Ochrony Przyrody w Ministerstwie Âro-
dowiska,

c) Kazimierz Mateja — G∏ówny Specjalista w Depar-
tamencie LeÊnictwa w Ministerstwie Ârodowiska.

§ 4

1. Przewodniczàcy Zespo∏u:

1) kieruje pracami Zespo∏u;

2) ustala miejsce, terminy i formy dzia∏aƒ podejmo-
wanych przez Zespó∏;

3) zwo∏uje posiedzenia Zespo∏u;

4) wyznacza, spoÊród Cz∏onków Zespo∏u, osob´
kierujàcà pracami Zespo∏u, w przypadku swojej
nieobecnoÊci.
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ZARZÑDZENIE Nr 14 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 14 kwietnia 2006 r.

w sprawie powo∏ania Zespo∏u do zbadania prawid∏owoÊci i zasadnoÊci dzia∏aƒ parków narodowych 
z zakresu gospodarki gruntami w granicach parków narodowych i ich otulinach

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Âro-
dowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249,
poz. 2104.

3) wnioskowanie w sprawie przyznania Êrodków fi-
nansowych na pokrycie wydatków Rady oraz kon-
trola ich wykorzystania,

4) podpisywanie korespondencji nie zastrze˝onej dla
Przewodniczàcego Rady,

5) inne czynnoÊci zlecone przez Przewodniczàcego lub
Zast´pców Przewodniczàcego Rady.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko



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 póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 86 Ministra Ârodowiska z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zakresów czyn-
noÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Mini-
sterstwie Ârodowiska wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) tytu∏ otrzymuje brzmienie:

„Zarzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie usta-
lenia zakresów czynnoÊci Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska”;

2) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Do zakresu czynnoÊci Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska, zwanym da-
lej „Ministerstwem” nale˝y przygotowy-
wanie stanowiska Ministra Ârodowiska,

zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach
wymienionych w § 3—5a oraz nadzór i mo-
nitorowanie zadaƒ wykonywanych przez
komórki organizacyjne Ministerstwa, w za-
kresie przygotowywania i realizacji tego
stanowiska.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, Podsekretarze Stanu sà uprawnieni
do podpisywania pism, z wy∏àczeniem pism,
które na mocy odr´bnych przepisów, sà prze-
widziane wy∏àcznie do podpisu Ministra.

3. W czasie nieobecnoÊci Ministra jego obowiàz-
ki wykonuje Podsekretarz Stanu — Teresa War-
cha∏owska, która jest upowa˝niona do realiza-
cji zadaƒ i podejmowania decyzji we wszyst-
kich sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Mi-
nistra.”;

3) uchyla si´ § 2;

4) w § 3 uchyla si´ ust. 5;

5) po § 5 dodaje si´ § 5 a w brzmieniu:

„§ 5a. Podsekretarz Stanu, G∏ówny Konserwator
Przyrody — Andrzej Szweda-Lewandowski

1. BezpoÊrednio nadzoruje realizacj´ zadaƒ
wynikajàcych z nast´pujàcych ustaw:

1) ustawy o ochronie przyrody, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem zadaƒ zwià-
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ZARZÑDZENIE Nr 15 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 18 kwietnia 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie ustalenia zakresów czynnoÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu
w Ministerstwie Ârodowiska

2. W pracach Zespo∏u mogà braç udzia∏ osoby nieb´-
dàce cz∏onkami Zespo∏u, zaproszone przez Prze-
wodniczàcego Zespo∏u.

§ 5

Obs∏ug´ techniczno-biurowà Zespo∏u zapewnia De-
partament Ochrony Przyrody w Ministerstwie Ârodo-
wiska.

§ 6

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-
wej — gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone 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.



zanych z wdro˝eniem sieci obszarów
Natura 2000;

2) ustawy o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych;

3) ustawy — Prawo wodne.

2. Prowadzi sprawy wynikajàce z nadzoru
Ministra nad parkami narodowymi.

3. W imieniu Ministra wspó∏pracuje z woje-
wodami w zakresie dzia∏alnoÊci parków
krajobrazowych.

4. W imieniu Ministra prowadzi sprawy
zwiàzane z wydawaniem zezwoleƒ pozy-
skiwanie roÊlin i zwierzàt obj´tych ochro-
nà gatunkowà oraz na czynnoÊci zabro-
nione w stosunku do roÊlin i zwierzàt ob-
j´tych ochronà.

5. W imieniu Ministra nadzoruje kontrak-
ty regionalne w cz´Êci gospodarka wod-
na.

6. Wspó∏pracuje merytorycznie z woje-
wódzkimi konserwatorami przyrody.

7. Wspó∏pracuje z Paƒstwowà Radà Ochro-
ny Przyrody oraz Komisjà do spraw
GMO.

8. Wspó∏pracuje z Krajowà Radà Gospodar-
ki Wodnej.

9. Nadzoruje:

1) Regionalne Zarzàdy Gospodarki Wod-
nej;

2) Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej;

3) Biuro Gospodarki Wodnej.

10. Koordynuje prace zwiàzane z Sektoro-
wym Programem Operacyjnym Restruk-
turyzacja i Modernizacja Sektora ˚ywno-
Êciowego oraz Rozwój Obszarów Wiej-
skich, oraz prace zwiàzane z Planem Roz-
woju Obszarów Wiejskich, a tak˝e innych
programów zwiàzanych ze sferà rolnic-
twa, ochrony przyrody i bezpieczeƒstwa
biologicznego.

11. Uczestniczy w pracach Komitetu Sterujà-
cego Sektorowego Programu Operacyj-
nego Restrukturyzacja i Modernizacja
Sektora ˚ywnoÊciowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich.

12. Koordynuje prace zwiàzane z projektami
w ramach funduszu LIFE.

13. Kieruje pracami zwiàzanymi z Narodo-
wym Planem Rozwoju w zakresie dzia∏u
administracji rzàdowej — gospodarka
wodna.

14. Koordynuje projekt PHARE w zakresie
wdra˝ania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

15. Pe∏ni funkcj´ Pe∏nomocnika Rzàdu Rzeczy-
pospolitej Polskiej we Wspólnej Organiza-
cji „Interoceanmetal” oraz przewodniczy
delegacji polskiej na sesjach Mi´dzynaro-
dowej Organizacji Dna Morskiego.

16. Pe∏ni funkcj´ Pe∏nomocnika Ministra do
spraw Wód Granicznych.

17. Koordynuje sprawy zwiàzane z edukacjà
ekologicznà i komunikacjà spo∏ecznà.”;

6) § 6—10 otrzymujà brzmienie:

„§ 6. Podsekretarze Stanu sà upowa˝nieni do wy-
dawania decyzji administracyjnych w imieniu
Ministra, zgodnie z zakresem swojego dzia∏a-
nia, z wy∏àczeniem decyzji dotyczàcych repry-
watyzacji tartaków.

§ 7. W sprawach terminowych Podsekretarze Sta-
nu sà obowiàzani do podpisywania, w imieniu
Ministra, pism zawierajàcych stanowisko Mi-
nistra do projektów aktów normatywnych i in-
nych materia∏ów, w szczególnoÊci kierowa-
nych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Mi-
nistrów lub Rad´ Ministrów.

§ 8. Podsekretarze Stanu, wykonujàc powierzone
zadania, wspó∏dzia∏ajà z Dyrektorem General-
nym Ministerstwa, komórkami organizacyjny-
mi Ministerstwa oraz jednostkami organiza-
cyjnymi podleg∏ymi lub nadzorowanymi przez
Ministra.

§ 9. Podsekretarze Stanu sà obowiàzani do wyko-
nywania zadaƒ niewymienionych w § 3—5a,
na bezpoÊrednie polecenie Ministra.

§ 10. Podsekretarze Stanu podejmujà, w imieniu
Ministra, decyzje niewymienione w § 6, na
podstawie odr´bnych pe∏nomocnictw i upo-
wa˝nieƒ.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowi-
ska kierowników centralnych urz´dów administracji
rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz preze-
sów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych
(Dz. U. Nr 163, poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Komisj´ Konkursowà do wyboru kandyda-
ta na stanowisko Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomi-
styki, zwanà dalej „Komisjà Konkursowà”, w sk∏adzie: 

1) Pan Mariusz Orion-J´drysek — Przedstawiciel Mini-
stra Ârodowiska, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Ârodowiska;

2) Pan Marek Mroczkowski — Przedstawiciel Ministra
Ârodowiska, Dyrektor Generalny G∏ównego Inspek-
toratu Ochrony Ârodowiska;

3) Pani Dorota Habich — Przedstawiciel Szefa S∏u˝by
Cywilnej, Dyrektor Generalny Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo∏ecznej.

§ 2

Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Komisji Konkurso-
wej zapewnia Urzàd S∏u˝by Cywilnej.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 16 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Prezesa 
Paƒstwowej Agencji Atomistyki

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-
wej gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowi-
ska kierowników centralnych urz´dów administracji
rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz preze-
sów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych
(Dz. U. Nr 163, poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Komisj´ Konkursowà do wyboru kan-
dydata na stanowisko Prezesa Zarzàdu Narodowego
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wod-
nej, zwanà dalej „Komisjà Konkursowà”, w sk∏adzie:

1) Pani Agnieszka Bolesta — Przedstawiciel Ministra
Ârodowiska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Ârodowiska;

2) Pan S∏awomir Skrzypek — Przedstawiciel Ministra
Ârodowiska, Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospo-
darki Wodnej;

3) Pan Adam ˚o∏nowski — Przedstawiciel Szefa S∏u˝-
by Cywilnej, Prezes Paƒstwowej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.

§ 2

Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Komisji Konkurso-
wej zapewnia Urzàd S∏u˝by Cywilnej.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 17 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarzàdu 
Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-
wej gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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ZARZÑDZENIE Nr 18 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierow-
ników centralnych urz´dów administracji rzàdowej,
prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Komisj´ Konkursowà do wyboru kandy-
data na stanowisko G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska, zwanà dalej „Komisjà Konkursowà”,
w sk∏adzie:
1) Pani Teresa Warcha∏owska — Przedstawiciel Mini-

stra Ârodowiska, Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Ârodowiska;

2) Pan Artur Michalski — Przedstawiciel Ministra Âro-
dowiska, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Âro-
dowiska;

3) Pan Adam ˚o∏nowski — Przedstawiciel Szefa S∏u˝-
by Cywilnej, Prezes Paƒstwowej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych.

§ 2

Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà Komisji Konkurso-
wej zapewnia Urzàd S∏u˝by Cywilnej.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdo-
wej gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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ZARZÑDZENIE Nr 19 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska

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 póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Ministerstwu Ârodowiska nadaje si´ regulamin orga-
nizacyjny, stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Minister-
stwa Ârodowiska, w porozumieniu z Dyrektorem
Biura Ministra oraz Dyrektorem Departamentu
Prawnego, okreÊlà w wewn´trznych regulaminach
organizacyjnych struktur´ oraz podzia∏ zadaƒ we-
wnàtrz podleg∏ych sobie komórek, z zastrze˝eniem
ust. 3.

2. Wewn´trzne regulaminy organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Mi-
nisterstwa Ârodowiska.

3. Wewn´trzny regulamin organizacyjny Gabinetu Po-
litycznego Ministra zatwierdza Minister Ârodowi-
ska.

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — gospodarka wodna i Êrodowisko, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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.
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§ 3

Wewn´trzne regulaminy organizacyjne wydane na
podstawie zarzàdzenia, o którym mowa w § 4, zacho-
wujà moc do czasu wydania nowych wewn´trznych
regulaminów organizacyjnych, o ile nie sà sprzeczne
z niniejszym zarzàdzeniem.

§ 4

Traci moc zarzàdzenie Nr 36 Ministra Ârodowiska
z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regula-

minu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 57 i poz. 62).

§ 5

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

Za∏àcznik do zarzàdzenia Nr 19 Ministra Ârodowiska
z dnia 19 kwietnia 2006 r. (poz. 84) w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Ârodowiska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ÂRODOWISKA

§ 1

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Ârodowiska,
zwany dalej „regulaminem”, okreÊla zakres zadaƒ
i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Ârodowiska, zwanego dalej „Ministerstwem”, oraz
jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowa-
nych przez Ministra Ârodowiska, zwanego dalej „Mini-
strem”. 

§ 2

1. Komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwany-
mi dalej „komórkami”, kierujà dyrektorzy przy po-
mocy zast´pców dyrektorów, o ile regulamin i prze-
pisy szczególne nie stanowià inaczej.

