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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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 2 Ministra Ârodowiska z dnia
27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zakresów czyn-
noÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Mini-

sterstwie Ârodowiska, w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmie-
nie:

„6. Koordynuje prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Mi-
nistra nad G∏ównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2 — 18 — Poz.19, 20 i 21
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ZARZÑDZENIE Nr 5 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 2 marca 2004 r.

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

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak

20

ZARZÑDZENIE Nr 6 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie rozwiàzania Komitetu Sterujàcego do spraw funduszu ISPA

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Uchyla si´ zarzàdzenie Nr 50 Ministra Ârodowiska
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie powo∏ania Komi-
tetu Sterujàcego do spraw funduszu ISPA.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak

21

ZARZÑDZENIE Nr 7 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 24 marca 2004 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 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) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1

W za∏àczniku do zarzàdzenia Nr 36 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia re-



gulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska,
zmienionego zarzàdzeniem Nr 46 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 13 listopada 2003 r., zarzàdzeniem Nr 47 Mi-
nistra Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. oraz zarzà-
dzeniem Nr 3 Ministra Ârodowiska z dnia 5 lute-
go 2004 r., wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 7a otrzymuje brzmienie:
„§ 7a. Do zakresu dzia∏ania Biura Dyrektora General-

nego (BDG) nale˝y zapewnienie bie˝àcej obs∏u-
gi Dyrektora Generalnego Ministerstwa,
w szczególnoÊci:

1) realizacja wszelkich zadaƒ bezpoÊrednio nie za-
strze˝onych w regulaminie do w∏aÊciwoÊci innych
komórek;

2) koordynowanie wspó∏pracy Dyrektora Generalne-
go Ministerstwa z poszczególnymi komórkami or-
ganizacyjnymi Ministerstwa;

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

4) administrowanie systemami teleinformatycznymi
Ministerstwa; 

5) obs∏uga kancelaryjno-biurowa Dyrektora General-
nego Ministerstwa;

6) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa;
7) prowadzenie i koordynacja zadaƒ w zakresie skarg

i wniosków;
8) wspó∏praca ze zwiàzkami zawodowymi.”;

2) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Do zakresu dzia∏ania Biura Administracyjno-Gospo-

darczego (BAG) nale˝y zapewnienie prawid∏owych
warunków funkcjonowania Ministerstwa, w szcze-
gólnoÊci:

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

2) obs∏uga finansowo-ksi´gowa komórek organizacyj-
nych Ministerstwa oraz Zak∏adowego Funduszu
Âwiadczeƒ Socjalnych;

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

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

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

7) prowadzenie archiwum Ministerstwa.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2 — 19 — Poz. 21 i 22

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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ZARZÑDZENIE Nr 8 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 21 kwietnia 2004 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 2 Ministra Ârodowiska z dnia
27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zakresów czyn-
noÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Mini-
sterstwie Ârodowiska, zmienionym zarzàdzeniem Nr 5
Ministra Ârodowiska z dnia 2 marca 2004 r., wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Rady

do spraw Zrównowa˝onego Rozwoju oraz Mi´-

dzyresortowego Zespo∏u dla Nadzorowania Prze-
biegu Procesu Restrukturyzacji Górnictwa W´gla
Kamiennego.”;

2) w § 4 skreÊla si´ ust. 4;

3) dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Podsekretarz Stanu – Andrzej Mizgajski

1. Nadzoruje i koordynuje proces legislacyjny oraz ob-
s∏ug´ prawnà Ministra, prowadzone przez Departa-
ment Prawny oraz pozosta∏e komórki organizacyjne
Ministerstwa.

2. Sprawuje nadzór nad sprawami zwiàzanymi z go-
spodarkà i planowaniem przestrzennym, w ramach
zakresu dzia∏ania Ministra.



3. Koordynuje sprawy zwiàzane z orzecznictwem ad-
ministracyjnym.

4. Koordynuje sprawy zwiàzane z edukacjà ekologicz-
nà, komunikacjà spo∏ecznà oraz szkoleniami.

5. Nadzoruje opracowywanie i wdra˝anie kierunków
polityki Ministra w zakresie ∏owiectwa.

6. Sprawuje nadzór nad sprawami zwiàzanymi ze
wspó∏pracà ze zwiàzkami zawodowymi.

7. Koordynuje wspó∏prac´ z jednostkami samorzàdu
terytorialnego.

8. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespo∏u
do spraw JakoÊci Regulacji Prawnych (OECD).”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2 — 20 — Poz. 22 i 23
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ZARZÑDZENIE Nr 9 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 21 maja 2004 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W za∏àczniku do zarzàdzenia Nr 36 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska,
zmienionego zarzàdzeniem Nr 46 Ministra Ârodowi-
ska z dnia 13 listopada 2003 r., zarzàdzeniem Nr 47 Mi-
nistra Ârodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r., zarzàdze-
niem Nr 3 Ministra Ârodowiska z dnia 5 lutego 2004 r.
oraz zarzàdzeniem Nr 7 Ministra Ârodowiska z dnia 24
marca 2004 r., wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) wykonywanie obowiàzków zwiàzanych z notyfi-

kacjà aktów normatywnych transponujàcych dy-
rektywy prawa wspólnotowego w ramach syste-
mu TAIEX;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Procedura przygotowywania i uzgadniania projek-

tów aktów normatywnych stanowi za∏àcznik nr 1
do regulaminu.”,

c) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Procedura post´powania z aktami normatywnymi

transponujàcymi dyrektywy prawa wspólnotowe-
go stanowi za∏àcznik nr 2 do regulaminu.”;

2) w § 7 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2) przechowywanie i ewidencjonowanie niepubliko-

wanych dokumentów wydawanych przez Rad´
Ministrów, Komitet Rady Ministrów i Komitet Eu-
ropejski Rady Ministrów;

3) sporzàdzanie i przekazywanie innym komórkom
informacji z posiedzeƒ Rady Ministrów, Komitetu

Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady
Ministrów;”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Do zakresu dzia∏ania Departamentu Integracji
Europejskiej (DIE) nale˝y organizowanie i koor-
dynowanie dzia∏aƒ Ministra zwiàzanych
z cz∏onkostwem Polski w Unii Europejskiej,
w powiàzaniu z politykà ekologicznà paƒstwa
i politykà zrównowa˝onego rozwoju Unii Euro-
pejskiej, w szczególnoÊci:

