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ZARZÑDZENIE Nr 30 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 25 czerwca 2003 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania Komisji Orzekajàcej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny
Finansów Publicznych przy Ministrze Ârodowiska.

Na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 i art. 162 ust. 2 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 16 Ministra Ârodowiska z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie powo∏ania Komisji Orze-

———————
*) Ostatni numer w 2003 r.
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kajàcej w Sprawie o Naruszenie Dyscypliny Finansów
Publicznych przy Ministrze Ârodowiska, § 2 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1 „Funkcj´ Rady Komisji pe∏ni Pan Micha∏ Fràcz-
kiewicz — Specjalista do Spraw Legislacji
w Departamencie Prawnym.”.

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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ZARZÑDZENIE Nr 31 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie powo∏ania 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

Powo∏uje si´ Komitet Sterujàcy do spraw Funduszu
SpójnoÊci, zwany dalej „Komitetem Sterujàcym”, jako
organ pomocniczy Ministra Ârodowiska, w sk∏adzie:

Przewodniczàcy: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Ârodowiska, odpowiedzialny za sprawy europejskie;

Zast´pca Przewodniczàcego: Cz∏onek Zarzàdu Naro-
dowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej odpowiedzialny za obs∏ug´ Êrodków pocho-
dzàcych z Unii Europejskiej;

Zast´pca Przewodniczàcego: Dyrektor Departamentu
Integracji Europejskiej w Ministerstwie Ârodowiska;

Sekretarz: Naczelnik Wydzia∏u Przygotowania Projek-
tów, Departamentu Integracji Europejskiej w Minister-
stwie Ârodowiska;

Cz∏onkowie:
Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Ârodowi-
ska,
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewn´trznego, Au-
dytor Wewn´trzny w Ministerstwie Ârodowiska,

Dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Âro-
dowiska w Ministerstwie Ârodowiska,
Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Mini-
sterstwie Ârodowiska,
Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Mini-
sterstwie Ârodowiska.

§ 2

Minister Ârodowiska zaprasza do udzia∏u w pracach
Komitetu Sterujàcego:
1) dwóch przedstawicieli organizacji pozarzàdowych

desygnowanych przez organizacje ekologiczne;
2) reprezentanta Ogólnopolskich Organizacji Samo-

rzàdowych — przedstawiciela Federacji Zwiàzków
Gmin i Powiatów RP;

3) Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Banku Ochro-
ny Ârodowiska S.A.

§ 3

Tryb pracy Komitetu Sterujàcego okreÊla regulamin
stanowiàcy za∏àcznik do zarzàdzenia.

§ 4

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 31
z dnia 27 czerwca 2003 r.

Regulamin pracy Komitetu Sterujàcego
do spraw Funduszu SpójnoÊci przy Ministrze Ârodowiska

§ 1

Komitet Sterujàcy do spraw Funduszu SpójnoÊci, zwa-
ny dalej „Komitetem Sterujàcym”, jest organem po-
mocniczym Ministra Ârodowiska.

§ 2

Do zadaƒ Komitetu Sterujàcego nale˝y w szczególnoÊci:
1) wspieranie Ministra Ârodowiska w okreÊlaniu prio-

rytetów i strategii s∏u˝àcych wykorzystaniu Êrod-
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ków z Funduszu SpójnoÊci w sektorze „Ârodowi-
sko”;

2) wspieranie Ministra Ârodowiska w ocenie projek-
tów zg∏aszanych do wspó∏finansowania z Fundu-
szu SpójnoÊci w sektorze „Ârodowisko”.

§ 3

1. W sk∏ad Komitetu Sterujàcego wchodzà: przewod-
niczàcy, dwóch zast´pców przewodniczàcego, se-
kretarz oraz cz∏onkowie.

2. W posiedzeniach Komitetu Sterujàcego mogà braç
udzia∏ eksperci i doradcy zaproszeni przez prze-
wodniczàcego.

3. Rol´ Sekretariatu Komitetu Sterujàcego pe∏ni Wy-
dzia∏ Przygotowania Projektów w Departamencie
Integracji Europejskiej w Ministerstwie Ârodowi-
ska.

§ 4

1. Posiedzenia Komitetu Sterujàcego sà zwo∏ywane
przez przewodniczàcego; w przypadku nieobecno-

Êci przewodniczàcego, posiedzenie mo˝e zwo∏aç
zast´pca przewodniczàcego.