2. Dla prowadzenia wyodr´bnionej tematycznie grupy
spraw w komórkach mogà byç tworzone:
1) wydzia∏y — w których zatrudnionych jest co naj-

mniej 5 pracowników;
2) zespo∏y — w których zatrudnionych jest co naj-

mniej 2 pracowników;
3) samodzielne stanowiska pracy — na których za-

trudniony jest 1 pracownik.

3. W ka˝dej z komórek tworzy si´ sekretariat, którego za-
daniem jest prowadzenie bie˝àcej obs∏ugi komórki.

§ 3

1. Do w∏aÊciwoÊci ka˝dej z komórek nale˝y realizacja
zadaƒ Ministra nale˝àcych do zakresu dzia∏ania da-
nej komórki, w szczególnoÊci: 

1) przygotowanie projektów stanowisk Rzàdu oraz
udzia∏ w grupach roboczych i radach eksperc-
kich Komisji Europejskiej i Rady Unii Europej-
skiej;

2) przygotowywanie projektów dokumentów po-
zostajàcych w zakresie dzia∏ania Ministra: ak-

tów normatywnych, oÊwiadczeƒ woli, progra-
mów, sprawozdaƒ, stanowisk, prognoz, infor-
macji, ocen i analiz;

3) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie nego-
cjacji i realizacja postanowieƒ umów dwustron-
nych oraz zobowiàzaƒ wynikajàcych z konwen-
cji, protoko∏ów, traktatów i porozumieƒ wielo-
stronnych w zakresie dzia∏ania komórki;

4) prowadzenie spraw z zakresu wspó∏pracy z sa-
morzàdami;

5) przedk∏adanie Ministrowi, Sekretarzowi i Pod-
sekretarzom Stanu oraz Dyrektorowi General-
nemu Ministerstwa informacji lub opinii na te-
mat prowadzonych spraw;

6) przygotowywanie projektów umów cywilno-
prawnych;

7) wspó∏praca z innymi komórkami, urz´dami ad-
ministracji publicznej, pozosta∏ymi organami
administracji oraz innymi organizacjami krajo-
wymi i mi´dzynarodowymi;

8) wykonywanie obowiàzków zwiàzanych z notyfi-
kacjà aktów normatywnych transponujàcych
dyrektywy prawa wspólnotowego w ramach
Systemu Notyfikacji Krajowych Ârodków Wy-
konawczych, w szczególnoÊci realizacja zadaƒ,
o których mowa w za∏àczniku nr 2 do regulami-
nu;

9) wykonywanie obowiàzków zwiàzanych z notyfi-
kacjà projektów aktów prawnych zawierajàcych
przepisy techniczne, w szczególnoÊci realizacja
zadaƒ, o których mowa w za∏àczniku nr 3 do re-
gulaminu;

10) prowadzenie post´powaƒ o udzielenie zamó-
wienia publicznego;

11) realizacja zadaƒ wynikajàcych ze zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych;

12) realizacja planu finansowego komórki; 
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13) przygotowywanie za∏o˝eƒ do planu finansowe-
go Ministerstwa;

14) udzielanie zainteresowanym podmiotom infor-
macji oraz opinii w zakresie spraw prowadzo-
nych przez komórk´;

15) przekazywanie do Departamentu Prawnego in-
formacji i danych niezb´dnych do realizacji za-
daƒ dotyczàcych ETS i sàdu EFTA;

16) wykonywanie obowiàzków wynikajàcych
z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia∏alnoÊci lob-
bingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
Nr 169, poz. 1414);

17) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Mi-
nistra stanowisk w sprawach zwiàzanych z opi-
niowaniem wniosków o wydanie zezwolenia na
nabycie nieruchomoÊci przez cudzoziemca; 

18) realizacja obowiàzków wynikajàcych z zamiesz-
czania, aktualizowania i usuwania informacji ze
strony utworzonej przez Ministra Ârodowiska,
jako organ w∏adzy publicznej, w ramach Biule-
tynu Informacji Publicznej;

19) przekazywanie do Centrum Informacji o Ârodo-
wisku wype∏nionych kart informacyjnych o do-
kumentach i innych noÊnikach zawierajàcych
informacje o Êrodowisku i jego ochronie, podle-
gajàcych udost´pnieniu; 

20) przekazywanie do Biura Bud˝etu Resortu infor-
macji o przep∏ywach Êrodków pozabud˝eto-
wych;

21) uzgadnianie z Departamentem Funduszy Ekolo-
gicznych projektów pism i innych dokumentów,
w zakresie dotyczàcym funduszy strukturalnych
lub Funduszu SpójnoÊci;

22) przekazywanie do Departamentu Edukacji i Pro-
mocji Zrównowa˝onego Rozwoju materia∏ów
przeznaczonych do zamieszczenia w serwisie
internetowym Ministerstwa, odpowiedzialnoÊç
za ich zawartoÊç i treÊç ponoszà kierujàcy ko-
mórkà przekazujàcà materia∏y;

23) zapewnienie aktualizacji informacji zwiàzanych
z zakresem dzia∏ania komórki, zamieszonych
w serwisie intranetowym i internetowym Mini-
sterstwa;

24) wspó∏udzia∏ w realizacji zadaƒ wynikajàcych
z powszechnego obowiàzku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

25) realizacja innych zadaƒ na∏o˝onych przez Mini-
stra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dy-
rektora Generalnego Ministerstwa.

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

3. Procedura post´powania z aktami normatywnymi
transponujàcymi dyrektywy prawa wspólnotowego
stanowi za∏àcznik nr 2 do regulaminu.

4. Procedura post´powania z projektami aktów praw-
nych zawierajàcych przepisy techniczne stanowi za-
∏àcznik nr 3 do regulaminu.

5. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczà
Gabinetu Politycznego Ministra, Departamentu
Prawnego, Biura Administracyjno-Finansowego,
Biura Bud˝etu Resortu, Biura Kontroli i Audytu We-
wn´trznego, Samodzielnego Wydzia∏u Ochrony In-
formacji Niejawnej.

§ 4

1. Dokumenty sporzàdzane w komórkach, przedk∏ada-
ne do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podsekre-
tarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu Mini-
sterstwa, parafujà dyrektorzy tych komórek lub ich
zast´pcy.

2. Dyrektorzy komórek lub ich zast´pcy, w zakresie
udzielonych im upowa˝nieƒ, podpisujà w imieniu
Ministra decyzje administracyjne przez niego wyda-
wane.

3. Dokumenty inne, ni˝ wymienione w ust. 1 i 2, pod-
pisujà dyrektorzy komórek lub, w zakresie przez
nich okreÊlonym, ich zast´pcy. 

4. Pracownicy Ministerstwa w trakcie wykonywania
zadaƒ przestrzegajà drogi s∏u˝bowej, zgodnie z któ-
rà: 
1) pracownik podlega bezpoÊredniemu prze∏o˝one-

mu, od którego otrzymuje polecenia s∏u˝bowe
i wobec którego odpowiada za ca∏okszta∏t powie-
rzonych mu spraw;

2) pracownik, który otrzyma∏ polecenie s∏u˝bowe
od prze∏o˝onego wy˝szego szczebla ma obowià-
zek powiadomiç o tym bezpoÊredniego prze∏o˝o-
nego.

§ 5

1. Realizacji zadaƒ nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci kilku
komórek dokonujà wszystkie zainteresowane ko-
mórki, ka˝da w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci. 

2. Realizacj´ zadaƒ, o których mowa w ust. 1, koordy-
nuje komórka, do której w∏aÊciwoÊci nale˝y proble-
matyka o wiodàcym znaczeniu dla danego zadania. 

3. Spory kompetencyjne pomi´dzy komórkami roz-
strzyga Dyrektor Generalny Ministerstwa. 

4. Spory kompetencyjne pomi´dzy komórkami i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg∏ymi lub nadzoro-
wanymi przez Ministra oraz pomi´dzy tymi jednost-
kami rozstrzyga Minister. 

§ 6

Do zakresu dzia∏ania Gabinetu Politycznego Ministra
(GPM) nale˝y zapewnienie politycznego i merytorycz-
nego doradztwa zwiàzanego z obs∏ugà Ministra, Se-
kretarza i Podsekretarzy Stanu, stosownie do przydzie-
lonych im zadaƒ oraz bezpoÊrednich poleceƒ Ministra,
w szczególnoÊci:

1) inicjowanie dzia∏aƒ politycznych i merytorycznych
Ministra;

2) przygotowywanie zgodnej z programem Rzàdu
strategii politycznej i programowej oraz wytycz-
nych dla dzia∏aƒ Ministra, a tak˝e weryfikacja dzia-
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∏aƒ poszczególnych komórek organizacyjnych Mi-
nisterstwa, w tym zakresie;

3) analizowanie wydarzeƒ i procesów politycznych,
gospodarczych i spo∏ecznych w aspekcie polityki
Rzàdu, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zakresu
dzia∏ania Ministra;

4) wspó∏praca z partiami politycznymi, klubami par-
lamentarnymi, administracjà rzàdowà i samorzà-
dowà, organizacjami pozarzàdowymi oraz gabine-
tami politycznymi innych ministrów;

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

6) analizowanie i opiniowanie dokumentów przed-
k∏adanych do podpisu Ministra;

7) kreowanie i koordynowanie polityki informacyjnej
i medialnej Ministra;

8) prowadzenie planu pracy Ministra;

9) nadzór nad korespondencjà kierowanà do Mini-
stra;

10) opiniowanie zasadnoÊci proponowanych wizyt
i spotkaƒ Ministra oraz zgodnoÊci treÊci projektów
wystàpieƒ Ministra przygotowywanych przez ko-
mórki, z celami politycznymi Rzàdu.

§ 7

Do zakresu dzia∏ania Biura Ministra (BM) nale˝y organi-
zowanie prac zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Ministra, jako
naczelnego organu administracji rzàdowej, prowadze-
nie spraw zwiàzanych z zarzàdzaniem zasobami ludzki-
mi w odniesieniu do cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnionych w Ministerstwie oraz innych pracowni-
ków Ministerstwa, a tak˝e dyrektorów jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych przez Mini-
stra, prowadzenie zadaƒ Ministra wynikajàcych z po-
wszechnego obowiàzku obrony, w szczególnoÊci: 

1) organizowanie prac zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
Ministra, jako naczelnego organu administracji
rzàdowej oraz obs∏uga parlamentarna i rzàdowa
Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu;

2) przekazywanie komórkom dyspozycji wynikajàcych
z niepublikowanych aktów prawnych wydawanych
przez Rad´ Ministrów i Komitet Rady Ministrów
oraz ich przechowywanie i ewidencjonowanie;

3) przekazywanie kierownictwu resortu oraz komór-
kom informacji z posiedzeƒ Rady Ministrów i Ko-
mitetu Rady Ministrów;

4) obs∏uga sekretariatów Ministra, Sekretarza i Pod-
sekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa oraz Gabinetu Politycznego Ministra;

5) zapewnienie obs∏ugi posiedzeƒ kolegium resortu
Êrodowiska, oraz monitorowanie realizacji ustaleƒ
przyj´tych na tych posiedzeniach;

6) obs∏uga udzia∏u przedstawiciela Ministra w Komi-
sji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego;

7) obs∏uga protokolarna Ministra, Sekretarza i Pod-
sekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Mi-

nisterstwa, a tak˝e pracowników Ministerstwa
w zwiàzku z ich wizytami zagranicznymi oraz wizy-
tami goÊci zagranicznych w Ministerstwie;

8) zapewnienie prawid∏owoÊci i terminowoÊci kore-
spondencji zagranicznej Ministra, Sekretarza
i Podsekretarzy Stanu oraz t∏umaczeƒ podczas
spotkaƒ mi´dzynarodowych;

9) ewidencjonowanie i prowadzenie post´powaƒ
w sprawach interpelacji, zapytaƒ i wystàpieƒ
poselskich, oÊwiadczeƒ senackich oraz innych
petycji;

10) koordynowanie i przygotowanie we wspó∏pracy
z DP projektów rozwiàzaƒ w zakresie struktury or-
ganizacyjnej Ministerstwa;

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

12) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;

13) koordynacja udzia∏u w procesie decyzyjnym Unii
Europejskiej poprzez monitorowanie przygotowaƒ
instrukcji dla polskiego przedstawiciela oraz przy-
gotowywanie udzia∏u Ministra w posiedzeniach
Rady UE ds. Ârodowiska;