1) prowadzenie ca∏okszta∏tu spraw zwiàzanych
z cz∏onkostwem Polski w Unii Europejskiej;

2) uczestniczenie w pracach instytucji Unii Europej-
skiej;

3) prowadzenie spraw zwiàzanych z wykorzystaniem
Êrodków przyznanych w ramach funduszy unijnych
(Funduszu SpójnoÊci i funduszy strukturalnych)
oraz przedakcesyjnych;

4) przygotowywanie i przekazywanie projektów stano-
wiska Ministra w sprawie opiniowanych w Mini-
sterstwie projektów aktów normatywnych i innych
dokumentów kierowanych na Komitet Europejski
Rady Ministrów.”;

4) w § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad Paƒstwowym Gospodarstwem LeÊnym „Lasy
Paƒstwowe”, Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim, In-
stytutem Badawczym LeÊnictwa oraz Biurem Na-
siennictwa LeÊnego.”;

5) w § 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad parkami narodowymi;”;

6) w § 15 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie spraw zwiàzanych z notyfikacjà ak-
tów normatywnych w ramach systemu TAIEX;”;



7) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. 1. Zakres i tryb dzia∏ania parków narodowych

okreÊla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
oraz statuty.

2. Na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880), Krajowy Zarzàd Parków Na-
rodowych przechodzi w stan likwidacji.”;

8) dodaje si´ § 35 w brzmieniu: 
„§ 35. Zakres i tryb dzia∏ania Biura Nasiennictwa Le-

Ênego okreÊla ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o leÊnym materiale rozmno˝eniowym (Dz. U.
Nr 73, poz. 761).”;

9) dodaje si´ za∏àcznik nr 2 w brzmieniu:
„Procedura post´powania z aktami normatywnymi
transponujàcymi dyrektywy prawa wspólnotowego.
§ 1. W przypadku, gdy akt normatywny transponuje

dyrektywy prawa wspólnotowego, w∏aÊciwa ko-
mórka sporzàdza szczegó∏owy wykaz dyrektyw
prawa wspólnotowego transponowanych przez
ten akt.

§ 2. Je˝eli akt normatywny dokonuje samodzielnie
ca∏kowitej transpozycji danej dyrektywy prawa
wspólnotowego, lub dokonuje ca∏kowitej trans-
pozycji jako ostatni z kilku aktów normatywnych
cz´Êciowo transponujàcych przepisy danej dyrek-

tywy, w∏aÊciwa komórka sporzàdza tabel´ zgod-
noÊci dla danej dyrektywy.

§ 3. Tabela zgodnoÊci, o której mowa w § 2, 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.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 1, oraz tabel´ zgodno-
Êci, o której mowa w § 2, w∏aÊciwa komórka prze-
kazuje do Departamentu Prawnego w celu doko-
nania notyfikacji aktu normatywnego Komisji Eu-
ropejskiej, w ramach systemu TAIEX.

§ 5. CzynnoÊci wymienionych w § 1–4 w∏aÊciwa ko-
mórka dokonuje w terminie siedmiu dni od dnia
opublikowania aktu normatywnego w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 21 maja 2004 r.

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2 — 21 — Poz. 23 i 24
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ZARZÑDZENIE Nr 10  MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia procedury notyfikowania projektów aktów prawnych 
zawierajàcych przepisy techniczne 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1548, z póên. zm.) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1

Ustala si´ procedur´ notyfikowania projektów aktów
prawnych zawierajàcych przepisy techniczne, stano-
wiàcà za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 2

Koordynacj´ wykonywania zadaƒ zwiàzanych z notyfi-
kacjà projektów aktów prawnych zawierajàcych prze-
pisy techniczne wykonuje, w imieniu Ministra Ârodo-
wiska, Departament Prawny.

§ 3

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Ârodowiska wyznaczà, w terminie 7 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie zarzàdzenia, pracownika (∏àcznika)
odpowiedzialnego w danej komórce za wykonywa-
nie czynnoÊci zwiàzanych z notyfikacjà projektów
aktów prawnych zawierajàcych przepisy techniczne
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci tej komórki.

2. W przypadku wystàpienia problemów o charakterze
merytorycznym w trakcie wykonywania zadaƒ zwià-
zanych z notyfikacjà projektów aktów prawnych za-
wierajàcych przepisy techniczne, wyznaczony pra-
cownik (∏àcznik) zobowiàzany jest do bezpoÊredniej
wspó∏pracy z krajowym koordynatorem systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych.



3. Informacj´ o wyznaczonym pracowniku (∏àczniku)
dyrektorzy komórek organizacyjnych przeka˝à nie-
zw∏ocznie do Dyrektora Generalnego Ministerstwa
Ârodowiska.

§ 4

Nieprzestrzeganie procedury notyfikowania projektów
aktów prawnych zawierajàcych przepisy techniczne,
w szczególnoÊci uchybienie zawartym w niej termi-
nom, traktowane b´dzie jako powa˝ne naruszenie
obowiàzków s∏u˝bowych.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych zarzàdzeniem stosuje
si´ odpowiednio przepisy rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz
z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

§ 6

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania

Dz. Urz. Min. Ârod. i G∏ów. Insp. Ochrony Ârod. Nr 2 — 22 — Poz. 24

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ

Za∏àcznik do zarzàdzenia Ministra Ârodowiska 
Nr 10 z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 24)

PROCEDURA NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH 
ZAWIERAJÑCYCH PRZEPISY TECHNICZNE

§ 1

1. Niniejszy za∏àcznik reguluje zasady funkcjonowania
systemu notyfikacji projektów aktów prawnych za-
wierajàcych przepisy techniczne, w szczególnoÊci
zasady post´powania z projektami aktów prawnych
które, na podstawie rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039,
z póên. zm.), 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 Ârodo-
wiska, zgodnie z procedurà przygotowywania
i uzgadniania aktów normatywnych, stanowiàcà za-
∏àcznik do zarzàdzenia Nr 36 Ministra Ârodowiska
z dnia 20 sierpnia 2003 r., w sprawie ustalenia regu-
laminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska.