2. Posiedzenia Komitetu Sterujàcego odbywajà si´
w miar´ potrzeb, jednak nie rzadziej ni˝ raz na
kwarta∏.

3. Posiedzenia Komitetu Sterujàcego odbywajà si´
w miejscu i czasie okreÊlonym w zawiadomieniu.
Z ka˝dego posiedzenia sporzàdzany jest protokó∏.

4. Materia∏y przedk∏adane do zaopiniowania sà do-
starczane cz∏onkom Komitetu Sterujàcego przynaj-
mniej na 5 dni roboczych przed planowanym po-
siedzeniem.

5. W przypadku koniecznoÊci zaproszenia t∏umacza
do udzia∏u w posiedzeniach Komitetu Sterujàcego,
jego uczestnictwo zapewnia Sekretariat Komitetu
Sterujàcego.

§ 5

1. Posiedzenia Komitetu Sterujàcego prowadzi prze-
wodniczàcy lub zast´pca przewodniczàcego.

2. Stanowisko Komitetu jest wypracowywane w dro-
dze konsensusu.
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ZARZÑDZENIE 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.

Na podstawie art. 413 ust. 2 ustawy 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
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717
i poz. 721) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Âro-
dowiska i Gospodarki Wodnej liczy 15 osób, powo∏y-
wanych i odwo∏ywanych przez Ministra Ârodowiska.

§ 2

1. W sk∏ad Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej wcho-
dzà nast´pujàce osoby:

1. Przewodniczàcy – Krzysztof PANAS
2. Cz∏onek – El˝bieta BIERNACKA
3. Cz∏onek – Jerzy BORKIEWICZ
4. Cz∏onek – Jerzy DOBOSZ
5. Cz∏onek – Jerzy INDRA
6. Cz∏onek – Roman NEY
7. Cz∏onek – Marek PAWLIK
8. Cz∏onek – Jerzy Witold PIETREWICZ
9. Cz∏onek – Kazimierz SZABLA

10. Cz∏onek – Janusz TOMIDAJEWICZ
11. Cz∏onek – Andrzej WIECZORKIEWICZ
12. Cz∏onek – Krzysztof ZAR¢BA

13. Cz∏onek – W∏adys∏aw SKALNY —
przedstawiciel pozarzàdo-
wych organizacji ekologicz-
nych.

2. Przedstawicielami strony samorzàdowej Komisji
Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego, w Ra-
dzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, sà:
14. Cz∏onek – Stanis∏aw BODYS
15. Cz∏onek – Marek NAWARA.

§ 3

Traci moc zarzàdzenie Nr 15 Ministra Ârodowiska
z dnia 31 paêdziernika 2001 r. w sprawie ustalenia
sk∏adu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,
zmienione zarzàdzeniem Nr 8 z dnia 12 lipca 2002 r.,
zarzàdzeniem Nr 18 z dnia 19 wrzeÊnia 2002 r., zarzà-
dzeniem Nr 2 z dnia 14 stycznia 2003 r., zarzàdzeniem
Nr 6 z dnia 7 marca 2003 r. oraz zarzàdzeniem Nr 15
z dnia 27 marca 2003 r.

§ 4

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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ZARZÑDZENIE Nr 33 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 23 lipca 2003 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 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
oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717
i poz. 721) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W zarzàdzeniu Nr 32 Ministra Ârodowiska z dnia 9 lip-
ca 2003 r. w sprawie ustalenia sk∏adu i struktury Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. W sk∏ad Rady Nadzorczej Narodowego Fundu-

szu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej
wchodzà nast´pujàce osoby:

1. Przewodniczàcy – Krzysztof PANAS
2. Cz∏onek – El˝bieta BIERNACKA
3. Cz∏onek – Jerzy BORKIEWICZ
4. Cz∏onek – Jerzy DOBOSZ
5. Cz∏onek – Jerzy INDRA
6. Cz∏onek – Roman NEY
7. Cz∏onek – Marek PAWLIK

8. Cz∏onek – Kazimierz SZABLA
9. Cz∏onek – Miros∏aw Zbigniew HANUSZ

10. Cz∏onek – Andrzej WIECZORKIEWICZ
11. Cz∏onek – Krzysztof ZAR¢BA
12. Cz∏onek – Jerzy Witold PIETREWICZ
13. Cz∏onek – W∏adys∏aw SKALNY — przed-

stawiciel pozarzàdowych or-
ganizacji ekologicznych.

2. Przedstawicielami strony samorzàdowej Ko-
misji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorial-
nego, w Radzie Nadzorczej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, sà:
14. Cz∏onek – Stanis∏aw BODYS
15. Cz∏onek – Marek NAWARA.”