14) koordynacja realizacji zadaƒ zwiàzanych z uczest-
nictwem Ministra w posiedzeniach Komitetu Euro-
pejskiego Rady Ministrów oraz koordynacja reali-
zacji zobowiàzaƒ na∏o˝onych na Ministra przez Ko-
mitet Europejski Rady Ministrów;

15) koordynacja obowiàzku raportowania do Komisji
Europejskiej na temat stanu wdra˝ania wspólnoto-
wego prawa ochrony Êrodowiska oraz realizacji
postanowieƒ zawartych w Traktacie Akcesyjnym;

16) przechowywanie i ewidencjonowanie niepubliko-
wanych dokumentów wydawanych przez Komitet
Europejski Rady Ministrów oraz sporzàdzanie
i przekazywanie innym komórkom informacji
z posiedzeƒ Komitetu Europejskiego Rady Mini-
strów;

17) wdro˝enie i nadzór merytoryczny nad funkcjono-
waniem systemu Elektronicznej Wymiany Doku-
mentów (EWD-P) w Ministerstwie, jako narz´-
dziem aktywnego i efektywnego udzia∏u w proce-
sie decyzyjnym Unii Europejskiej;

18) obs∏uga logistyczna wyjazdów zagranicznych Mi-
nistra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu, Dyrekto-
ra Generalnego Ministerstwa oraz pracowników
Ministerstwa;

19) wspó∏praca ze zwiàzkami zawodowymi;

20) prowadzenie, we wspó∏pracy z innymi komórka-
mi, spraw zwiàzanych z nadzorem Ministra nad
Centralnym OÊrodkiem Doskonalenia Kadr Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w D´bem;

21) przechowywanie i udost´pnianie okràg∏ej piecz´ci
Ministra;

22) opracowywanie za∏o˝eƒ polityki personalnej;

23) prowadzenie bie˝àcej obs∏ugi kadrowej cz∏onków
korpusu s∏u˝by cywilnej oraz innych pracowników
Ministerstwa, w tym ˝o∏nierzy oddelegowanych
do pracy w Ministerstwie;



24) projektowanie i realizacja dzia∏aƒ w celu rozwoju
zawodowego cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej;

25) sporzàdzanie opisów stanowisk pracy na podsta-
wie ankiet wype∏nianych przez cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej;

26) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów
dotyczàcych ochrony pracy oraz bezpieczeƒstwa
i higieny pracy;

27) prowadzenie spraw zwiàzanych ze stosunkiem
pracy dyrektorów jednostek podleg∏ych i nadzoro-
wanych przez Ministra;

28) organizowanie szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej;

29) obs∏uga techniczna i kancelaryjno-biurowa Komi-
sji do spraw bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
Komisji dyscyplinarnej;

30) prowadzenie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
odznaczeƒ i nagród;

31) bie˝àce monitorowanie wykorzystania Funduszu
P∏ac Ministerstwa;

32) naliczanie, gromadzenie i administrowanie Êrod-
kami Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjal-
nych;

33) prowadzenie wspó∏pracy z resortem obrony naro-
dowej i w∏aÊciwymi organami NATO, dotyczàcej
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej;

34) realizacja zadaƒ Ministra zwiàzanych z obowiàzko-
wà ochronà obszarów, obiektów i urzàdzeƒ wa˝-
nych dla obronnoÊci, interesu gospodarczego
paƒstwa lub bezpieczeƒstwa publicznego;

35) koordynowanie spraw zwiàzanych z opiniowa-
niem wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie
nieruchomoÊci przez cudzoziemca, prowadzonych
na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców; 

36) wspó∏udzia∏ w pracach zwiàzanych z zarzàdzaniem
w sytuacjach kryzysowych i obronà cywilnà;

37) prowadzenie szczegó∏owego wykazu obszarów,
obiektów i urzàdzeƒ podlegajàcych obowiàzkowej
ochronie w jednostkach organizacyjnych podle-
g∏ych i nadzorowanych przez Ministra;

38) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Komisji Orzekajàcej
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Ministrze Ârodowiska;

39) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Paƒstwowej Rady
Ochrony Ârodowiska;

40) prowadzenie zadaƒ Ministra nieprzyporzàdkowa-
nych w niniejszym regulaminie innym komórkom
organizacyjnym Ministerstwa. 

§ 8

Do zakresu dzia∏ania Biura Bud˝etu Resortu (BBR) na-
le˝y:

1. Realizacja zadaƒ Ministra jako dysponenta g∏ówne-
go cz´Êci bud˝etu paƒstwa, w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie projektów planu dochodów
i wydatków, uk∏adu wykonawczego cz´Êci bu-
d˝etu paƒstwa pozostajàcych w dyspozycji Mi-
nistra oraz wykonywanie planu finansowego
dysponenta g∏ównego;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad go-
spodarkà finansowà dysponentów bud˝etu
paƒstwa trzeciego stopnia podleg∏ych Ministro-
wi oraz opracowywanie bud˝etowych sprawoz-
daƒ finansowych, kwartalnych ocen przebiegu
wykonania zadaƒ oraz dochodów i wydatków
przez jednostki organizacyjne podleg∏e lub nad-
zorowane przez Ministra;

3) sporzàdzanie bilansów i analiz finansowych;
4) prowadzenie spraw zwiàzanych z ustalaniem

zasad wynagradzania w jednostkach bud˝eto-
wych podleg∏ych Ministrowi;

5) transfer zagranicznych Êrodków kredytowych
do bud˝etu paƒstwa oraz przeprowadzanie pro-
cedury zmian w bud˝ecie paƒstwa na rzecz dys-
ponenta bud˝etu resortu, w celu realizacji pro-
gramów okreÊlonych w kolejnych ustawach bu-
d˝etowych;

6) prowadzenie obs∏ugi zad∏u˝enia zagranicznego;
7) nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem

majàtku Skarbu Paƒstwa;
8) przygotowywanie projektów decyzji majàtko-

wych Ministra;
9) realizacja spraw zwiàzanych z nadzorem statu-

towym nad fundacjami dzia∏ajàcymi w zakresie
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej;

10) prowadzenie spraw zwiàzanych z likwidacjà
jednostek organizacyjnych podleg∏ych lub nad-
zorowanych przez Ministra;

2. Rejestracja przep∏ywów pozabud˝etowych Êrodków
finansowych b´dàcych w zarzàdzie lub w dyspozy-
cji Ministra.

§ 9

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Geologii i Konce-
sji Geologicznych (DGiKG) nale˝y realizacja zadaƒ
Ministra w dziedzinie geologii oraz wynikajàcych
z ustawy — Prawo geologiczne i górnicze, w szczegól-
noÊci: 

1) ustalanie priorytetowych kierunków dzia∏aƒ Mini-
stra w poszczególnych dziedzinach geologii;

2) ustalanie g∏ównych kierunków polityki koncesyj-
nej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przy-
gotowywanie decyzji koncesyjnych oraz umów
o ustanowienie u˝ytkowania górniczego;

3) zapewnienie prowadzenia oraz finansowania ze
Êrodków bud˝etowych i Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej m.in.
prac poszukiwawczo-z∏o˝owych, kartograficznych,
hydrogeologicznych oraz prac dla ochrony Êrodo-
wiska i geologii in˝ynierskiej; 

4) ustalanie op∏at, w szczególnoÊci eksploatacyjnych,
za dzia∏alnoÊç regulowanà ustawà — Prawo geo-
logiczne i górnicze, wraz z kontrolà prawid∏owoÊci
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ich uiszczania, a tak˝e prowadzenie spraw zwiàza-
nych z restrukturyzacjà op∏at eksploatacyjnych;

5) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´-
dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departa-
mentu, w tym wynikajàcych z:

a) Mi´dzynarodowej Organizacji Dna Morza,

b) Organizacji Inter-Ocean-Metal;

6) prowadzenie spraw zwiàzanych z rozporzàdza-
niem informacjà geologicznà;

7) prowadzenie dzia∏alnoÊci informacyjno-promocyj-
nej w zakresie polskiej geologii oraz mo˝liwoÊci
poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania ko-
palin;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycz-
nego Ministra nad Paƒstwowym Instytutem Geo-
logicznym; 

9) nadzór nad realizacjà zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by
geologicznej i hydrogeologicznej;

10) nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem da-
nych geologicznych dotyczàcych wyst´powania
z∏ó˝ kopalin i wód podziemnych;

11) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych oraz
udzia∏ w post´powaniach przed Naczelnym Sà-
dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sàda-
mi administracyjnymi, w sprawach dotyczàcych
geologii i górnictwa; 

12) zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kan-
celaryjno-biurowej obs∏ugi Rady Geologicznej,
Komisji Zasobów Kopalin, Komisji Dokumentacji
Hydrogeologicznych, Komisji Dokumentacji Geo-
logiczno-In˝ynierskich, Komisji Opracowaƒ Karto-
graficznych oraz G∏ównej Geologicznej Komisji
Egzaminacyjnej.

§ 10

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Funduszy Ekolo-
gicznych (DFE) nale˝y organizowanie i koordynowa-
nie dzia∏aƒ Ministra w zakresie wykorzystania Êrod-
ków finansowych z bud˝etu Unii Europejskiej, w tym
z Funduszu SpójnoÊci oraz Êrodków pomocowych
z innych êróde∏ z zagranicy, a tak˝e realizacja zadaƒ
Ministra w zakresie nadzoru nad Narodowym Fundu-
szem Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
w szczególnoÊci:

1) realizacja zadaƒ Ministra jako instytucji poÊredni-
czàcej dla Funduszu SpójnoÊci;

2) realizacja zadaƒ Ministra jako instytucji poÊredni-
czàcej w zarzàdzaniu dla Sektorowego Programu
Operacyjnego „Wzrost KonkurencyjnoÊci Przed-
si´biorstw”; 

3) koordynacja prac zwiàzanych z wdra˝aniem pro-
gramów operacyjnych innych resortów w zakresie
zagadnieƒ dotyczàcych ochrony Êrodowiska,
w tym koordynacja uczestnictwa przedstawicieli
Ministra w komitetach sterujàcych i monitorujà-
cych;

4) obs∏uga merytoryczna Systemu Informatycznego
Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych
i Funduszu SpójnoÊci (SIMIK);

5) dzia∏ania promocyjne i informacyjne w zakresie in-
strumentów strukturalnych UE na inwestycje
w ochronie Êrodowiska;

6) koordynacja zadaƒ Ministra w zakresie wykorzy-
stania Êrodków UE dost´pnych w ramach Ekolo-
gicznego Funduszu Partnerskiego Phare;

7) opiniowanie materia∏ów i pism dotyczàcych wyko-
rzystania Êrodków pochodzàcych z UE;

8) realizacja zadaƒ Ministra w zakresie wykorzystania
pozosta∏ych Êrodków z bud˝etu UE oraz w zakresie
wykorzystania Êrodków pomocowych z innych
êróde∏ z zagranicy;

9) prowadzenie, we wspó∏pracy z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu oraz Biurem Bud˝etu Resortu, spraw zwiàza-
nych z bie˝àcym bud˝etem Unii Europejskiej oraz
nowà perspektywà finansowà na lata 2007—2013
w zakresie ochrony Êrodowiska;

10) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad Narodowym Funduszem Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej, z wy∏àczeniem badania
zgodnoÊci z prawem uchwa∏ Rady Nadzorczej Na-
rodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej;

11) prowadzenie spraw zwiàzanych z wyra˝aniem
przez Ministra Ârodowiska zgody na obj´cie, na-
bycie lub zbycie udzia∏ów lub akcji w spó∏kach
oraz obj´cie, nabycie lub zbycie obligacji, których
emitentem jest podmiot inny ni˝ Skarb Paƒstwa,
przez Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej;

12) merytoryczna ocena wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych i pomocowych.