§ 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
przepisy wprowadzajàce ograniczenia dotyczà-
ce substancji lub preparatów chemicznych ze
wzgl´du na ochron´ zdrowia, ochron´ konsu-
mentów albo ochron´ Êrodowiska — informa-
cje dotyczàce tych substancji lub preparatów,
mo˝liwych do zastosowania ich odpowiedni-
ków oraz analiz´ przewidywanego wp∏ywu tych
substancji i preparatów na zdrowie, ochron´
konsumentów lub Êrodowisko wraz z ocenà ry-
zyka.



§ 4

1. Departament Prawny, po przeprowadzeniu analizy do-
kumentów, o których mowa w § 3 ust. 3, przekazuje
projekt, wraz z dokumentami otrzymanymi z w∏aÊci-
wej komórki, do krajowego koordynatora systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych w terminie 7 dni od
dnia otrzymania dokumentów z w∏aÊciwej 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 in-
nej procedurze informowania Komisji Europejskiej, na
podstawie przepisów odr´bnych, notyfikacji 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 koordynatorowi
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w termi-
nie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdze-
nia przez w∏aÊciwà komórk´ spe∏niania przez projekt
warunków, o których mowa w ust. 1 lub 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:
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 zainteresowanymi
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 projek-
tu bezpoÊrednio z paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, 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, celem 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 o 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 no-
tyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597);

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. 
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§ 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 (Dz. U. Nr 239, poz. 2039
oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), niezw∏ocznie po ich
otrzymaniu od krajowego koordynatora systemu no-
tyfikacji norm i aktów prawnych. 
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ZARZÑDZENIE Nr 11 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie rozwiàzania Komitetu Sterujàcego do spraw Funduszu SpójnoÊci

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Rozwiàzuje si´ Komitet Sterujàcy do spraw Funduszu
SpójnoÊci.

§ 2

Uchyla si´ zarzàdzenie Nr 31 Ministra Ârodowiska
z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie powo∏ania Komi-
tetu Sterujàcego do spraw Funduszu SpójnoÊci, zarzà-
dzenie Ministra Ârodowiska Nr 35 z dnia 11 sierpnia
2003 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania

Komitetu Sterujàcego do spraw Funduszu SpójnoÊci,
zarzàdzenie Ministra Ârodowiska Nr 38 z dnia 9 paê-
dziernika 2003 r. zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie
powo∏ania Komitetu Sterujàcego do spraw Funduszu
SpójnoÊci, zarzàdzenie Ministra Ârodowiska Nr 1
z dnia 22 stycznia 2004 r. zmieniajàce zarzàdzenie
w sprawie powo∏ania Komitetu Sterujàcego do spraw
Funduszu SpójnoÊci.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ
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ZARZÑDZENIE Nr 13 MINISTRA ÂRODOWISKA 

z dnia 16 lipca 2004 r. 

zmieniajàce zarzàdzenie 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 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 32 Ministra Ârodowiska z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia sk∏adu i struktury

Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, zmienionym za-
rzàdzeniem Ministra Ârodowiska Nr 33 z dnia 23 lip-
ca 2003 r. oraz zarzàdzeniem Ministra Ârodowiska
Nr 45 z dnia 30 paêdziernika 2003 r., § 2 otrzymuje
brzmienie:

„§ 2. W sk∏ad Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-
szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
wchodzà nast´pujàce osoby:

1) Przewodniczàcy — Krzysztof SZAMA¸EK;
2) Wiceprzewodniczàcy — Krystyna CZAPLICKA-

-KOLARZ;
3) Cz∏onek — Jerzy BORKIEWICZ; 
4) Cz∏onek — Jerzy DOBOSZ;

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001r. 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 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 i Nr 121, poz. 1263.



5) Cz∏onek — Miros∏aw Zbigniew
HANUSZ;

6) Cz∏onek — Jerzy INDRA;
7) Cz∏onek — Roman NEY;
8) Cz∏onek — Przemys∏aw GONERA;
9) Cz∏onek — Kazimierz SZABLA;

10) Cz∏onek — Andrzej
WIECZORKIEWICZ;

11) Cz∏onek — Krzysztof ZAR¢BA;
12) Cz∏onek — W∏adys∏aw SKALNY —

Przedstawiciel pozarzà-
dowych organizacji eko-
logicznych;

— przedstawicielami strony samorzàdowej Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego, w Ra-

dzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, sà:

13) Cz∏onek — Stanis∏aw BODYS;
14) Cz∏onek — Marek NAWARA.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ
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ZARZÑDZENIE Nr 14 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

1. Do zakresu czynnoÊci Sekretarza Stanu i Podsekre-
tarzy Stanu nale˝y przygotowywanie stanowiska
Ministra Ârodowiska, zwanego dalej „Ministrem”,
w sprawach wymienionych w § 2–5 oraz nadzór
i monitorowanie zadaƒ wykonywanych przez ko-
mórki organizacyjne Ministerstwa Ârodowiska,
zwanego dalej „Ministerstwem”, w zakresie przy-
gotowywania i realizacji tego stanowiska.

2. Przy wykonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu sà
uprawnieni do podpisywania pism, z zastrze˝eniem
tych pism które, na mocy odr´bnych przepisów, sà
przewidziane wy∏àcznie do podpisu Ministra. 

3. W czasie nieobecnoÊci Ministra jego obowiàzki wy-
konuje Sekretarz Stanu, który jest upowa˝niony do
realizacji zadaƒ i podejmowania decyzji we wszyst-
kich sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Ministra.

§ 2

Sekretarz Stanu, G∏ówny Geolog Kraju 
– Krzysztof Szama∏ek

1. Pe∏ni funkcj´ sta∏ego zast´pcy Ministra, we
wszystkich sprawach, podczas jego nieobecnoÊci.

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

3. BezpoÊrednio nadzoruje realizacj´ zadaƒ wynika-
jàcych z ustawy — Prawo wodne.

4. Nadzoruje Regionalne Zarzàdy Gospodarki Wod-
nej, Biuro Gospodarki Wodnej.

5. W imieniu Ministra koordynuje dzia∏ania w zakre-
sie wspó∏pracy i uczestnictwa cz∏onków Kierow-
nictwa Ministerstwa w pracach Sta∏ego Zespo∏u
Rady Ministrów oraz Komitetów Rady Ministrów
lub Komitetów Prezesa Rady Ministrów.

6. Koordynuje dzia∏ania zwiàzane z absorpcjà Êrod-
ków z funduszy Unii Europejskiej i innych êróde∏
zagranicznych.

7. Nadzoruje sprawy zwiàzane z Funduszem Spójno-
Êci w sektorze Êrodowisko oraz pe∏ni funkcj´ Sek-
torowego Urz´dnika Zamawiajàcego (SUZ).