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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ZARZÑDZENIE Nr 34 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 30 lipca 2003 r.

w sprawie powo∏ania 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

Powo∏uje si´ Komitet Sterujàcy do spraw Funduszu
ISPA, jako organ pomocniczy Ministra Ârodowiska,
w nast´pujàcym sk∏adzie:

Przewodniczàcy:
Krzysztof Panas – Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Ârodowiska;

Zast´pca Przewodniczàcego:
Jerzy K´dzierski – Zast´pca Prezesa Zarzàdu

w Narodowym Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej;

Zast´pca Przewodniczàcego:
Wojciech Jaworski – p.o. Dyrektora Departamentu

Instrumentów Ochrony Âro-
dowiska w Ministerstwie Âro-
dowiska;

Sekretarz:
Filip Busz – Zast´pca Dyrektora Departa-

mentu Integracji Europejskiej
w Ministerstwie Ârodowiska;

Cz∏onkowie:
Jacek Bonenberg – Sekretarz Polskiego Klubu

Ekologicznego,
Leszek Deptu∏a – Przewodniczàcy Konwentu

Marsza∏ków RP, Marsza∏ek Wo-
jewództwa Podkarpackiego,

Barbara Gworek – Dyrektor Instytutu Ochrony
Ârodowiska,
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Krzysztof Mielniczuk – Doradca w Gabinecie Poli-
tycznym Ministra Ârodowi-
ska,

Gra˝yna Niesyto – p.o. Dyrektora Departamentu
Integracji Europejskiej w Mi-
nisterstwie Ârodowiska,

W∏adys∏aw Skalny – Prezes Zarzàdu G∏ównego Li-
gi Ochrony Przyrody,

Marek Sobiecki – Dyrektor Departamentu Poli-
tyki Ekologicznej w Minister-
stwie Ârodowiska,

Daniel Wójtowicz – Przewodniczàcy Rady Nad-
zorczej Banku Ochrony Âro-
dowiska S.A.

§ 2

Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego zarzàdzenia traci
moc Decyzja Nr 26 Ministra Ârodowiska, z dnia
23 wrzeÊnia 2002 r., w sprawie powo∏ania zespo∏u
o nazwie Komitet Sterujàcy do spraw funduszu ISPA.

§ 3

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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ZARZÑDZENIE Nr 35 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 11 sierpnia 2003 r.

zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie powo∏ania 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

W zarzàdzeniu Nr 31 Ministra Ârodowiska z dnia 27
czerwca 2003 r. w sprawie powo∏ania Komitetu Steru-
jàcego do spraw Funduszu SpójnoÊci, wprowadza si´
nast´pujàcà zmian´:

W § 2 dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) przedstawiciela Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-

tyki Spo∏ecznej,
5) wskazanego przez Konwent Marsza∏ków przedsta-

wiciela Konwentu.”

§ 2

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
Minister Ârodowiska

z up. Krzysztof Szama∏ek
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ZARZÑDZENIE Nr 36 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 20 sierpnia 2003 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 i Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

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

§ 2

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa
Ârodowiska, w porozumieniu z Dyrektorem Biura
Ministra oraz Dyrektorem Departamentu Prawne-
go, okreÊlà, w wewn´trznych regulaminach organi-
zacyjnych, struktur´ oraz podzia∏ zadaƒ wewnàtrz
podleg∏ych sobie komórek, z zastrze˝eniem ust. 3.
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2. Wewn´trzne regulaminy organizacyjne, o których
mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Mi-
nisterstwa Ârodowiska.

3. Wewn´trzny regulamin organizacyjny Gabinetu
Politycznego Ministra zatwierdza Minister Ârodo-
wiska.

§ 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 22 Ministra Ârodowiska
z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia regu-
laminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodowiska
(Dz. Urz. MÂiGIOÂ z 2003 r. Nr 1, poz. 5) oraz zarzà-
dzenie Nr 17 Ministra Ârodowiska z dnia 8 kwietnia
2003 r., zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ârodo-
wiska.

§ 5

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem wydania.

Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 36
Ministra Ârodowiska z dnia
20 sierpnia 2003 r. w sprawie
nadania regulaminu organiza-
cyjnego Ministerstwa Ârodo-
wiska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA ÂRODOWISKA

§ 1

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Ârodowiska,
zwany dalej „regulaminem”, okreÊla zakres zadaƒ i tryb
pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Ârodowi-
ska, zwanego dalej „Ministerstwem” oraz jednostek or-
ganizacyjnych podleg∏ych i nadzorowanych przez Mini-
stra Ârodowiska, zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 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 gru-
py 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
zadaniem jest prowadzenie bie˝àcej obs∏ugi ko-
mórki, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

§ 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) 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;

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

3) przygotowywanie projektów umów cywilno-
prawnych;

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

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

6) realizacja zadaƒ wynikajàcych z zobowiàzaƒ
mi´dzynarodowych;

7) realizacja planu finansowego komórki; 

Minister Ârodowiska

z up. Krzysztof Szama∏ek
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8) przygotowywanie za∏o˝eƒ do planu finansowe-
go Ministerstwa;

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

10) przekazywanie do Biura Edukacji Ekologicznej
i Komunikacji Spo∏ecznej informacji niezb´d-
nych do zamieszczenia na stronie podmioto-
wej Ministra Ârodowiska Biuletynu Informacji
Publicznej oraz powiadamianie o zmianach tre-
Êci udost´pnionych materia∏ów; 

11) 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 do re-
gulaminu. 

§ 4

1. Dokumenty sporzàdzane w komórkach, przedk∏a-
dane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi i Podse-
kretarzom Stanu oraz Dyrektorowi Generalnemu
Ministerstwa, 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 wy-
dawane.

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
swoich zadaƒ, przestrzegajà drogi s∏u˝bowej, zgod-
nie z którà: 

1) pracownik podlega bezpoÊredniemu prze∏o˝o-
nemu, od którego otrzymuje polecenia s∏u˝bo-
we i wobec którego odpowiada za ca∏okszta∏t
powierzonych mu spraw;

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

§ 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, koor-
dynuje komórka, w której w∏aÊciwoÊci le˝y pro-
blematyka o wiodàcym znaczeniu dla danego za-
dania. 

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

4. Spory kompetencyjne pomi´dzy komórkami i jed-
nostkami organizacyjnymi podleg∏ymi lub nadzo-
rowanymi przez Ministra oraz pomi´dzy tymi jed-
nostkami, 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 merytorycz-
nych Ministra;

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

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

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

5) koordynacja dzia∏aƒ doradców politycznych Mini-
stra, w szczególnoÊci Rady Doradców Ministra
Ârodowiska;

6) planowanie i organizowanie konsultacji, doradz-
two i sporzàdzanie opinii w zakresie realizacji za-
daƒ Ministra;

7) analizowanie i opiniowania dokumentów przed-
k∏adanych do podpisu Ministra;

8) kreowanie i koordynowanie polityki informacyj-
nej i medialnej Ministra;

9) prowadzenie planu pracy Ministra;

10) koordynowanie obiegu korespondencji Ministra,

11) opiniowanie zasadnoÊci proponowanych wizyt,
spotkaƒ Ministra oraz zgodnoÊci treÊci projektów
wystàpieƒ Ministra przygotowywanych przez ko-
mórki organizacyjne Ministerstwa z celami poli-
tycznymi rzàdu.

§ 7

Do zakresu dzia∏ania Biura Ministra (BM) nale˝y za-
pewnienie bie˝àcej obs∏ugi Ministra, Sekretarza i Pod-
sekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Mini-
sterstwa, w szczególnoÊci: 

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

2) obs∏uga parlamentarna i rzàdowa Ministra, Sekre-
tarza i Podsekretarzy Stanu;

3) obs∏uga kancelaryjno-biurowa Ministra, Sekreta-
rza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora General-
nego Ministerstwa, a tak˝e prowadzenie spraw
protokolarnych;

4) przechowywanie i ewidencjonowanie niepubliko-
wanych dokumentów wydawanych przez Rad´
Ministrów i Komitet Rady Ministrów;
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5) sporzàdzanie i przekazywanie innym komórkom
informacji z posiedzeƒ Rady Ministrów i Komitetu
Rady Ministrów;

6) wspó∏praca ze zwiàzkami zawodowymi;

7) zapewnienie obs∏ugi posiedzeƒ kierownictwa Mi-
nisterstwa;

8) ewidencjonowanie i prowadzenie post´powaƒ
w sprawach interpelacji i zapytaƒ poselskich, pe-
tycji, skarg i wniosków;

9) obs∏uga organizacyjno-biurowa Rady Doradców;

10) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa; 

11) prowadzenie spraw zwiàzanych z wyposa˝eniem
Ministerstwa w materia∏y i sprz´t biurowy, Êrodki
czystoÊci i inne materia∏y eksploatacyjne, w szcze-
gólnoÊci prowadzenie post´powaƒ o udzielenie
zamówienia publicznego w tym zakresie, z za-
strze˝eniem § 19 pkt 6;

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

13) przechowywanie i udost´pnianie okràg∏ej piecz´-
ci Ministra. 