§ 11

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Ocen Oddzia∏ywa-
nia na Ârodowisko (DOOÂ) nale˝y inicjowanie, opra-
cowywanie i monitorowanie rozwiàzaƒ planistycz-
nych i techniczno-technologicznych, kszta∏tujàcych
i wspomagajàcych ochron´ Êrodowiska w Polsce
obejmujàce instrumenty prawno-reglamentacyjne,
kontrolno-interwencyjne oraz prawno-ekonomiczne,
w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie zasad lokalizacji inwestycji zgod-
nie z zasadami zrównowa˝onego rozwoju, w kon-
tekÊcie planów zagospodarowania przestrzenne-
go, w tym tak˝e prowadzenie spraw zwiàzanych
z opiniowaniem wniosków dotyczàcych wydawa-
nia decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg krajowych
oraz dzia∏alnoÊci inwestycyjnej na obszarze pol-
skiego morza terytorialnego i wy∏àcznej strefy
ekonomicznej, a tak˝e prowadzenia badaƒ nauko-
wych w wy∏àcznej strefie ekonomicznej;

2) koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania
krajowego systemu ocen oddzia∏ywania na Êrodo-
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wisko, a tak˝e obs∏uga Krajowej Komisji do spraw
Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko;

3) realizacja zadaƒ Ministra w zakresie ochrony po-
wietrza;

4) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych oraz
uczestnictwo w post´powaniach przed Naczelnym
Sàdem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sà-
dami administracyjnymi w sprawach nie zastrze-
˝onych do w∏aÊciwoÊci innych komórek, w szcze-
gólnoÊci w sprawach dotyczàcych:
a) ochrony powietrza, 
b) ochrony Êrodowiska przed odpadami, 
c) ochrony Êrodowiska przed ha∏asem i polami

elektromagnetycznymi,
d) gospodarowania wodami,
e) pozwoleƒ zintegrowanych, 
f) ochrony Êrodowiska w procesie planistycznym

i inwestycyjnym,
g) dost´pu do informacji o Êrodowisku;

5) przygotowywanie projektów regulacji prawnych,
opracowywanie wyjaÊnieƒ oraz przygotowywanie
interpretacji przepisów w zakresie zadaƒ wymie-
nionych w pkt 3 oraz w zakresie pozwoleƒ zinte-
growanych;

6) prowadzenie spraw zwiàzanych z wdra˝aniem sys-
temu pozwoleƒ zintegrowanych oraz koordynacja
dzia∏aƒ na rzecz wdra˝ania najlepszych dost´p-
nych technik (BAT), w tym rozwoju technik i tech-
nologii w zakresie ochrony Êrodowiska;

7) ustalanie standardów emisyjnych i standardów ja-
koÊci Êrodowiska oraz zasad ich monitorowania;

8) analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczà-
cych wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ
i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla zdrowia
w Êrodowisku pracy w ramach prac Mi´dzyresor-
towej Komisji do Spraw Najwy˝szych Dopuszczal-
nych St´˝eƒ i Nat´˝eƒ Czynników Szkodliwych dla
Zdrowia w Ârodowisku Pracy;

9) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´-
dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departa-
mentu, w tym wynikajàcych z: 
a) Konwencji o ocenach oddzia∏ywania na Êrodo-

wisko w kontekÊcie transgranicznym,
b) Protoko∏u w sprawie rejestrów uwalniania

i transferu zanieczyszczeƒ do powietrza;

10) prowadzenie, we wspó∏pracy z innymi komórka-
mi, spraw wynikajàcych z nadzoru Ministra nad
G∏ównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska i za-
daniami Inspekcji Ochrony Ârodowiska oraz nad
Prezesem Paƒstwowej Agencji Atomistyki.

§ 12

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Gospodarki Odpa-
dami (DGO) nale˝y inicjowanie, opracowywanie
i wdra˝anie kierunków polityki Ministra w zakresie go-
spodarki odpadami w szczególnoÊci:

1) kreowanie polityki w zakresie gospodarki odpada-
mi;

2) ocena realizacji i aktualizacja krajowego planu go-
spodarki odpadami;

3) realizacja zadaƒ wynikajàcych z ustawy o odpadach
oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowa-
niowych;

4) realizacja zadaƒ wynikajàcych z przepisów ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie gospo-
darowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i depozytowej, a tak˝e ustawy o odpa-
dach w zakresie planów gospodarki odpadami;

5) realizacja zadaƒ Ministra wynikajàcych z ustawy
o zu˝ytym sprz´cie elektrycznym i elektronicznym;

6) realizacja zadaƒ Ministra wynikajàcych z ustawy
o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
z wy∏àczeniem przygotowywania projektów aktów
wykonawczych;

7) przygotowywanie projektów regulacji prawnych,
opracowywanie wyjaÊnieƒ oraz przygotowywanie
interpretacji przepisów w zakresie zadaƒ wymienio-
nych w pkt 1.

§ 13

Do zakresu dzia∏ania Departamentu LeÊnictwa, Ochro-
ny Przyrody i Krajobrazu (DLOPiK) nale˝y inicjowanie,
opracowywanie i wdra˝anie kierunków polityki Mini-
stra w zakresie leÊnictwa, ∏owiectwa i zrównowa˝onej
gospodarki leÊnej, projektowanie i realizacja dzia∏aƒ
w zakresie ochrony przyrody oraz organizmów gene-
tycznie zmodyfikowanych, w szczególnoÊci:

1) opracowywanie, wdra˝anie i ocena skutecznoÊci
funkcjonowania rozwiàzaƒ w zakresie leÊnictwa,
∏owiectwa oraz ochrony gruntów leÊnych; 

2) podejmowanie dzia∏aƒ w kierunku ochrony i go-
spodarczego wykorzystania lasów, zachowania
ró˝norodnoÊci biologicznej i gospodarowania po-
pulacjami zwierzàt ∏ownych oraz rozwijania poza-
produkcyjnych funkcji lasów;

3) realizacja zadaƒ zwiàzanych z ochrona gatunkowà;

4) prowadzenie spraw w zakresie oceny i wyceny za-
sobów przyrodniczych;

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

6) monitorowanie stanu zasobów leÊnych oraz popu-
lacji zwierzàt ∏ownych;

7) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Klima-
tu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´dzyna-
rodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departamentu,
w tym wynikajàcych z prac prowadzonych na fo-
rum Organizacji Narodów Zjednoczonych;

8) nadzór merytoryczny nad dzia∏alnoÊcià Jednostki
¸àcznikowej Ministerialnej Konferencji w sprawie
Ochrony Lasów w Europie;

9) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych oraz
udzia∏ w post´powaniach przed Naczelnym Sà-
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dem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sàda-
mi administracyjnymi w sprawach z zakresu le-
Ênictwa, ∏owiectwa, ochrony gruntów leÊnych
oraz w sprawach regulowanych przepisami
o ochronie przyrody i o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych;

10) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru merytorycz-
nego Ministra nad Paƒstwowym Gospodarstwem
LeÊnym „Lasy Paƒstwowe”, Polskim Zwiàzkiem
¸owieckim, Instytutem Badawczym LeÊnictwa
oraz Biurem Nasiennictwa LeÊnego;

11) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Rady LeÊnictwa;

12) gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczà-
cych stanu oraz zmian w ekosystemach;

13) prowadzenie rejestrów zgód i zezwoleƒ zgodnie
z przepisami o organizmach genetycznie zmodyfi-
kowanych;

14) wdra˝anie polityki ekologicznej paƒstwa w zakre-
sie ochrony przyrody i krajobrazu, krajowej strate-
gii ochrony przyrody oraz programu ochrony ró˝-
norodnoÊci biologicznej;

15) prowadzenie spraw z zakresu organizowania
i funkcjonowania sieci Natura 2000;

16) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad parkami narodowymi, w tym nad inwestycja-
mi realizowanymi przez parki narodowe;

17) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´-
dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departa-
mentu, w tym wynikajàcych z:
a) Konwencji o obszarach wodno-b∏otnych majà-

cych znaczenie mi´dzynarodowe, zw∏aszcza ja-
ko Êrodowisko ˝yciowe ptactwa wodnego,

b) Konwencja o mi´dzynarodowym handlu dziki-
mi zwierz´tami i roÊlinami gatunków zagro˝o-
nych wygini´ciem,

c) Konwencji o ochronie dzikiej fauny i flory euro-
pejskiej oraz ich siedlisk naturalnych,

d) Konwencji o ró˝norodnoÊci biologicznej wraz
z protoko∏ami,

e) Konwencji o ochronie w´drownych gatunków
dzikich zwierzàt,

f) Porozumienia o ochronie ma∏ych waleni Morza
Pó∏nocnego i Ba∏tyku,

g) Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie,
h) Europejskiej Konwencji o Ochronie Krajobrazu;

18) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Paƒstwowej Rady
Ochrony Przyrody oraz Komisji do Spraw Organi-
zmów Genetycznie Zmodyfikowanych.

§ 14

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Globalnych Pro-
blemów Ârodowiska i Zmian Klimatu (DGPÂiZK) nale-
˝y opracowywanie za∏o˝eƒ i kierunków polityki ekolo-
gicznej paƒstwa w oparciu o zasady zrównowa˝onego

rozwoju, ocena realizacji tej polityki, koordynowanie
realizacji zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów mi´dzy-
narodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stro-
nà lub sygnatariuszem, a tak˝e wynikajàcych z cz∏on-
kostwa w organizacjach mi´dzynarodowych, w szcze-
gólnoÊci: 

1) projektowanie instrumentów prawnych, ekono-
micznych i organizacyjnych umo˝liwiajàcych reali-
zacj´ polityki ekologicznej paƒstwa, a tak˝e analiza
skutecznoÊci ich funkcjonowania;

2) opiniowanie i uzgadnianie, pod wzgl´dem zgod-
noÊci z politykà ekologicznà paƒstwa, projektów,
strategii i programów ekologicznych, za∏o˝eƒ,
opracowaƒ studialnych, planów spo∏eczno-gospo-
darczych i innych dokumentów przygotowanych
w Ministerstwie, jak równie˝ przekazanych przez
Rad´ Ministrów oraz jej cz∏onków, Komitet Rady
Ministrów, Sejm i Senat w tym prowadzenie
spraw ocen strategicznych;

3) reprezentowanie Ministra oraz udzia∏ w pracach
zespo∏ów mi´dzyresortowych do spraw opraco-
wywania ogólnopolskich programów i strategii,
w szczególnoÊci Narodowego Planu Rozwoju oraz
Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego;

4) opracowywanie zasad i koordynacja wspó∏pracy
administracji publicznej i przedsi´biorców w za-
kresie rozdzia∏u sektorowych limitów emisji wyni-
kajàcych z globalnych zobowiàzaƒ Polski;

5) kszta∏towanie polityki ekologicznej paƒstwa
z uwzgl´dnieniem wymagaƒ nak∏adanych na Pol-
sk´ w porozumieniach mi´dzynarodowych; 

6) opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie
zasad funkcjonowania mechanizmów wspomaga-
jàcych realizacj´ zadaƒ ekologicznych (handel
emisjami, wspólne przedsi´wzi´cia, mechanizm
czystego rozwoju, Êwiadectwa pochodzenia, zielo-
ne certyfikaty);

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

8) kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór
i koordynacja realizacji zadaƒ z niej wynikajàcych,
w tym ekspertyz i prac badawczych finansowa-
nych z ró˝nych êróde∏ krajowych;

9) prowadzenie rejestru tematów wszystkich eksper-
tyz oraz prac o charakterze badawczo-rozwojo-
wym wykonanych na zlecenie Ministra, Dyrektora
Generalnego Ministerstwa lub upowa˝nionych
przez nich osób;

10) prowadzenie spraw z zakresu normalizacji i staty-
styki;

11) realizacja zadaƒ wynikajàcych z ustawy o systemie
ekozarzàdzania i audytu (EMAS), w tym prowadze-
nie rejestru krajowego organizacji zarejestrowa-
nych w systemie EMAS;

12) koordynacja spraw zwiàzanych z pomocà publicz-
nà na ochron´ Êrodowiska, w tym opiniowanie
pod wzgl´dem zgodnoÊci z politykà ekologicznà
paƒstwa dokumentów dotyczàcych pomocy pu-
blicznej; 
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13) koordynacja realizacji zadaƒ dotyczàcych zintegro-
wanej polityki produktowej, technologii Êrodowi-
skowych (ETAP), a tak˝e strategii tematycznych
dotyczàcych Êrodowiska miejskiego i zrównowa-
˝onego korzystania z zasobów naturalnych oraz
zmian wzorów produkcji i konsumpcji; 

14) prowadzenie spraw z zakresu zrównowa˝onego
rozwoju, w tym realizacji postanowieƒ Zgroma-
dzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych, Komisji Trwa∏ego Rozwoju Narodów Zjed-
noczonych, Szczytów Ziemi w Rio de Janeiro i Jo-
hannesburgu;