8. Kieruje pracami zwiàzanymi z Narodowym Pla-
nem Rozwoju w zakresie dzia∏ów Êrodowisko i go-
spodarka wodna oraz jest cz∏onkiem komitetów
powo∏anych w tych sprawach.

9. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracà geolo-
gów wojewódzkich.

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

11. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Rady do
spraw Zrównowa˝onego Rozwoju oraz Mi´dzyre-
sortowego Zespo∏u dla Nadzorowania Przebiegu
Procesu Restrukturyzacji Górnictwa W´gla Ka-
miennego.

12. Wspó∏pracuje z Krajowà Radà Gospodarki Wod-
nej, Radà Geologicznà, G∏ównà Geologicznà Ko-
misjà Egzaminacyjnà, oraz Komisjami: Zasobów
Kopalin, Dokumentacji Hydrogeologicznych, Do-
kumentacji Geologiczno-In˝ynierskich, a tak˝e Ko-
misjà do spraw Opracowaƒ Kartograficznych.

13. Nadzoruje Paƒstwowy Instytut Geologiczny.



§ 3

Podsekretarz Stanu, G∏ówny Konserwator Przyrody
– Zbigniew Witkowski

1. BezpoÊrednio nadzoruje realizacj´ zadaƒ wynika-
jàcych z nast´pujàcych ustaw:
1) ustawy o ochronie przyrody, ze szczególnym

uwzgl´dnieniem zadaƒ zwiàzanych z wdro˝e-
niem sieci obszarów Natura 2000,

2) ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych,

3) ustawy — Prawo ∏owieckie.
2. Koordynuje sprawy zwiàzane z edukacjà ekolo-

gicznà, komunikacjà spo∏ecznà.
3. Prowadzi sprawy wynikajàce z nadzoru Ministra

nad Krajowym Zarzàdem Parków Narodowych
(w likwidacji) oraz parkami narodowymi.

4. W imieniu Ministra koordynuje dzia∏alnoÊç par-
ków krajobrazowych.

5. W imieniu Ministra prowadzi sprawy zwiàzane
z wydawaniem zezwoleƒ na pozyskiwanie roÊlin
i zwierzàt obj´tych ochronà gatunkowà oraz na
czynnoÊci zabronione w stosunku do roÊlin i zwie-
rzàt obj´tych ochronà.

6. Wspó∏pracuje merytorycznie z wojewódzkimi kon-
serwatorami przyrody.

7. Wspó∏pracuje z Paƒstwowà Radà Ochrony Przyro-
dy oraz Komisjà do spraw GMO.

8. Nadzoruje Instytut Badawczy LeÊnictwa, Centrum
Informacji o Ârodowisku oraz Biuro Nasiennictwa
LeÊnego.

9. Koordynuje i nadzoruje sprawy zwiàzane z funk-
cjonowaniem i rozwojem informatyzacji w zakre-
sie Êrodowiska i gospodarki wodnej.

10. Koordynuje prace zwiàzane z Sektorowym Progra-
mem Operacyjnym Restrukturyzacji i Modernizacji
Sektora ˚ywnoÊciowego oraz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz uczestniczy w pracach Zespo∏u do-
tyczàcego tego Programu, a tak˝e innych progra-
mów zwiàzanych ze sferà rolnictwa, ochrony przy-
rody i bezpieczeƒstwa biologicznego.

11. Koordynuje prace zwiàzane z projektami w zakre-
sie ochrony przyrody w ramach funduszu LIFE.

§ 4

Podsekretarz Stanu – Andrzej Mizgajski

1. Sprawuje nadzór nad sprawami zwiàzanymi z go-
spodarkà i planowaniem przestrzennym, w ra-
mach zakresu dzia∏ania Ministra.

2. W imieniu Ministra kieruje sprawami zwiàzanymi
z kszta∏towaniem polityki ekologicznej i prze-
strzennej paƒstwa.

3. Wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wyni-
kajàce z ustawy o finansach publicznych oraz in-
nych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodar-
kà finansowà i wykonywaniem bud˝etu resortu.

4. Sprawuje nadzór nad sprawami zwiàzanymi ze
wspó∏pracà ze zwiàzkami zawodowymi dzia∏ajàcy-
mi w resorcie.

5. Koordynuje wspó∏prac´ z jednostkami samorzàdu
terytorialnego i jest cz∏onkiem Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego.

6. W imieniu Ministra uczestniczy w pracach Zespo∏u
do spraw JakoÊci Regulacji Prawnych (OECD).

7. Koordynuje prace zwiàzane z projektami ochrony
Êrodowiska w Zintegrowanym Programie Rozwoju
Regionalnego.

8. Nadzoruje w imieniu Ministra kontrakty regional-
ne w cz´Êci Êrodowisko i gospodarka wodna.

9. Koordynuje proces szkoleƒ w resorcie oraz nadzo-
ruje Centralny OÊrodek Doskonalenia Kadr Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w D´bem.

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

11. Nadzoruje Instytut Ekologii Terenów Uprzemys∏o-
wionych.

12. Sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister
jest w∏aÊciwy ze wzgl´du na cele i przedmiot dzia∏ania.

13. Koordynuje dzia∏ania organizacyjno-prawne zwià-
zane z cz∏onkostwem w Unii Europejskiej, z wyjàt-
kiem § 2 ust. 6.

14. Wspó∏pracuje z Krajowà Komisjà do spraw Ocen
Oddzia∏ywania na Ârodowisko.

§ 5

Podsekretarz Stanu – Tomasz Podgajniak

1. BezpoÊrednio nadzoruje realizacj´ zadaƒ wynika-
jàcych z nast´pujàcych ustaw:
1) ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska, z wy∏à-

czeniem spraw zwiàzanych z zagospodarowa-
niem przestrzennym,

2) ustawy o odpadach,
3) ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakre-

sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej,

4) ustawy o opakowaniach i odpadach opakowa-
niowych,

5) ustawy o krajowym systemie ekozarzàdzania
i audytu (EMAS),

6) ustawy o substancjach zubo˝ajàcych warstw´
ozonowà.