§ 8

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Ekonomicznego
(DE) nale˝y:

1. Realizacja zadaƒ Ministra, jako dysponenta g∏ów-
nego 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
resortu;

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad
gospodarkà finansowà dysponentów bud˝etu
paƒstwa drugiego i trzeciego stopnia podle-
g∏ych Ministrowi oraz opracowywanie bud˝e-
towych sprawozdaƒ finansowych, kwartalnych
ocen przebiegu wykonania zadaƒ oraz docho-
dów i wydatków przez jednostki organizacyjne
podleg∏e lub nadzorowane 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 i planu finansowego Mini-
sterstwa na realizacj´ programów okreÊlonych
w ustawie bud˝etowej;

6) prowadzenie obs∏ugi zad∏u˝enia zagranicznego;

7) nadzór i kontrola nad gospodarczym wykorzy-
staniem majàtku Skarbu Paƒstwa;

8) przygotowywanie projektów decyzji majàtko-
wych Ministra;

9) realizacja spraw zwiàzanych z nadzorem statu-
towym nad fundacjami dzia∏ajàcymi w zakre-
sie ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej;

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

11) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià Cen-
tralnego OÊrodka Doskonalenia Kadr Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w D´bem
oraz Biurem Gospodarki Wodnej.

2. Koordynacja przep∏ywów pozabud˝etowych Êrod-
ków finansowych, b´dàcych w zarzàdzie lub w dys-
pozycji Ministra.

§ 9

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Geologii i Konce-
sji Geologicznych (DGiKG) nale˝y analiza i ocena bu-
dowy geologicznej kraju, ocena wyst´powania z∏ó˝
kopalin i wód podziemnych oraz ustalanie kierunków
badaƒ geologicznych, w szczególnoÊci: 

1) gromadzenie i przetwarzanie danych geologicz-
nych dotyczàcych wyst´powania z∏ó˝ kopalin i wód
podziemnych;

2) ustalanie g∏ównych kierunków polityki koncesyj-
nej, analizowanie wniosków koncesyjnych i przy-
gotowywanie decyzji koncesyjnych, umów o usta-
nowienie u˝ytkowania górniczego oraz kontrola
prawid∏owoÊci uiszczania op∏at, w szczególnoÊci
eksploatacyjnych;

3) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych oraz
udzia∏ w post´powaniach przed Naczelnym Sàdem
Administracyjnym w sprawach dotyczàcych geolo-
gii i górnictwa;

4) zapewnienie prowadzenia oraz finansowania prac
poszukiwawczych i kartograficznych;

5) zapewnienie techniczno-organizacyjnej oraz kance-
laryjno-biurowej obs∏ugi organów pomocniczych
Ministra w zakresie geologii i górnictwa;

6) prowadzenie negocjacji oraz dzia∏alnoÊç informa-
cyjna z zakresu geologii i górnictwa;

7) prowadzenie spraw zwiàzanych z realizacjà ustawy
o restrukturyzacji niektórych nale˝noÊci publiczno-
prawnych od przedsi´biorców;

8) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad
Paƒstwowym Instytutem Geologicznym;

9) nadzór nad realizacjà zadaƒ paƒstwowej s∏u˝by
geologicznej.

§ 10

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Integracji Euro-
pejskiej (DIE) nale˝y organizowanie i koordynowanie
dzia∏aƒ Ministra w zakresie integracji z Unià Europej-
skà w powiàzaniu z politykà ekologicznà paƒstwa i po-
litykà zrównowa˝onego rozwoju Unii Europejskiej,
w szczególnoÊci: 

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

2) uczestniczenie w pracach instytucji Unii Europej-
skiej;
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3) prowadzenie spraw zwiàzanych z wykorzystaniem
Êrodków przyznanych w ramach funduszy unij-
nych, w tym przedakcesyjnych i pomocowych;

4) przygotowywanie i przekazywanie projektów sta-
nowiska Ministra w sprawie opiniowanych w Mini-
sterstwie projektów aktów normatywnych i innych
dokumentów, kierowanych na Zespó∏ Przygoto-
wawczy Komitetu Integracji Europejskiej.