15) prowadzenie, we wspó∏pracy z innymi komórka-
mi, spraw z zakresu nadzoru Ministra nad nadzo-
rowanymi jednostkami badawczo-rozwojowymi,
a w szczególnoÊci prowadzenie spraw z zakresu
nadzoru Ministra nad Instytutem Ochrony Ârodo-
wiska oraz Instytutem Ekologii Terenów Uprzemy-
s∏owionych, w tym spraw zwiàzanych z og∏osze-
niem i przebiegiem konkursu na stanowisko dy-
rektora resortowej jednostki badawczo-rozwojo-
wej;

16) kszta∏towanie i ocena polityki regionalnej
z uwzgl´dnieniem zasad polityki ekologicznej paƒ-
stwa;

17) udzia∏ w kszta∏towaniu priorytetów wspó∏pracy
z zagranicà w porozumieniu z Gabinetem Politycz-
nym Ministra;

18) prowadzenie spraw zwiàzanych z realizacjà umów
mi´dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci depar-
tamentu, w tym wynikajàcych z:
a) Konwencji w sprawie transgranicznego zanie-

czyszczania powietrza na dalekie odleg∏oÊci
wraz z protoko∏ami,

b) Konwencji Wiedeƒskiej w sprawie ochrony
warstwy ozonowej wraz z Protoko∏em Montre-
alskim w sprawie substancji zubo˝ajàcych war-
stw´ ozonowà,

c) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu wraz z Protoko∏em
z Kioto,

d) Konwencji w sprawie trwa∏ych zanieczyszczeƒ
organicznych,

e) Konwencji o Rozwoju Zrównowa˝onym Karpat;

19) prowadzenie sekretariatu Rady do spraw Zrówno-
wa˝onego Rozwoju;

20) opiniowanie materia∏ów i pism wynikajàcych
z cz∏onkostwa Polski w UE opracowanych przez in-
ne komórki, w szczególnoÊci dokumentów przeka-
zywanych pod obrady Komitetu Europejskiego Ra-
dy Ministrów, instrukcji na posiedzenia poszcze-
gólnych formacji Rady UE oraz stanowisk przeka-
zywanych Komisji Europejskiej, Sekretariatowi Ra-
dy oraz Parlamentowi Europejskiemu pod wzgl´-
dem ich zgodnoÊci z zasadami zrównowa˝onego
rozwoju;

21) koordynowanie zadaƒ Ministra zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià Mi´dzyresortowego Zespo∏u ds. Nowo-
czesnych Regulacji Gospodarczych;

22) inicjowanie, wspomaganie i koordynacja dzia∏aƒ
zwiàzanych z racjonalizacjà zu˝ycia energii oraz
rozwojem energetyki opartej na êród∏ach odna-
wialnych.

§ 15

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Prawnego (DP)
nale˝y opiniowanie projektów aktów normatywnych
oraz umów cywilnoprawnych, a tak˝e sporzàdzanie
opinii prawnych w zakresie dzia∏ania Ministra,
w szczególnoÊci: 

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych pod
wzgl´dem zgodnoÊci z prawem oraz poprawnoÊci
redakcji i techniki legislacyjnej (kontrola formalno-
prawna);

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

3) udzia∏ w uzgadnianiu projektów umów mi´dzyna-
rodowych przygotowywanych w Ministerstwie;

4) koordynowanie opiniowania przez inne komórki
projektów aktów normatywnych przekazanych
w ramach uzgodnieƒ mi´dzyresortowych;

5) realizowanie zadaƒ zwiàzanych z cz∏onkostwem
Polski w Unii Europejskiej w zakresie:
a) koordynowania spraw zwiàzanych z notyfikacjà

aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji
Krajowych Ârodków Wykonawczych,

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

c) koordynowania i prowadzenia spraw zwiàza-
nych z przygotowywaniem stanowiska dotyczà-
cego spraw prowadzonych przed ETS,

d) koordynowania i prowadzenia spraw zwiàza-
nych z przygotowywaniem stanowiska dotyczà-
cego spraw prowadzonych przed sàdem EFTA,

e) prowadzenia bazy zawierajàcej informacje do-
tyczàce stanu transpozycji dyrektyw Rynku We-
wn´trznego (Internal Market Scoreboard) w Mi-
nisterstwie;

6) kontrola formalnoprawna projektów umów cywil-
noprawnych przygotowywanych w Ministerstwie,
z wyjàtkiem umów o korzystanie z informacji geo-
logicznej przygotowywanych w Departamencie
Geologii i Koncesji Geologicznych;

7) kontrola zgodnoÊci z prawem uchwa∏ Rady Nad-
zorczej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz aktów prawa miej-
scowego wydawanych przez wojewodów;

8) kontrola formalnoprawna projektów statutów wo-
jewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska 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;
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11) zapewnienie zast´pstwa procesowego Ministra
w post´powaniach przed sàdami i innymi organa-
mi, w sprawach nie zastrze˝onych do w∏aÊciwoÊci
innych komórek;

12) ewidencjonowanie: 
a) aktów normatywnych wydawanych przez Mini-

stra, 
b) aktów kierownictwa wewn´trznego, wydawa-

nych przez Dyrektora Generalnego Minister-
stwa, 

c) pe∏nomocnictw i upowa˝nieƒ udzielanych
przez Ministra i Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa.

§ 16

Do zakresu zadaƒ Departamentu Gospodarki Wodnej
(DGW) nale˝y opracowywanie za∏o˝eƒ i kierunków po-
lityki Ministra w zakresie gospodarowania wodami
oraz realizacja zadaƒ z niej wynikajàcych, w szczegól-
noÊci:

1) kszta∏towanie ochrony i racjonalnego wykorzysta-
nia zasobów wodnych;

2) utrzymanie Êródlàdowych wód powierzchniowych
stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, wraz
z infrastrukturà technicznà;

3) wykonywanie zadaƒ Ministra, jako reprezentujàce-
go Skarb Paƒstwa, w stosunku do mienia zwiàza-
nego z gospodarkà wodnà;

4) prowadzenie nadzoru nad realizacjà zadaƒ z zakre-
su budowy, modernizacji i utrzymania Êródlàdo-
wych dróg wodnych;

5) zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz
koordynacji przedsi´wzi´ç s∏u˝àcych os∏onie
i ochronie przeciwpowodziowej; 

6) nadzorowanie realizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Âcieków Komunalnych, w tym ob-
s∏uga kancelaryjno-biurowa Mi´dzyresortowego
Zespo∏u do spraw Krajowego Programu Oczysz-
czania Âcieków Komunalnych;

7) zapewnienie funkcjonowania paƒstwowej s∏u˝by
hydrologiczno-meteorologicznej oraz wspó∏praca
w zakresie funkcjonowania paƒstwowej s∏u˝by hy-
drogeologicznej;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad Regionalnymi Zarzàdami Gospodarki Wodnej
oraz merytorycznego nadzoru nad Instytutem Me-
teorologii i Gospodarki Wodnej;

9) prowadzenie spraw wynikajàcych z nadzoru Mini-
stra nad Biurem Gospodarki Wodnej;

10) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´-
dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci departa-
mentu, w tym wynikajàcych z:
a) umów dwustronnych o gospodarowaniu woda-

mi granicznymi,
b) Umowy o Mi´dzynarodowej Komisji Ochrony

Odry przed Zanieczyszczeniem,

c) Konwencji o ochronie i u˝ytkowaniu cieków
transgranicznych i jezior mi´dzynarodowych
wraz z protoko∏ami,

d) Porozumienia o Wspó∏pracy z Europejskà Orga-
nizacjà Eksploatacji Satelitów Meteorologicz-
nych,

e) Konwencji o Zapobieganiu Pustynnieniu;

11) wspó∏praca z G∏ównym Inspektoratem Ochrony
Ârodowiska oraz Departamentem Globalnych Pro-
blemów Ârodowiska i Zmian Klimatu w zakresie
realizacji Konwencji o ochronie Êrodowiska mor-
skiego obszaru Morza Ba∏tyckiego z 1992 r.;

12) obs∏uga kancelaryjno-biurowa:
a) Pe∏nomocnika Ministra do spraw Wspó∏pracy

na Wodach Granicznych,
b) Krajowej Rady Gospodarki Wodnej,
c) Przewodniczàcego Delegacji HELCOM.

§ 17

Do zakresu dzia∏ania Biura Administracyjno-Finasowe-
go (BAF) nale˝y zapewnienie prawid∏owych warunków
funkcjonowania Ministerstwa, w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie projektu i uk∏adu wykonawczego
planu finansowego Ministerstwa w oparciu o jed-
nostkowe plany rzeczowo-finansowe;

2) obs∏uga finansowo-ksi´gowa poszczególnych ko-
mórek oraz Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ So-
cjalnych;

3) realizowanie dochodów i wydatków bud˝etowych
w oparciu o przyj´ty roczny plan finansowy oraz
sporzàdzanie analiz i obowiàzkowej sprawozdaw-
czoÊci w tym zakresie;

4) prowadzenie i koordynowanie spraw zwiàzanych
z udzielaniem zamówieƒ publicznych;

5) prowadzenie spraw zwiàzanych z wyposa˝eniem
Ministerstwa w sprz´t biurowy, Êrodki czystoÊci i in-
ne materia∏y eksploatacyjne, urzàdzenia techniczne
i Êrodki ∏àcznoÊci;

6) realizacja zadaƒ w zakresie zakupów, serwisu i na-
praw sprz´tu teleinformatycznego Ministerstwa
oraz transportu tego sprz´tu na stanowiska pracy;

7) gospodarowanie sk∏adnikami majàtkowymi Mini-
sterstwa oraz prowadzenie ich ewidencji;

8) wspó∏udzia∏ w obs∏udze narad, konferencji i spo-
tkaƒ;

9) prowadzenie archiwum Ministerstwa.

§ 18

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Edukacji i Promo-
cji Zrównowa˝onego Rozwoju (DEiPZR) nale˝y podej-
mowanie dzia∏aƒ majàcych na celu podnoszenie stanu
ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa oraz pre-
zentowanie zasad polityki ekologicznej paƒstwa oraz
dokonaƒ w dziedzinie ochrony Êrodowiska wobec me-
diów, instytucji i organizacji pozarzàdowych majàcych
wp∏yw na kszta∏towanie postaw proekologicznych,
w szczególnoÊci: 
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1) koordynacja realizacji Narodowej Strategii Eduka-
cji Ekologicznej;

2) podejmowanie i koordynowanie dzia∏aƒ edukacyj-
no-promocyjnych Ministerstwa oraz informacyj-
nych w zakresie wdra˝ania zasad zrównowa˝onego
rozwoju, w tym dzia∏aƒ wynikajàcych z postano-
wieƒ VI Programu dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska UE;

3) prowadzenie spraw zwiàzanych z konkursami za
szczególne osiàgni´cia naukowo-badawcze w za-
kresie ochrony, kszta∏towania i u˝ytkowania Êro-
dowiska oraz jego zasobów;

4) prowadzenie spraw zwiàzanych z dost´pem do in-
formacji o Êrodowisku w kontekÊcie przygotowa-
nia i wdra˝ania polskich uregulowaƒ prawnych
oraz polityki europejskiej;

5) prowadzenie, w uzgodnieniu z Departamentem
Globalnych Problemów Ârodowiska i Zmian Kli-
matu, spraw zwiàzanych z realizacjà umów mi´-
dzynarodowych w zakresie w∏aÊciwoÊci Departa-
mentu, w tym wynikajàcych z Konwencji o dost´-
pie do informacji, udziale spo∏eczeƒstwa w podej-
mowaniu decyzji oraz dost´pie do sprawiedliwo-
Êci w sprawach dotyczàcych Êrodowiska;

6) koordynacja wspó∏pracy z pozarzàdowymi organi-
zacjami ekologicznymi;

7) realizacja zadaƒ wynikajàcych z za∏o˝eƒ polityki
medialnej i informacyjnej okreÊlonej przez Kierow-
nictwo Ministerstwa, w tym obs∏uga Rzecznika
Prasowego Ministerstwa;

8) administrowanie systemami teleinformatycznymi
Ministerstwa;

9) realizacja zadaƒ w zakresie organizacji i rozwoju
teleinformatycznego Ministerstwa; 

10) podejmowanie dzia∏aƒ, z zakresu projektowania
struktury stron internetowej i intranetowej Mini-
sterstwa oraz aktualizacja struktury tych stron;

11) prowadzenie prac zwiàzanych ze szkolnictwem za-
wodowym w zakresie Êrodowiska i gospodarki
wodnej;

12) koordynowanie prac zwiàzanych z Biuletynem In-
formacji Publicznej;

13) zapewnienie prawid∏owego wydatkowania Êrod-
ków finansowych przewidzianych w bud˝ecie na
dzia∏alnoÊç o charakterze edukacyjno-promocyj-
nym, zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy — Prawo zamówieƒ pu-
blicznych;

14) nadzór merytoryczny nad dzia∏alnoÊcià Centrum
Informacji o Ârodowisku, w tym wspó∏koordyno-
wanie prac zwiàzanych z realizacjà krajowych
i mi´dzynarodowych aktów prawnych, dotyczà-
cych dost´pu do informacji o Êrodowisku;

15) prowadzenie biblioteki Ministerstwa;

16) redakcja, organizowanie druku, rozpowszechnia-
nie i prowadzenie zbioru Dziennika Urz´dowego
Ministra Ârodowiska i G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska oraz jego skorowidza za rok
poprzedni.