2. Sprawuje nadzór nad sprawami instrumentów
ochrony Êrodowiska.

3. Koordynuje prace zwiàzane z rozwiàzaniami syste-
mowymi, dotyczàcymi mechanizmów ekonomicz-
no-finansowych zrównowa˝onego rozwoju.

4. Koordynuje sprawy zwiàzane z systemem handlu
uprawnieniami do emisji.

5. Wspó∏pracuje z Paƒstwowà Radà Ochrony Ârodo-
wiska.

6. Nadzoruje sprawy zwiàzane z Sektorowym Progra-
mem Operacyjnym Wzrost KonkurencyjnoÊci
Przedsi´biorstw oraz uczestniczy w pracach Ze-
spo∏u dotyczàcego tego Programu. 

7. Uczestniczy w pracach Zespo∏u dotyczàcego Sek-
torowego Programu Operacyjnego Transport.

8. Nadzoruje sprawy zwiàzane z wykorzystaniem êró-
de∏ energii odnawialnej.

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

10. Sprawuje nadzór nad sprawami obronnoÊci i bez-
pieczeƒstwa.

11. Koordynuje prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Mini-
stra nad G∏ównym Inspektorem Ochrony Ârodowiska.
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12. W imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacjà
zadaƒ przez Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomi-
styki.

13. Koordynuje prace zwiàzane z projektami w obsza-
rze Êrodowisko i gospodarka wodna w ramach
funduszu LIFE.

§ 6

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, sà upowa˝nie-
ni do wydawania decyzji administracyjnych w imie-
niu Ministra zgodnie z zakresem swojego dzia∏ania,
z wyjàtkiem decyzji dotyczàcych reprywatyzacji tarta-
ków.

§ 7

W sprawach terminowych Podsekretarze Stanu sà zo-
bowiàzani do podpisywania, w imieniu Ministra, pism
zawierajàcych stanowisko Ministra do projektów ak-
tów normatywnych i innych materia∏ów rzàdowych
(w szczególnoÊci kierowanych do rozpatrzenia przez
Komitet Rady Ministrów lub Rad´ Ministrów).

§ 8

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, wykonujàc po-
wierzone zadania, wspó∏dzia∏ajà z Dyrektorem Gene-
ralnym i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
oraz jednostkami organizacyjnymi podleg∏ymi Mini-
strowi.

§ 9

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu sà zobowiàzani
do wykonywania innych, nie wymienionych w § 2–6
zadaƒ, na bezpoÊrednie polecenie Ministra.

§ 10

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu podejmujà,
w imieniu Ministra, decyzje, inne ni˝ wymienione
w § 6, na podstawie odr´bnych pe∏nomocnictw i upo-
wa˝nieƒ.

§ 11

Traci moc zarzàdzenie Nr 2 Ministra Ârodowiska z dnia
27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zakresów czyn-
noÊci Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Mini-
sterstwie Ârodowiska wraz z nast´pujàcymi zmiana-
mi: zarzàdzeniem Nr 5 Ministra Ârodowiska z dnia
2 marca 2004 r. zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie
ustalenia zakresów czynnoÊci Sekretarza Stanu i Pod-
sekretarzy Stanu w Ministerstwie Ârodowiska oraz za-
rzàdzeniem Nr 8 Ministra Ârodowiska z dnia 21 kwiet-
nia 2004 r. zmieniajàcym zarzàdzenie w sprawie usta-
lenia zakresów czynnoÊci Sekretarza Stanu i Podsekre-
tarzy Stanu w Ministerstwie Ârodowiska.

§ 12

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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ZARZÑDZENIE Nr 15 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie powo∏ania cz∏onków Paƒstwowej Rady Ochrony Przyrody

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ nast´pujàcych cz∏onków Paƒstwowej
Rady Ochrony Przyrody:
1) prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz

Instytut Ochrony Przyrody PAN;
2) prof. dr hab. Leslaw Badura

Uniwersytet Âlàski;
3) dr Maria Baranowska-Janota 

Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;
4) mgr in˝. Piotr Bàk

Urzàd Miejski w Zakopanem;
5) mgr in˝. Józef Bednarz

Zwiàzek Komunalny Gmin ds. Ekologii w ˚ywcu;
6) prof. dr hab. Andrzej Bereszyƒski

Akademia Rolnicza w Poznaniu;

7) Jacek Bo˝ek
Klub Gaja 
Bielsko-Bia∏a;

8) prof. dr hab. Tadeusz Chmielewski
Politechnika Lubelska;

9) doc. dr hab. Wies∏aw Dembek
Instytut Melioracji i U˝ytków Zielonych;

10) dr Jacek Engel
WWF Âwiatowy Fundusz na Rzecz Przyrody;

11) prof. dr hab. Joanna Gliwicz 
Muzeum i Instytut Zoologii PAN;

12) prof. dr hab. Zbigniew G∏owaciƒski
Instytut Ochrony Przyrody PAN;

13) prof. dr hab. Maciej Gromadzki
Instytut Ornitologii;

14) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie;

15) prof. dr hab. Jacek Herbich
Uniwersytet Gdaƒski;



16) prof. dr hab. Czes∏aw Ho∏dyƒski
Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie;

17) prof. dr hab. Zygmunt Jasiƒski
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego;

18) dr Andrzej Kepel 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Sala-
mandra”;

19) dr Andrzej Królikowski
Urzàd Morski w Gdyni;

20) prof. dr hab. Maria ¸awrynowicz
Uniwersytet ¸ódzki;

21) prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski
Politechnika Krakowska;

22) prof. dr hab. Romuald Olaczek
Uniwersytet ¸ódzki;

23) mgr Pawe∏ Pawlaczyk
Klub Przyrodników;

24) prof. dr hab. Joanna Pijanowska
Uniwersytet Warszawski;

25) mgr in˝. Jolanta Pra˝uch
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Wojewódz-
twie Âlàskim;

26) dr Jan Maciej Rembiszewski
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

27) prof. dr hab. Andrzej Richling 
Uniwersytet Warszawski;

28) mgr Anna Ronikier-Dolaƒska
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Wojewódz-
twie Mazowieckim;

29) mgr Teodor Rudnik
Polski Zwiàzek W´dkarski;

30) dr Lucjan Rutkowski
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu;

31) prof. dr hab. Stefan Skiba 
Uniwersytet Jagielloƒski;

32) dr hab. Krzysztof Skóra
Uniwersytet Gdaƒski;

33) prof. dr hab. Józef Szmeja
Uniwersytet Gdaƒski;