§ 11

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Instrumentów
Ochrony Ârodowiska (DIOÂ) nale˝y inicjowanie, opra-
cowywanie i monitorowanie rozwiàzaƒ planistycznych
i techniczno-technologicznych, kszta∏tujàcych i wspo-
magajàcych ochron´ Êrodowiska w Polsce obejmujàce
instrumenty prawno-reglamentacyjne, kontrolno-inter-
wencyjne 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 Êro-
dowisko, a tak˝e obs∏uga Krajowej Komisji do
spraw Ocen Oddzia∏ywania na Ârodowisko;

3) realizacja zadaƒ wynikajàcych z przepisów ustawy
o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpa-
dach opakowaniowych;

4) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych oraz
uczestnictwo w post´powaniach przed Naczel-
nym Sàdem Administracyjnym w sprawach nie
zastrze˝onych do w∏aÊciwoÊci innych komórek,
a w szczególnoÊci 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) opracowywanie zasad w zakresie wdra˝ania 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) opracowywanie, monitorowanie i doskonalenie
zasad funkcjonowania mechanizmów wspomaga-
jàcych realizacj´ zadaƒ ekologicznych (handel
emisjami, wspólne przedsi´wzi´cia, mechanizm
czystego rozwoju, Êwiadectwa pochodzenia, zie-
lone certyfikaty);

8) ustalanie standardów emisyjnych i standardów
jakoÊci Êrodowiska oraz zasad ich monitorowania;

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

10) 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;

11) 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;

12) merytoryczna ocena wykorzystania funduszy
przedakcesyjnych i pomocowych w zakresie reali-
zacji projektów inwestycji przynoszàcych efekty
ekologiczne;

13) prowadzenie w uzgodnieniu z Departamentem
Wspó∏pracy z Zagranicà spraw zwiàzanych z reali-
zacjà zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych i dwustron-
nych w zakresie w∏aÊciwoÊci departamentu wyni-
kajàcych z Konwencji Espoo, regulacji OECD, in-
nych organizacji mi´dzynarodowych i Komisji
Mi´dzynarodowych;

14) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad Paƒstwowà Agencjà Atomistyki oraz G∏ów-
nym Inspektoratem Ochrony Ârodowiska;

15) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Komisji Orzekajàcej
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.

§ 12

Do zakresu dzia∏ania Departamentu LeÊnictwa (DL)
nale˝y opracowywanie i wdra˝anie kierunków polityki
Ministra w zakresie leÊnictwa, ∏owiectwa i zrównowa-
˝onej gospodarki leÊnej, 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) prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia grun-
tów rolnych do zalesienia;
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4) gromadzenie danych dotyczàcych populacji i stanu
zdrowotnego lasów oraz zwierzyny ∏ownej;

5) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych
w sprawach z zakresu leÊnictwa, ∏owiectwa oraz
ochrony gruntów leÊnych;

6) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad
Paƒstwowym Gospodarstwem LeÊnym Lasy Paƒ-
stwowe, Polskim Zwiàzkiem ¸owieckim oraz Insty-
tutem Badawczym LeÊnictwa.

§ 13

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Ochrony Przyrody
(DOP) nale˝y projektowanie i realizacja dzia∏aƒ w za-
kresie ochrony przyrody oraz organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych, w szczególnoÊci: 

1) gromadzenie oraz przetwarzanie danych dotyczà-
cych stanu oraz zmian w ekosystemach, z wy∏àcze-
niem spraw dotyczàcych ∏owiectwa;

2) prowadzenie post´powaƒ administracyjnych
w sprawach regulowanych przepisami o ochronie
przyrody i o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych;

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

4) wdra˝anie polityki ekologicznej paƒstwa w zakresie
ochrony przyrody i krajobrazu, krajowej strategii
ochrony przyrody oraz programu ochrony ró˝no-
rodnoÊci biologicznej;

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

6) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad
Krajowym Zarzàdem Parków Narodowych;

7) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Paƒstwowej Rady
Ochrony Przyrody oraz Komisji do Spraw Organiz-
mów Genetycznie Zmodyfikowanych.