§ 19

Do zakresu dzia∏ania Biura Kontroli i Audytu We-
wn´trznego (BKiAW) nale˝y przeprowadzanie kontroli
w komórkach oraz jednostkach organizacyjnych pod-
leg∏ych i nadzorowanych przez Ministra, prowadzenie
zadaƒ w zakresie skarg i wniosków, a tak˝e prowadze-
nie audytu wewn´trznego, w szczególnoÊci:

1) opracowywanie i przedk∏adanie do akceptacji Mi-
nistra projektów rocznych planów kontroli;

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

3) organizowanie i przeprowadzanie audytu i kontro-
li zadaƒ finansowanych ze Êrodków Unii Europej-
skiej, w szczególnoÊci ze Êrodków Funduszu Spój-
noÊci;

4) opracowywanie projektów wystàpieƒ pokontrol-
nych Ministra bàdê Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa oraz wniosków i zaleceƒ zmierzajàcych
do usuni´cia nieprawid∏owoÊci stwierdzonych
w wyniku kontroli;

5) opracowywanie rocznych sprawozdaƒ z kontroli
wraz z wnioskami z nich wynikajàcymi;

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

7) opracowywanie i przedk∏adanie do akceptacji Dy-
rektora Generalnego Ministerstwa rocznych pla-
nów audytu wewn´trznego;

8) prowadzenie audytu wewn´trznego;

9) opracowywanie rocznych sprawozdaƒ z audytu
wewn´trznego wraz z wnioskami z nich wynikajà-
cymi;

10) zapewnienie wspó∏pracy Ministerstwa z organami
kontroli zewn´trznej;

11) ewidencjonowanie wystàpieƒ i zaleceƒ pokontrol-
nych organów kontroli zewn´trznej. 

§ 20

Do zakresu dzia∏ania Samodzielnego Wydzia∏u Ochro-
ny Informacji Niejawnych (SWOIN) nale˝y ochrona in-
formacji niejawnych w Ministerstwie przed nieupraw-
nionym ujawnieniem, w szczególnoÊci:

1) prowadzenie ewidencji pracowników Ministerstwa
dopuszczonych do informacji niejawnych oraz wy-
dawanie poÊwiadczeƒ bezpieczeƒstwa;

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

3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych;

4) kontrola ewidencji materia∏ów i obiegu dokumen-
tów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Kancelarii
Tajnej;

5) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

6) wspó∏praca przy zapewnieniu ochrony fizycznej Mi-
nisterstwa;
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7) opracowywanie planu ochrony Ministerstwa i nad-
zorowanie jego realizacji.

§ 21

1. Przy Ministerstwie dzia∏a gospodarstwo pomocni-
cze Ministerstwa — Zak∏ad Obs∏ugi Ministerstwa
Ârodowiska (ZO).

2. BezpoÊredni nadzór nad Zak∏adem Obs∏ugi Mini-
sterstwa Ârodowiska sprawuje Dyrektor Generalny
Ministerstwa. 

3. Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Zak∏adu Obs∏ugi Mini-
sterstwa Ârodowiska okreÊla zarzàdzenie nr 23 Mini-
stra Ochrony Ârodowiska i Zasobów Naturalnych
z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utworzenia biura
gospodarczego przy Ministrze Ochrony Ârodowiska
i Zasobów Naturalnych, z póêniejszymi zmianami. 

§ 22

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska okreÊla ustawa z dnia 20 lipca
1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 982, Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190,
poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1263, Nr 191, poz. 1956, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2784, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954,
Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1495). 

§ 23

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Prezesa Paƒstwowej
Agencji Atomistyki okreÊla ustawa z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1689, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362). 

§ 24

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Biura Gospodarki Wod-
nej w Warszawie okreÊla zarzàdzenie nr 4 Ministra
Ârodowiska z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie utwo-
rzenia Biura Gospodarki Wodnej, zmienione zarzàdze-
niem nr 5 Ministra Ârodowiska z dnia 21 lutego 2003 r.
oraz zarzàdzeniem Nr 19 Ministra Ârodowiska z dnia
28 kwietnia 2003 r.

§ 25

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Centralnego OÊrodka Do-
skonalenia Kadr Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w D´bem, okreÊla zarzàdzenie nr 1 Ministra
Ârodowiska z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie Cen-
tralnego OÊrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Ârodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w D´bem, zmienione za-
rzàdzeniem nr 4 Ministra Ârodowiska z dnia 12 lutego
2003 r.

§ 26

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Centrum Informacji
o Ârodowisku w Warszawie okreÊla zarzàdzenie

nr 9 Ministra Ârodowiska z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Ârodowi-
sku. 

§ 27

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania parków narodowych
okreÊla ustawa 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. 861) oraz statuty.

§ 28

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania jednostek badawczo-roz-
wojowych, nadzorowanych przez Ministra Ârodowi-
ska, okreÊla ustawa z dnia 25 lipca 1985 roku o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 33, poz. 388 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) oraz nadane na jej pod-
stawie statuty. 

§ 29

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie okreÊla ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49,
poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92,
poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1263, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz z 2005 r. Nr 25,
poz. 1582, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954, Nr 167,
poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458
i Nr 249, poz. 2104).

§ 30

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Paƒstwowego Gospo-
darstwa LeÊnego „Lasy Paƒstwowe” w Warszawie
okreÊla ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, Nr 157, poz. 1315,
Nr 167, poz. 1399, Nr 175, poz. 1460 i Nr 175,
poz. 1462). 

§ 31

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Regionalnych Zarzàdów
Gospodarki Wodnej okreÊla ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz nadane na jej pod-
stawie statuty.

§ 32

Zakres i tryb dzia∏ania Biura Nasiennictwa LeÊnego
w Warszawie okreÊla ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o leÊnym materiale rozmno˝eniowym (Dz. U. Nr 73,
poz. 761 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).
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§ 1

1. Za∏àcznik nr 1 do regulaminu okreÊla zasady przy-
gotowywania i uzgadniania projektów aktów nor-
matywnych przewidzianych do rozpatrzenia przez
Rad´ Ministrów oraz projektów aktów normatyw-
nych wydawanych przez Ministra i og∏aszanych, na
podstawie odr´bnych przepisów, w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej albo Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

2. Je˝eli w przepisach niniejszego za∏àcznika jest mo-
wa o „projekcie” bez bli˝szego okreÊlenia, nale˝y
przez to rozumieç projekt, o którym mowa w ust. 1,
którego przygotowanie nale˝y do kompetencji Mini-
stra, a tak˝e inny dokument sporzàdzany, opiniowa-
ny oraz uzgadniany wraz z tym projektem, zgodnie
z przepisami Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 2

1. Projekt sporzàdza komórka, do której zakresu dzia-
∏ania nale˝y materia regulowana tym aktem, zwana
dalej „w∏aÊciwà komórkà”.

2. Wraz z projektem w∏aÊciwa komórka sporzàdza na-
st´pujàce dokumenty:
1) uzasadnienie do projektu;
2) opini´ wst´pnà o zgodnoÊci projektowanego ak-

tu z prawem Unii Europejskiej;
3) je˝eli projekt przewiduje wydanie aktów wyko-

nawczych — projekty tych aktów;
4) je˝eli przedmiot projektu obj´ty jest zakresem

prawa Unii Europejskiej — przet∏umaczone tek-
sty aktów normatywnych Unii Europejskiej regu-
lujàcych ten przedmiot;

5) informacj´, czy projekt zawiera przepisy tech-
niczne powodujàce koniecznoÊç rozpocz´cia
procedury notyfikacyjnej, o której mowa w za-
∏àczniku nr 2 do regulaminu;

6) list´ uczestników konsultacji spo∏ecznych.

3. Przed sporzàdzeniem projektu w∏aÊciwa komórka
przeprowadza ocen´ skutków regulacji (OSR), któ-
rej wyniki zamieszcza si´ w odr´bnej cz´Êci uzasad-
nienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 3

1. W∏aÊciwa komórka uzgadnia projekt oraz dokumen-
ty, o których mowa w § 2 ust. 2, z wybranymi przez
siebie: 
1) innymi komórkami;
2) jednostkami organizacyjnymi podleg∏ymi lub

nadzorowanymi przez Ministra, z wy∏àczeniem
Departamentu Prawnego. 

2. Komórki oraz jednostki organizacyjne podleg∏e lub
nadzorowane przez Ministra zg∏aszajà opinie do
projektu aktu normatywnego oraz do dokumentów,
o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie wyznaczo-
nym przez w∏aÊciwà komórk´, jednak nie krótszym
ni˝ 3 dni i nie d∏u˝szym ni˝ 10 dni. Nie przedstawie-
nie opinii w terminie uwa˝a si´ za brak zastrze˝eƒ
do projektu.

3. Uzgodniony projekt w∏aÊciwa komórka zamieszcza
na stronie internetowej Ministerstwa.

§ 4

1. Po przeprowadzeniu uzgodnieƒ, o których mowa
w § 3, w∏aÊciwa komórka przekazuje projekt wraz
z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 2, do
Departamentu Prawnego, w celu zaopiniowania
pod wzgl´dem poprawnoÊci redakcji oraz zgodno-
Êci z prawem i zasadami techniki prawodawczej. 

2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, za∏àcza si´ infor-
macj´ o wynikach uzgodnieƒ, o których mowa w § 3.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2,
w∏aÊciwa komórka przekazuje do Departamentu
Prawnego równie˝ w wersji elektronicznej.

§ 5

1. W przypadku braku uwag do projektu oraz doku-
mentów, o których mowa w § 2 ust. 2, Departament
Prawny kieruje projekt do opinii:
1) uczestników konsultacji spo∏ecznych;
2) Rzàdowego Centrum Legislacji — pod wzgl´dem

jakoÊci oceny skutków regulacji (OSR) i zakresu
konsultacji spo∏ecznych.

2. Wyniki konsultacji spo∏ecznych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, w∏aÊciwa komórka omawia w uzasad-
nieniu do projektu.

3. Je˝eli w opinii, o której mowa w ust. 1, Rzàdowe
Centrum Legislacji zg∏osi zastrze˝enia do projektu,
w∏aÊciwa komórka sporzàdza projekt stanowiska
Ministra do zg∏oszonych zastrze˝eƒ.

§ 6

1. Po wyra˝eniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 1, De-
partament Prawny kieruje projekt do uzgodnieƒ
mi´dzyresortowych.

2. Je˝eli w toku uzgodnieƒ, o których mowa w ust. 1,
zostanà zg∏oszone uwagi do projektu, w∏aÊciwa ko-
mórka:
1) przygotowuje zestawienie uwag;
2) przygotowuje projekt stanowiska Ministra do

zg∏oszonych uwag, z zastrze˝eniem ust. 3;
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Za∏àcznik nr 1

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH



3) w razie potrzeby — organizuje konferencj´
uzgadniajàcà projekt.

3. Je˝eli uwagi, o których mowa w ust. 2, dotyczà wy-
∏àcznie poprawnoÊci redakcji bàdê zgodnoÊci z pra-
wem lub zasadami techniki prawodawczej, projekt
stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przygo-
towuje Departament Prawny. 

§ 7

1. Po zakoƒczeniu uzgodnieƒ mi´dzyresortowych w∏a-
Êciwa komórka opracowuje nowy tekst projektu,
uwzgl´dniajàcy zg∏oszone uwagi lub sporzàdza pro-
tokó∏ rozbie˝noÊci, w którym omawia zg∏oszone
uwagi oraz przyczyny ich nieuwzgl´dnienia; przepis
§ 5 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

2. W razie nie uwzgl´dnienia uwag zg∏oszonych w to-
ku uzgodnieƒ mi´dzyresortowych, Departament
Prawny kieruje projekt do rozpatrzenia przez w∏aÊci-
wy sta∏y komitet Rady Ministrów celem usuni´cia
rozbie˝noÊci, z zastrze˝eniem § 8 ust. 2. 