34) prof. dr hab. Ludwik Tomia∏ojç 
Komitet Ochrony Przyrody PAN;

35) mgr Ryszard Topola
Miejski Ogród Zoologiczny w ¸odzi;

36) dr Hanna Werblan-Jakubiec
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego;

37) dr hab. Les∏aw Wo∏ejko
Akademia Rolnicza w Szczecinie;

38) prof. dr hab. Bronis∏aw Wo∏oszyn
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzàt PAN;

39) mgr in˝. Janusz Zaleski
Dyrekcja Generalna Lasów Paƒstwowych;

40) prof. dr hab. Jan ˚elazo
Szko∏a G∏ówna Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
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ZARZÑDZENIE Nr 16 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 6 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie powo∏ania Zespo∏u do spraw Zintegrowanej Polityki Produktowej

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Zespó∏ do spraw Zintegrowanej Polityki
Produktowej jako organ pomocniczy Ministra Ârodo-
wiska zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

Do zakresu dzia∏ania Zespo∏u nale˝y przygotowywa-
nie dla Ministra: 
1) opinii dotyczàcych stanu realizacji zadaƒ okreÊlo-

nych w Komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu
Europejskiego: Zintegrowana Polityka Produktowa.
Budowanie w oparciu o Ârodowiskowà Metodyk´
Cyklu ˚ycia” z dnia 18 czerwca 2003 r., COM (2003)
302 final oraz w innych dokumentach dotyczàcych
Zintegrowanej Polityki Produktowej;

2) opinii na temat proponowanych nowych rozwiàzaƒ
dotyczàcych zintegrowanej polityki produktowej
przygotowywanych przez kraje cz∏onkowskie UE

i organy Unii Europejskiej w celu przedstawienia
ich na forach wy˝ej wymienionych organów; 

3) informacji o stanie realizacji prac okreÊlonych w „Stra-
tegii Wdra˝ania Zintegrowanej Polityki Produktowej”
oraz formu∏owanie zaleceƒ w tym zakresie;

4) propozycji zmian, w tym weryfikacji i aktualizacji za-
daƒ okreÊlonych w „Strategii Wdra˝ania Zintegro-
wanej Polityki Produktowej.”.

§ 3

1. W sk∏ad Zespo∏u wchodzà:
1) przewodniczàcy — podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Ârodowiska;
2) zast´pca przewodniczàcego — Dyrektor Departa-

mentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Âro-
dowiska;

3) sekretarz Zespo∏u — przedstawiciel Departamentu
Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Ârodowiska;

4) cz∏onkowie wyznaczeni przez:
a) Ministra Gospodarki i Pracy,
b) Ministra Finansów,
c) Ministra Nauki i Informatyzacji,

Minister Ârodowiska
Jerzy Swatoƒ



d) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
e) Ministra Zdrowia,
f) Ministra Infrastruktury,
g) Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
h) Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów,
i) Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
j) Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Âro-

dowiska i Gospodarki Wodnej,
k) Prezesa Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji, 
l) Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji,

m) organizacje przedsi´biorców, 
n) organizacje konsumentów,
o) organizacje ekologiczne.

2. Organy wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a–l wyznaczajà po
jednym przedstawicielu, zaÊ organizacje wymienione
w ust. 4 lit. m–o nie wi´cej ni˝ po trzech przedstawicieli
∏àcznie.

3. Zespó∏ nie mo˝e liczyç wi´cej ni˝ 21 cz∏onków ∏àcznie.

§ 4

Przewodniczàcy:
1) zwo∏uje posiedzenia Zespo∏u;
2) przewodniczy posiedzeniom;
3) wyznacza osob´ prowadzàcà posiedzenia Zespo∏u,

w przypadku swojej nieobecnoÊci;
4) sk∏ada Ministrowi sprawozdania z dzia∏alnoÊci Zespo∏u.

§ 5

1. Zespó∏ ustala regulamin wewn´trzny, ustanawiajà-
cy tryb pracy Zespo∏u.

2. W posiedzeniach Zespo∏u mogà uczestniczyç osoby
zaproszone przez Przewodniczàcego nie b´dàce
cz∏onkami Zespo∏u.

§ 6

1. Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Zespo∏u sà finan-
sowane z bud˝etu paƒstwa, z cz´Êci bud˝etowej,
której dysponentem jest Minister.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, dotyczà kosztów
organizacji posiedzeƒ Zespo∏u oraz zwrotu kosztów
podró˝y dla osób zaproszonych przez Przewodni-
czàcego, nie b´dàcych cz∏onkami Zespo∏u. 

§ 7

Organy administracji rzàdowej sà obowiàzane do
wspó∏dzia∏ania i udzielania pomocy Zespo∏owi w re-
alizacji jego zadaƒ.

§ 8

Obs∏ug´ organizacyjno-biurowà Zespo∏u zapewnia
Ministerstwo Ârodowiska.

§ 9

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska
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DECYZJA Nr 8 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie powo∏ania zespo∏u o nazwie Krajowe Forum Glebowe

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) ustala si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ zespó∏ o nazwie Krajowe Forum Glebo-
we, zwany dalej Krajowym Forum Glebowym, jako or-
gan pomocniczy Ministra Ârodowiska, w nast´pujà-
cym sk∏adzie:
Przewodniczàcy:

Marek Sobiecki Dyrektor Departamentu Polityki
Ekologicznej w Ministerstwie
Ârodowiska

Wiceprzewodniczàcy:

Beata K∏opotek p.o. Zast´pcy Dyrektora Depar-
tamentu Polityki Ekologicznej
w Ministerstwie Ârodowiska

Sekretarz:
Joanna Kwapisz Specjalista w Departamencie

Polityki Ekologicznej w Mini-
sterstwie Ârodowiska

Cz∏onkowie:
Eksperci:
Prof. dr hab. 
Zygmunt Brogowski Katedra Nauk o Ârodowisku

Glebowym, Zak∏ad Gleboznaw-
stwa, Szko∏a G∏ówna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warsza-
wie

Prof. dr hab. 
Ryszard D´bicki Instytut Nauk o Ziemi, Zak∏ad Gle-

boznawstwa, Uniwersytet Marii
Curie-Sk∏odowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. 
S∏awomir Gonet Katedra Chemii Ârodowiska,