§ 14

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Polityki Ekologicz-
nej (DPE) nale˝y opracowywanie za∏o˝eƒ i kierunków
polityki ekologicznej paƒstwa w oparciu o zasady
zrównowa˝onego rozwoju, ocena realizacji tej polity-
ki, w szczególnoÊci: 

1) projektowanie instrumentów prawnych, ekono-
micznych i organizacyjnych umo˝liwiajàcych re-
alizacj´ 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-go-
spodarczych i innych dokumentów przygotowa-
nych w Ministerstwie, jak równie˝ przekazanych
przez Rad´ Ministrów oraz jej cz∏onków, Komitet
Rady Ministrów, Sejm i Senat;

3) realizacja zadaƒ wynikajàcych z przepisów usta-
wy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i depozytowej, a tak˝e
ustawy o odpadach w zakresie planów gospodar-
ki odpadami;

4) kszta∏towanie i wdra˝anie polityki ekologicznej
paƒstwa w zakresie wymagaƒ nak∏adanych na
Polsk´ w porozumieniach mi´dzynarodowych
w zakresie ochrony przed ha∏asem i polami elek-
tromagnetycznymi, ochrony klimatu, atmosfery,
powierzchni ziemi oraz w zakresie odpadów;

5) kreowanie polityki badawczej w resorcie, nadzór
i koordynacja realizacji zadaƒ z niej wynikajàcych; 

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

7) prowadzenie spraw z zakresu wspó∏pracy z samo-
rzàdami oraz Komisjà Wspólnà Rzàdu i Samorzà-
du Terytorialnego;

8) prowadzenie spraw z zakresu zrównowa˝onego
rozwoju, w tym realizacji postanowieƒ Szczytów
Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu; 

9) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra
nad Instytutem Ochrony Ârodowiska, Instytutem
Ekologii Terenów Uprzemys∏owionych oraz Naro-
dowym Funduszem Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej z wy∏àczeniem badania zgodno-
Êci z prawem uchwa∏ Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej;

10) kszta∏towanie i ocena polityki regionalnej
z uwzgl´dnieniem zasad polityki ekologicznej
paƒstwa;

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

12) zapewnienie obs∏ugi techniczno-organizacyjnej
oraz kancelaryjno-biurowej Paƒstwowej Rady
Ochrony Ârodowiska.

§ 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 formal-
noprawna);

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

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

4) koordynowanie opiniowania przez inne komórki
organizacyjne projektów aktów normatywnych,
kierowanych na posiedzenia Zespo∏u Przygoto-
wawczego Komitetu Integracji Europejskiej;
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5) kontrola formalnoprawna projektów umów cywil-
noprawnych, przygotowywanych w Minister-
stwie;

6) kontrola zgodnoÊci z prawem uchwa∏ Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktów
prawa miejscowego wydawanych przez woje-
wodów;

7) kontrola formalnoprawna projektów statutów
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz innych organów i jed-
nostek organizacyjnych nadzorowanych przez Mi-
nistra;

8) prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji tar-
taków;

9) interpretacja przepisów i wydawanie opinii praw-
nych;

10) zapewnienie zast´pstwa procesowego Ministra
w post´powaniach przed sàdami i innymi organa-
mi, w sprawach nie zastrze˝onych do w∏aÊciwoÊci
innych komórek;

11) ewidencjonowanie: 

a) aktów normatywnych wydawanych przez Mi-
nistra, 

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 dzia∏ania Departamentu Spraw Obronnych
(DSO) nale˝y prowadzenie zadaƒ Ministra wynikajà-
cych z powszechnego obowiàzku obrony, w szczegól-
noÊci: 

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

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

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

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

§ 17

Do zakresu dzia∏ania Departamentu Wspó∏pracy z Za-
granicà (DWzZ) nale˝y podejmowanie inicjatyw doty-
czàcych rozwoju wspó∏pracy mi´dzynarodowej w za-
kresie dzia∏ania Ministra oraz koordynowanie realizacji
zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów mi´dzynarodo-
wych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà lub sy-

gnatariuszem, a tak˝e wynikajàcych z cz∏onkostwa
w organizacjach mi´dzynarodowych, w szczególnoÊci: 

1) inicjowanie wspó∏pracy oraz prowadzenie dzia∏aƒ,
w tym negocjacji, na forum mi´dzynarodowym;

2) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji
i realizacja postanowieƒ umów dwustronnych oraz
zobowiàzaƒ wynikajàcych z konwencji, protoko-
∏ów, traktatów i porozumieƒ wielostronnych;

3) opracowywanie procedur zwiàzanych z wyjazdami
zagranicznymi pracowników Ministerstwa oraz
kontrola ich przestrzegania;

4) obs∏uga protokolarna i logistyczna Ministra, Sekre-
tarza i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Gene-
ralnego Ministerstwa a tak˝e pracowników Mini-
sterstwa w zwiàzku z ich wizytami zagranicznymi
oraz wizytami goÊci zagranicznych w Minister-
stwie;

5) zapewnienie prawid∏owoÊci i terminowoÊci kore-
spondencji zagranicznej Ministra, Sekretarza i Pod-
sekretarzy Stanu oraz t∏umaczeƒ podczas spotkaƒ
mi´dzynarodowych.