§ 8

1. Projekt uwzgl´dniajàcy uwagi zg∏oszone w toku
uzgodnieƒ mi´dzyresortowych lub którego brzmie-
nie zosta∏o ustalone zgodnie z § 7 ust. 2, Departa-
ment Prawny kieruje do Rzàdowego Centrum Legi-
slacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiàzku rozpa-
trzenia przez Komisj´ Prawniczà.

2. W razie nieuwzgl´dnienia uwag Rzàdowego Cen-
trum Legislacji zg∏oszonych w toku uzgodnieƒ mi´-
dzyresortowych Departament Prawny kieruje pro-
jekt do rozpatrzenia przez Komisj´ Prawniczà.

§ 9

1. Projekt w brzmieniu zwolnionym z obowiàzku roz-
patrzenia przez Komisj´ Prawniczà lub uzgodnio-
nym na posiedzeniu Komisji Prawniczej parafowa-
ny jest przez dyrektora w∏aÊciwej komórki i dyrekto-
ra Departamentu Prawnego lub przez ich zast´p-
ców, a nast´pnie przez Sekretarza lub Podsekreta-
rza Stanu w Ministerstwie.

2. Po dokonaniu czynnoÊci, o których mowa w § 9
ust. 1, Departament Prawny kieruje projekt:
1) do podpisu Ministra, za poÊrednictwem Gabine-

tu Politycznego Ministra — w przypadku projek-
tu aktu wydawanego przez Ministra;

2) pod obrady w∏aÊciwego sta∏ego komitetu Rady
Ministrów a nast´pnie Rady Ministrów — je˝eli
projekt, na podstawie odr´bnych przepisów,
podlega obowiàzkowi rozpatrzenia przez Rad´
Ministrów.

3. Akt normatywny, podpisany przez Ministra zgodnie
z ust. 1 pkt 1, Departament Prawny kieruje do Rzà-
dowego Centrum Legislacji z wnioskiem o publika-
cj´ w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej al-
bo Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”. 
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Za∏àcznik nr 2

PROCEDURA POST¢POWANIA Z AKTAMI NORMATYWNYMI TRANSPONUJÑCYMI DYREKTYWY PRAWA
WSPÓLNOTOWEGO

§ 1

Za∏àcznik nr 2 do regulaminu okreÊla zasady funkcjo-
nowania Systemu Notyfikacji Krajowych Ârodków
Wykonawczych w Ministerstwie.

§ 2

W przypadku gdy akt normatywny transponuje dyrek-
tywy prawa wspólnotowego, w∏aÊciwa komórka spo-
rzàdza szczegó∏owy wykaz dyrektyw prawa wspólno-
towego transponowanych przez ten akt.

§ 3

Je˝eli akt normatywny dokonuje samodzielnie ca∏-
kowitej transpozycji danej dyrektywy prawa wspólno-
towego, lub dokonuje ca∏kowitej transpozycji jako
ostatni z kilku aktów normatywnych cz´Êciowo trans-
ponujàcych przepisy danej dyrektywy, w∏aÊciwa
komórka sporzàdza tabel´ zgodnoÊci dla danej dyrek-
tywy.

§ 4

Tabela zgodnoÊci, o której mowa w § 3, powinna zawieraç:
1) tytu∏ i numer dyrektywy;
2) list´ wszystkich aktów normatywnych transponujà-

cych dyrektyw´;
3) szczegó∏owy wykaz przepisów dyrektywy wraz

z transponujàcymi je przepisami w∏aÊciwych aktów
normatywnych.

§ 5

Wykaz, o którym mowa w § 2, oraz tabel´ zgodnoÊci,
o której mowa w § 3, w∏aÊciwa komórka przekazuje do
Departamentu Prawnego w celu dokonania notyfikacji
aktu normatywnego Komisji Europejskiej w ramach Sys-
temu Notyfikacji Krajowych Ârodków Wykonawczych.

§ 6

CzynnoÊci, o których mowa w § 2—5, w∏aÊciwa ko-
mórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia opu-
blikowania aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.



§ 1

1. Za∏àcznik nr 3 do regulaminu okreÊla zasady funk-
cjonowania systemu notyfikacji projektów aktów
prawnych zawierajàcych przepisy techniczne,
w szczególnoÊci zasady post´powania z projektami
aktów prawnych które, na podstawie rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego sys-
temu notyfikacji norm i aktów prawnych, podlegajà
procedurze notyfikacyjnej.

2. Je˝eli w przepisach za∏àcznika jest mowa o „projek-
cie”, nale˝y przez to rozumieç projekt aktu norma-
tywnego przygotowywany w Ministerstwie, zgod-
nie z za∏àcznikiem nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 2

1. Po przeprowadzeniu uzgodnieƒ wewnàtrzresorto-
wych komórka, do zakresu dzia∏ania której nale˝y
materia regulowana projektem, zwana dalej „w∏a-
Êciwà komórkà”, przekazuje projekt do Departa-
mentu Prawnego wraz z precyzyjnà informacjà, czy
zawiera on przepisy techniczne, powodujàce ko-
niecznoÊç rozpocz´cia procedury notyfikacyjnej lub
czy wy∏àcza on zasad´ swobodnego przep∏ywu to-
warów.

2. Informacj´, o której mowa w ust. 1, podpisuje Dy-
rektor w∏aÊciwej komórki lub upowa˝niony przez
niego Zast´pca.

§ 3

1. O ile projekt zawiera przepisy techniczne, powodu-
jàce koniecznoÊç rozpocz´cia procedury notyfika-
cyjnej, Departament Prawny przekazuje projekt w∏a-
Êciwej komórce, w celu przygotowania dokumen-
tów, o których mowa w ust. 3.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nast´puje po
przeprowadzeniu przez Departament Prawny kon-
sultacji spo∏ecznych i uzgodnieƒ mi´dzyresorto-
wych projektu.

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania projektu, w∏a-
Êciwa komórka przekazuje do Departamentu Praw-
nego:
1) wype∏niony formularz notyfikacyjny;
2) szczegó∏owe uzasadnienie potrzeby wydania da-

nego przepisu technicznego;
3) akt prawny, zawierajàcy przepis upowa˝niajàcy

do wydania notyfikowanego aktu lub inny akt
prawny, je˝eli jest to niezb´dne do prawid∏owej
oceny skutków przepisu technicznego, a nie zo-
sta∏y one uprzednio przekazane Komisji Europej-
skiej;

4) w przypadku aktu prawnego zawierajàcego prze-
pisy wprowadzajàce ograniczenia dotyczàce

substancji lub preparatów chemicznych ze
wzgl´du na ochron´ zdrowia, ochron´ konsu-
mentów albo ochron´ Êrodowiska — informacje
dotyczàce tych substancji lub preparatów, mo˝li-
wych do zastosowania ich odpowiedników oraz
analiz´ przewidywanego wp∏ywu tych substancji
i preparatów na zdrowie, ochron´ konsumentów
lub Êrodowisko, wraz z ocenà ryzyka.

§ 4

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

§ 5

1. W przypadku gdy akt prawny zawiera powo∏anie si´
na norm´, notyfikacji mo˝na dokonaç przez poinfor-
mowanie o zamiarze przyj´cia aktu prawnego ze
wskazaniem tej normy.

2. W przypadku gdy akt prawny podlega jednoczeÊnie
innej procedurze informowania Komisji Europej-
skiej, na podstawie przepisów odr´bnych, notyfika-
cji mo˝na dokonaç przez do∏àczenie do informacji
przes∏anej w ramach tej procedury oÊwiadczenia, ˝e
stanowi ona równie˝ notyfikacj´ 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 w∏aÊciwà komórk´ spe∏niania
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 zawierajàcego ko-
mentarze bàdê uwagi do projektu, Departament
Prawny niezw∏ocznie przekazuje to stanowisko w∏a-
Êciwej komórce, celem ustosunkowania si´ i przy-
gotowania poprawionej wersji projektu.

2. W∏aÊciwa komórka rozpatruje stanowisko, o którym
mowa w ust. 1 oraz, w przypadku gdy w stanowisku
tym zawarte sà:
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Za∏àcznik nr 3

PROCEDURA NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH 
ZAWIERAJÑCYCH PRZEPISY TECHNICZNE



1) komentarze — bierze je pod uwag´ w dalszych
pracach nad projektem aktu prawnego;

2) szczegó∏owe uwagi — przygotowuje, w razie po-
trzeby w uzgodnieniu z innymi zainteresowany-
mi resortami, informacje o dzia∏aniach, jakie b´-
dà podj´te w zwiàzku z tymi uwagami.

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

4. Po przeprowadzeniu analizy materia∏ów, 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 w∏aÊciwej komórki. 

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

§ 7

W przypadku otrzymania uwag do notyfikowanego
projektu bezpoÊrednio z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, procedur´ okreÊlonà w § 6 stosuje si´
odpowiednio. 

§ 8

1. W przypadku otrzymania od krajowego koordynato-
ra systemu notyfikacji norm i aktów prawnych pro-
jektu aktu normatywnego przygotowanego w paƒ-
stwie cz∏onkowskim Unii Europejskiej, Departament
Prawny przekazuje ten projekt, w trybie legislacji
obiegowej, do w∏aÊciwych komórek, w celu sporzà-
dzenia wspólnego stanowiska oraz ewentualnego
zg∏oszenia uwag do projektu.

2. W∏aÊciwa 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 w∏aÊci-
wej komórki, do krajowego koordynatora systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych. 

§ 9

Je˝eli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu praw-
nego zawierajàcego przepisy techniczne wprowadzo-
ne zosta∏y istotne zmiany, w szczególnoÊci dodano lub
zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wymaga-
nia albo przyspieszono termin ich wprowadzenia, pro-
jekt ten podlega ponownej procedurze notyfikacyjnej.

§ 10

1. O ile wydany (opublikowany) akt prawny wy∏àcza
zasad´ swobodnego przep∏ywu towarów, w∏aÊciwa
komórka niezw∏ocznie przygotowuje i przekazuje do
Departamentu Prawnego nast´pujàce dokumenty:
1) tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawne-

go wraz z wype∏nionym formularzem, którego
wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych;

2) pe∏ny tekst za∏àczników do aktu prawnego, o ile
krajowy koordynator systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych zg∏osi∏ takie ˝àdanie; 

3) wnioski o przekazanie za∏àczników i dodatko-
wych informacji do aktów prawnych wy∏àczajà-
cych stosowanie zasady swobodnego przep∏ywu
towarów, wydanych i notyfikowanych przez paƒ-
stwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament
Prawny przekazuje do krajowego koordynatora sys-
temu notyfikacji norm i aktów prawnych niezw∏ocz-
nie po ich otrzymaniu z w∏aÊciwej komórki. 

§ 11

Departament Prawny przekazuje w∏aÊciwej komórce
dokumenty, o których mowa w § 18 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-
kacji norm i aktów prawnych, niezw∏ocznie po ich
otrzymaniu od krajowego koordynatora systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych.
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ZARZÑDZENIE Nr 20 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ 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 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,
poz. 1087) zarzàdza si´, co nast´puje:
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Lp. Rodzaj zadaƒ ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Regulacja sk∏adu gatunkowego oraz
zag´szczenia drzew w drzewostanach
(trzebie˝), zwi´kszajàca odpornoÊç
drzewostanów na czynniki biotyczne
i abiotyczne,
w tym:
— trzebie˝ wczesna

— trzebie˝ póêna

915,14 ha

159,34 ha

755,80 ha

Obr´b Ochronny Kampinos: oddz. 76f, 173g, 276b,
g, j, 294m, 299c, 307h, 318o, 340o, 345b, 354o, 366j,
387h, t, 395f, 411g, 412i, 413d, 415dx, 433b, 449l,
wieÊ Komorów: dzia∏ka 84.
Obr´b Ochronny Kromnów: oddz. 180d, 269a, f,
273h, 274a, 279s, 280k, 282f, 310gx, 311p, t, 312fx,
345j, k, m, 346b, c, j, l, 347o, p, r, 348f, p, 361b, c, d,
z,bx, hx, 363g, i, t, 365t, 375a, g, 376c, d, 403b, wieÊ
Âladów: dzia∏ka 696, 705, 706, 707, 709, 716, 774.
Obr´b Ochronny Laski: oddz. 83c, 84a, c, 87d, 90b,
111Aj, 115a, 125g, 126d, h, 140c, d, 165d, 262c, d,
266g, j, 281f, h, s, 282m, 292p, jx, 328j, k, m, 333b, c,
i, m, 335i, p, 369d.