Akademia Techniczno-Rolnicza
w Bydgoszczy



Prof. dr hab. 
Stefan Skiba Instytut Geografii i Gospodarki

Przestrzennej, Zak∏ad Glebo-
znawstwa i Geografii Gleb, Uni-
wersytet Jagielloƒski w Krakowie

Prof. dr hab. 
Witold St´pniewski Instytut In˝ynierii Ochrony Âro-

dowiska, Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. 
Jan Siuta Instytut Ochrony Ârodowiska

w Warszawie
Dr hab. 
Anna Karczewska Instytut Gleboznawstwa i Ochro-

ny Ârodowiska Rolniczego, Aka-
demia Rolnicza we Wroc∏awiu

Dr Tomasz Stuczyƒski Zak∏ad Gleboznawstwa i Ochro-
ny Gleb, Instytut Uprawy Nawo-
˝enia i Gleboznawstwa w Pu∏a-
wach

Przedstawiciele instytutów resortowych:

Dr in˝. Józef Wójcik Instytut Badawczy LeÊnictwa
Dr Marek Korcz Instytut Ekologii Terenów

Uprzemys∏owionych
Dr in˝. Bogdan 
Ozga-Zieliƒski Instytut Meteorologii i Gospo-

darki Wodnej
Prof. dr hab.
Barbara Gworek Instytut Ochrony Ârodowiska
Doc. dr hab. 
Izabela Bojakowska Paƒstwowy Instytut Geologiczny
Dr Anna Pasieczna Paƒstwowy Instytut Geologiczny

Przedstawiciele administracji rzàdowej:

Wac∏aw Âwi´cicki G∏ówny specjalista w Departa-
mencie Polityki Ekologicznej,
Ministerstwo Ârodowiska

Joanna Czajka G∏ówny specjalista w Departa-
mencie Monitoringu, G∏ówny In-
spektorat Ochrony Ârodowiska

Teresa Szczerba G∏ówny specjalista w Departa-
mencie Gospodarki Ziemià, Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

S∏awomir Dymczyk G∏ówny specjalista w Departa-
mencie Katastru i Paƒstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Karto-
graficznego, G∏ówny Urzàd
Geodezji i Kartografii.

§ 2

Do zadaƒ Krajowego Forum Glebowego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) opiniowanie projektów Strategii ochrony gleb Unii

Europejskiej,
2) wspieranie przygotowania podstaw merytorycz-

nych do uzupe∏niania zapisów proponowanych
w projektach ww. strategii,

3) wspó∏udzia∏ w tworzeniu krajowej Strategii ochro-
ny gleb (podczas opracowywania projektu, a˝ do
czasu przyj´cia dokumentu),

4) wspó∏udzia∏ w pracach nad dyrektywà glebowà
Unii Europejskiej,

5) monitorowanie procesu wdra˝ania Strategii ochro-
ny gleb.

§ 3

W celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w § 2, Przewodni-
czàcy Krajowego Forum Glebowego:
1) w miar´ potrzeb zwo∏uje posiedzenia Krajowego

Forum Glebowego oraz inicjuje i koordynuje jego
prace,

2) mo˝e zapraszaç do udzia∏u w pracach Krajowego
Forum Glebowego przedstawicieli innych organów
paƒstwowych, ekspertów, przedstawicieli admini-
stracji samorzàdowej oraz organizacji pozarzàdo-
wych,

3) w sprawach spornych posiada g∏os decydujàcy.

§ 4

Przewodniczàcy Krajowego Forum Glebowego z∏o˝y
Ministrowi Ârodowiska sprawozdanie z prac Krajowe-
go Forum Glebowego:
1) po opracowaniu projektu Strategii ochrony gleb,
2) na ka˝de wezwanie Ministra Ârodowiska.

§ 5

Obs∏ug´ organizacyjnà, technicznà i kancelaryjno-biu-
rowà, Krajowego Forum Glebowego zapewnia Depar-
tament Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Ârodo-
wiska.

§ 6

Decyzja wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska
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DECYZJA Nr 14 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie powo∏ania Rady Programowej Konkursu Ministra Ârodowiska „Lider Polskiej Ekologii”

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 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co na-
st´puje:
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1. Powo∏uje si´ Rad´ Programowà Konkursu Ministra
Ârodowiska „Lider Polskiej Ekologii”, zwanà dalej
„Radà” jako organ pomocniczy Ministra Ârodowi-
ska zwanego dalej „Ministrem”.

2. W sk∏ad Rady wchodzà:
Przewodniczàcy:
Andrzej Mizgajski — Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Ârodowiska
Zast´pcy Przewodniczàcego:
Wojciech Jaworski — Ministerstwo Ârodowiska

Departament Instrumentów
Ochrony Ârodowiska

Kazimierz Pa∏asz — Zwiàzek Miast Polskich
Cz∏onkowie:
Wies∏awa Bogutyn — Ministerstwo Gospodarki

i Pracy
Tomasz Bystroƒski — Zwiàzek Gmin Wiejskich RP
Stanis∏aw Kamiƒski — Ministerstwo Ârodowiska,

Departament Polityki Ekolo-
gicznej

Beata Kapcewicz — Forum Odpowiedzialnego
Biznesu

Gra˝yna Kowalik — Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

W∏adys∏aw Kó∏eczko — Stowarzyszenie Polskich Wy-
nalazców i Racjonalizatorów

Katarzyna Krajewska — Ministerstwo Ârodowiska,
Departament Inwestycji
i Rozwoju Technologii

Barbara 
Lewicka-K∏oszewska — Narodowy Fundusz Ochro-

ny Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej

Jacek M. ¸àczny — Instytut Ekologii Terenów
Uprzemys∏owionych

Adam Markowski — Federacja Zwiàzków Gmin
i Powiatów RP

Jolanta Matiakow-
ska-Karmaƒska — Klub Publicystów Ochrony

Ârodowiska „EKOS”
Barbara Michalska — Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Mi∏oszewski — G∏ówny Inspektorat Ochro-

ny Ârodowiska
Micha∏ Nurzyƒski — Ministerstwo Ârodowiska,

Biuro Edukacji Ekologicznej
i Komunikacji Spo∏ecznej

Bogus∏awa Rutkowska — Ministerstwo Ârodowiska,
Departament Prawny

W∏adys∏aw Skalny — Liga Ochrony Przyrody

Micha∏ Sobolewski — Ministerstwo Zdrowia

Andrzej Suliƒski — Polskie Centrum Badaƒ
i Certyfikacji

Jolanta Suliƒska — Krajowa Izba Gospodarcza

Wojciech Stawiany — Narodowy Fundusz Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej

Bohdan Szymaƒski — Polski Klub Ekologiczny

Tomasz Winnicki — Paƒstwowa Rada Ochrony
Ârodowiska

Ryszard Zakrzewski — Ministerstwo Ârodowiska
Departament Instrumentów
Ochrony Ârodowiska

Sekretarze:

Wanda Jarosz — Instytut Ekologii Terenów
Uprzemys∏owionych

Renata S∏upek — Ministerstwo Ârodowiska,
Biuro Edukacji Ekologicznej
i Komunikacji Spo∏ecznej

3. Do zadaƒ Rady nale˝y:
1) przygotowanie projektu regulaminu pracy Rady,
2) powo∏anie zespo∏u ekspertów dokonujàcego

wst´pnej oceny merytorycznej przedsi´wzi´ç
zg∏oszonych do konkursu,

3) wybór — w trakcie oceny merytorycznej — przed-
si´wzi´ç do wizytacji w terenie,

4) udzia∏ przedstawicieli Rady wraz z ekspertami
w zespo∏ach (sta∏ych dla poszczególnych podka-
tegorii) powo∏anych do wizytacji przedsi´wzi´ç,
wybranych w trakcie oceny merytorycznej,

5) ustalenie propozycji listy kandydatów do nagro-
dy,

6) przygotowanie projektów regulaminu kolejnych
edycji konkursu.

4. Do obowiàzków Przewodniczàcego Rady nale˝y:
1) zwo∏ywanie posiedzeƒ Rady na wniosek Sekreta-

riatu Konkursu,
2) zatwierdzanie programów posiedzeƒ Rady przy-

gotowanych przez Sekretariat Konkursu,
3) prowadzenie posiedzeƒ Rady,
4) przedk∏adanie do akceptacji Ministra propozycji

listy kandydatów do nagrody oraz projektów re-
gulaminu kolejnych edycji Konkursu,

5) podejmowanie innych decyzji zwiàzanych z dzia-
∏alnoÊcià Rady.

5. Sprawozdanie z oceny wniosków, wraz z propozy-
cjà listy kandydatów do nagrody, Przewodniczàcy
Rady przedstawia Ministrowi co najmniej na 30 dni
przed og∏oszeniem wyników konkursu.

6. Wydatki zwiàzane z organizacjà posiedzeƒ Rady po-
krywane b´dà z bud˝etu Ministerstwa Ârodowiska.

7. Z ramienia Ministerstwa Ârodowiska obs∏ug´ organi-
zacyjnà, technicznà i kancelaryjno-biurowà Rady spra-
wuje Biuro Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Spo-
∏ecznej. Sekretariat Konkursu mieÊci si´ w Instytucie
Ekologii Terenów Uprzemys∏owionych w Katowicach.

8. Traci moc decyzja nr 11 Ministra Ârodowiska z dnia
22 maja 2003 roku w sprawie powo∏ania Rady Pro-
gramowej Konkursu Ministra Ârodowiska „Lider
Polskiej Ekologii”.

9. Decyzja obowiàzuje od dnia podpisania.

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ
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DECYZJA Nr 16 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie powo∏ania Zespo∏u Sterujàcego do opracowania „Programu dzia∏aƒ dla wypracowania strategii
osiàgania efektów ekologicznych w latach 2004–2015”

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) ustala si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Zespó∏ Sterujàcy do opracowania „Pro-
gramu dzia∏aƒ dla wypracowania strategii osiàgania
efektów ekologicznych w latach 2004–2015”, zwany
dalej Zespo∏em, jako organ pomocniczy Ministra Âro-
dowiska, w nast´pujàcym sk∏adzie:

Przewodniczàcy:
1. Jerzy Dobosz — Zast´pca G∏ównego Inspek-

tora Ochrony Ârodowiska

Cz∏onkowie:
2. Wojciech Stawiany — Dyrektor Departamentu Pro-

jektów Strukturalnych w Na-
rodowym Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej

3. Marek Sobiecki — Dyrektor Departamentu Po-
lityki Ekologicznej w Mini-
sterstwie Ârodowiska

4. Mieczys∏aw Ostojski— Dyrektor Departamentu Za-
sobów Wodnych w Mini-
sterstwie Ârodowiska

Sekretarz:
5. Izabela Nowara — Doradca w Gabinecie Poli-

tycznym Ministra Ârodowiska.

§ 2

Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y w szczególnoÊci:
1) koordynacja prac zwiàzanych z inwentaryzacjà, we-

ryfikacjà oraz uaktualnieniem planów wdra˝ajàcych
dyrektywy,

2) koordynacja prac zwiàzanych z opracowaniem har-
monogramu osiàgania efektów ekologicznych,

3) koordynacja prac zwiàzanych z opracowaniem
studium wykonalnoÊci strategii, w tym systemu fi-

nansowania strategii i poszczególnych jej elemen-
tów,

4) okresowe monitorowanie osiàganych celów —
efektów ekologicznych w zwiàzku z akcesjà Polski
do Unii Europejskiej.

§ 3

W celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w § 2, Przewodni-
czàcy Zespo∏u:
1) w miar´ potrzeb zwo∏uje posiedzenie Zespo∏u oraz

inicjuje i koordynuje jego prace, 
2) mo˝e zapraszaç do udzia∏u w pracach Zespo∏u

przedstawicieli innych organów paƒstwowych, eks-
pertów, przedstawicieli administracji samorzàdo-
wej oraz organizacji pozarzàdowych.

§ 4

W sprawach spornych Przewodniczàcy Zespo∏u ma
g∏os decydujàcy.

§ 5

Przewodniczàcy Zespo∏u z∏o˝y Ministrowi Ârodowiska
sprawozdanie z prac Zespo∏u:
1) do 31 grudnia 2004 roku, po opracowaniu projektu

„Programu dzia∏aƒ dla wypracowania strategii osià-
gania efektów ekologicznych w latach 2004–2015”,

2) na ka˝de wezwanie Ministra Ârodowiska.

§ 6

Obs∏ug´ organizacyjnà, technicznà i kancelaryjno-biu-
rowà Zespo∏u zapewnia Narodowy Fundusz Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 7

Decyzja wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Jerzy Swatoƒ
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