Obr´b Ochronny Kampinos: oddz. 50a, 63d, 65g,
66d, 73h, 77h, 85c, 89a, h, 90f, 107b, 109d, 111b, f,
127f, 128d, 130a, d, 132b, d, 154a, b, 170j, 190a,
199c, d, 201a, p, 203a, 236c, 237h, i, 252d, 340n,
347a, 363s, 383i,dx, 386x, 388b, 389l, m, 395i, 412w,
414g, 419a. 
Obr´b Ochronny Kromnów: oddz. 19n, 26g, h, 27h,
35d, l, 36i, j, l, o, p, 44d, 51b, c, 52a, d, f, 54a, 60a,
66a, 68a, 78f, g, i, j, 81c, 88d, i, 90b, 106c, 108c, 109b,
110d, i, 111d, 117b, 123d, 126d, g, 128c, i, k, 139g,
162a, 165a, 166a,b, 167h, 180a, 203c, 204g, 206g, i,
207d, i, k, l, 215d, 217b, d, f, g, 229bx, cx, 358b, d, f,
g, h, i, 361r, ax, 363j, k, 368n, 377a, b, 379a.
Obr´b Ochronny Laski: oddz. 4c, g, k, n, 7a, g, j, 17b,
18a, c, 19d, j, 33a, c, d, 43d, 44o, 45i, j, 46d, 47g, h,
48k, 63b, n, 77m, 79h, i, 82c, 84b, 87a, b, 88f, 102c, g,
103c, f, 104d, 107a, 111Ac, 113b, 126c, 140b, h, 160b,
164d, 180a, b, 182a, 199g, 202g, 203b, 206i, 215c,
237j, k, 238d, 262b, 266a, i, 267c, k, m, 273g, 292x, hx,
325hx, 330a, b, c, h, i, j, k, 332n, 333a, bx, 348g, h, j

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 96 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla
Kampinoskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2

do zarzàdzenia w punkcie „II. Sposoby ochrony czyn-
nej na obszarach ochrony czynnej” w tabeli „A.
W ekosystemach leÊnych”: 

1) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

2) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2 Utrzymywanie odpowiedniego stanu
sanitarnego lasu (ci´cia sanitarne)

83,65 ha Obr´b Ochronny Kampinos: oddz. 50i, 82a, 130h,
172Aj.
Obr´b Ochronny Kromnów: oddz. 19f, 34b, 36n,
52b,c, 53a, 217a, 351c.
Obr´b Ochronny Laski: oddz. 19b, f, i, 20f, h, k, l,
79a, c, d, f, 86b, 174c, f, 175b
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4) po lp. 21 dodaje si´ lp. 22 w brzmieniu:

3) lp. 4 otrzymuje brzmienie:

4 Usuni´cie gatunków obcych (sosna
banksa)

0,25 ha Obr´b Ochronny Laski: oddz. 140f

22 Usuni´cie wiatro∏omów — wywróco-
ne drzewa, rozproszone na po-
wierzchni leÊnej, zagra˝ajàce trwa∏o-
Êci drzewostanu

700 m3 Obwód Ochronny Rózin

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 21 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Pieniƒskiego 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 101 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla

Pieniƒskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do
zarzàdzenia:

1) w pkt „II. Na obszarach obj´tych ochronà czynnà”
w tabeli „D. Inne, wed∏ug specyfiki parku” po lp. 11
dodaje si´ lp.12 w brzmieniu:

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

12 Ochrona walorów widokowych pola-
ny Majerz poprzez wykonanie pod-
ziemnej linii kablowej Êredniego na-
pi´cia 15 kV zasilajàcej wieÊ Ha∏uszo-
wa na terenie Parku

Oko∏o
380,0 m

Przy wschodniej granicy gruntów stanowiàcych
w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa w trwa∏ym zarzàdzie Par-
ku w oddz. 42c, d, f, 55a, b zgodnie z przebiegiem
i na warunkach okreÊlonych przez Park

2) w pkt „III. Na obszarach obj´tych ochronà krajobrazowà” w tabeli „A. W nieleÊnych ekosystemach làdowych”: 

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Koszenie i usuwanie biomasy na
gruntach wykupionych w 2005 roku
oraz przewidzianych do wykupu
w 2006 roku ze Êrodków Fundacji Eko-
Fundusz i Êrodków w∏asnych

7,27 ha
(grunty 

wykupione)

6n, 29z, a1, c1, 36t, c1, z, b1, w, f1, g1, l1, n1, p1, r1,
i1, k1, 37r, 45o, s, 47r, 48m; 

oko∏o 2 ha
(grunty 

planowane
do wykupu)

Grunty planowane do wykupienia ze Êrodków Fun-
dacji EkoFundusz oraz Êrodków w∏asnych — na po-
lanach: Suszyna, Tylskie Góry, Za∏upa, Toporzysko-
wo, Mi´dzyska∏ki;



Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 3 — 91 — Poz. 86 i 87

b) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

oko∏o 0,8 ha
(grunty 

planowane
do wykupu)

Grunty planowane do wykupienia ze Êrodków Fun-
dacji EkoFundusz oraz Êrodków w∏asnych — na po-
lanach: Suszyna, Tylskie Góry, Za∏upa, Toporzysko-
wo, Mi´dzyska∏ki;

3 Odkrzaczanie na gruntach wykupio-
nych w 2005 roku oraz przewidzia-
nych do wykupu w 2006 roku ze Êrod-
ków Fundacji EkoFundusz i Êrodków
w∏asnych

0,15 ha
(grunty 

wykupione)

Grunty wykupione w 2005 roku. Wydzielenia: 6n,
37r; 

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 22 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2006 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie zadaƒ ochronnych dla Poleskiego 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 102 Ministra Ârodowiska z dnia
28 grudnia 2005 r. w sprawie zadaƒ ochronnych dla

Poleskiego Parku Narodowego w za∏àczniku nr 2 do
zarzàdzenia w pkt „I. Na obszarach obj´tych ochronà
czynnà”:

1) w tabeli „A. W ekosystemach leÊnych”:

a) lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14 Uzupe∏nienie sadzonkami drzew li-
Êciastych drzewostanów w miejscach
ich przerzedzenia (poprawki i uzupe∏-
nienia)

3,64 ha 1a, 2b, c, 9g, i, r, 11c, 85a, 92f, 93l, m, 94o, 101c,
126a, 132i, 154n, 198x, rx, 199c, 221z, 303c, d, h,
305b, 307m, n, 314f, h

b) po lp. 24 dodaje si´ lp. 25 w brzmieniu:

25 Przygotowanie gleby i posadzenie sa-
dzonek (zalesienia)

0,50 ha 221y

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1 Wycinanie i usuwanie drzew i krze-
wów z obszarów torfowiskowych

136,50 ha 37fx, 37ix, 64a, 65a, f, 97j, 98d, 99b, (99c, h, f)2), j,
100c, i, 101h, 109f, 110d, 134c, 135d, (135k)2), 137a,
147bx, 252i, 253c, 260o, 221Ab, 304k, 310t, 318a,
343a, 344a, 353t, y, 354s, 359j, k, 362n, 366b, 369d,
334b, 335a, 336a, 337a, 348a, b, 349a, 343a, 344a,
353a

1) w tabeli „B. W nieleÊnych ekosystemach làdowych” lp. 1 otrzymuje brzmienie:
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ZARZÑDZENIE Nr 23 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie rozwiàzania Komitetu Sterujàcego dla cz´Êci dotyczàcej Êrodowiska strategii wykorzystania 
Funduszu SpójnoÊci

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267,
poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Rozwiàzuje si´ Komitet Sterujàcy dla cz´Êci dotyczàcej
Êrodowiska strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci.

§ 2

Traci moc zarzàdzenie nr 23 Ministra Ârodowiska
z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie powo∏ania Komi-
tetu Sterujàcego dla cz´Êci dotyczàcej Êrodowiska
strategii wykorzystania Funduszu SpójnoÊci (Dz. Urz.
MÂiGIOÂ Nr 3, poz. 39, z póên. zm.). 

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-
wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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ZARZÑDZENIE Nr 24 MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 maja 2006 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowni-
ków centralnych urz´dów administracji rzàdowej, preze-

sów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒ-
stwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏ami administracji rzàdowej gospodarka wodna oraz Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).



§ 1

Powo∏uje si´ Komisj´ Konkursowà w celu przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowego
Zarzàdu Gospodarki Wodnej, w sk∏adzie:
1) Pan Andrzej Szweda-Lewandowski — Przedstawi-

ciel Ministra Ârodowiska Podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Ârodowiska — G∏ówny Konserwator
Przyrody;

2) Pan Piotr Rutkiewicz — Przedstawiciel Ministra Âro-
dowiska, Zast´pca Dyrektora Departamentu Gospo-
darki Wodnej w Ministerstwie Ârodowiska;

3) Pan Marek Mroczkowski — Przedstawiciel Szefa
S∏u˝by Cywilnej, Dyrektor Generalny G∏ównego In-
spektoratu Ochrony Ârodowiska.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko
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ZARZÑDZENIE Nr 25 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 31 maja 2006 r.

w sprawie nadania statutu Poradni Lekarskiej Ministerstwa Ârodowiska

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408, z póê. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Poradni Lekarskiej Ministerstwa Ârodowiska nadaje
si´ statut stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2

Traci moc zarzàdzenie Nr 19 Ministra Ochrony Ârodo-
wiska, Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia

14 kwietnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Poradni
Lekarskiej. 

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jan Szyszko

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r.
Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12,
poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083,
Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 25 Ministra Ârodowiska
z dnia 31 maja 2006 r. (poz. 90)

STATUT
Poradni Lekarskiej Ministerstwa Ârodowiska

§ 1

Poradnia Lekarska Ministerstwa Ârodowiska, zwana
dalej „Poradnià”, zosta∏a utworzona zarzàdzeniem
nr 18 Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natu-
ralnych i LeÊnictwa z dnia 13 kwietnia 1993 r. zmienia-
jàcym zarzàdzenie w sprawie utworzenia Biura Go-
spodarczego przy Ministerstwie Ochrony Ârodowiska
i Zasobów Naturalnych.

§ 2

Siedzibà Poradni jest miasto Warszawa.

§ 3

Celem Poradni jest udzielanie nieodp∏atnie Êwiadczeƒ
zdrowotnych na zasadzie i w zakresie okreÊlonym ni-
niejszym Statutem.



§ 4

Poradnia udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych pracowni-
kom Ministerstwa Ârodowiska, Zak∏adu Obs∏ugi Mini-
sterstwa Ârodowiska oraz pracownikom zak∏adów
pracy, z którymi zawarto umowy lub porozumienia
o korzystanie z us∏ug Poradni.

§ 5

Âwiadczenia zdrowotne Poradni obejmujà:
1) prowadzenie dzia∏alnoÊci profilaktycznej;
2) badania i porady lekarskie;
3) orzekanie o stanie zdrowia;
4) leczenie zachowawcze;
5) stomatologi´ zachowawczà;
6) wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych.

§ 6

W sk∏ad Poradni wchodzi:
1) gabinet internistyczny;

2) gabinet stomatologiczny;

3) gabinet fizykoterapeutyczny.

§ 7

1. Poradnià kieruje lekarz — Kierownik Poradni.

2. Kierownik Poradni odpowiada za zapewnienie
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przez oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnie-
niach zawodowych oraz za prawid∏owe i zgodne
z obowiàzujàcymi przepisami funkcjonowanie Po-
radni.

3. Kierownik Poradni samodzielnie podejmuje decyzje
dotyczàce funkcjonowania Poradni i ponosi za nie
odpowiedzialnoÊç.

§ 8

Obs∏ug´ administracyjnà i finansowo-ksi´gowà Po-
radni prowadzi Zak∏ad Obs∏ugi Ministerstwa Ârodowi-
ska. 
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Egzemplarze bie˝àce i archiwalne od 2002 r. mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73 (od 2005 r.)

Zbiory Dziennika Urz´dowego Ministra Ârodowiska i G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska
sà wy∏o˝one do powszechnego wglàdu w gmachu Ministerstwa Ârodowiska, w Bibliotece, pok. 64, w godzinach pracy
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