§ 18

Do zakresu zadaƒ Departamentu Zasobów Wodnych
(DZW) 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 in-
frastrukturà technicznà;

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

4) prowadzenie spraw zwiàzanych z budowà, moder-
nizacjà i utrzymaniem Êródlàdowych dróg wod-
nych;

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

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

7) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru Ministra nad
Regionalnymi Zarzàdami Gospodarki Wodnej oraz
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej;

8) obs∏uga kancelaryjno-biurowa Pe∏nomocnika Mini-
stra do spraw wspó∏pracy na wodach granicznych
oraz Krajowej Rady Gospodarki Wodnej.

§ 19

Do zakresu dzia∏ania Biura Administracyjno-Gospodar-
czego (BAG) nale˝y zapewnienie prawid∏owych warun-
ków funkcjonowania Ministerstwa, w szczególnoÊci: 
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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) opracowywanie i monitorowanie wykonania planu
zamówieƒ publicznych na podstawie danych do-
starczanych przez komórki Ministerstwa oraz opi-
niowanie wyboru trybu udzielania zamówienia pu-
blicznego;

5) administrowanie systemami teleinformatycznymi
Ministerstwa;

6) prowadzenie spraw zwiàzanych z wyposa˝eniem
Ministerstwa w urzàdzenia techniczne i Êrodki
∏àcznoÊci, w szczególnoÊci prowadzenie post´po-
waƒ o udzielenia zamówienia publicznego w tym
zakresie;

7) prowadzenie archiwum Ministerstwa.

§ 20

Do zakresu dzia∏ania Biura Edukacji Ekologicznej i Ko-
munikacji Spo∏ecznej (BEEiKS) nale˝y podejmowanie
dzia∏aƒ majàcych na celu podnoszenie stanu Êwiado-
moÊci ekologicznej spo∏eczeƒstwa oraz prezentowa-
nie zasad polityki ekologicznej paƒstwa oraz dokonaƒ
w dziedzinie ochrony Êrodowiska wobec mediów, in-
stytucji i organizacji pozarzàdowych majàcych wp∏yw
na kszta∏towanie postaw proekologicznych, w szcze-
gólnoÊci: 

1) koordynowanie realizacji narodowej strategii i kra-
jowego programu edukacji ekologicznej, w tym
udzia∏ w pracach mi´dzyresortowego zespo∏u
ds. edukacji ekologicznej,

2) podejmowanie i koordynowanie dzia∏aƒ informa-
cyjnych, edukacyjnych i promocyjnych populary-
zujàcych dzia∏ania Ministerstwa oraz ide´ zrówno-
wa˝onego rozwoju;

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

4) wspó∏praca z pozarzàdowymi organizacjami ekolo-
gicznymi;

5) 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;

6) realizacja zadaƒ wynikajàcych z za∏o˝eƒ polityki
medialnej i informacyjnej Ministerstwa, w tym ob-
s∏uga Rzecznika Prasowego Ministerstwa;

7) redakcja, organizowanie druku, rozpowszechnia-
nie i prowadzenie zbioru Dziennika Urz´dowego
Ministra Ârodowiska i G∏ównego Inspektora

Ochrony Ârodowiska oraz jego skorowidza za rok
ubieg∏y;

8) prowadzenie biblioteki Ministerstwa.

§ 21

Do zakresu dzia∏ania Biura Kadr i Rozwoju Zawodowe-
go (BKiRZ) nale˝y prowadzenie spraw zwiàzanych
z zarzàdzaniem zasobami ludzkimi w odniesieniu do
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionych
w Ministerstwie oraz innych pracowników Minister-
stwa, a tak˝e dyrektorów jednostek organizacyjnych
podleg∏ych i nadzorowanych przez Ministra, w szcze-
gólnoÊci: 

1) opracowywanie za∏o˝eƒ polityki personalnej;

2) prowadzenie bie˝àcej obs∏ugi kadrowej cz∏onków
korpusu s∏u˝by cywilnej oraz innych pracowni-
ków Ministerstwa, w tym ˝o∏nierzy oddelegowa-
nych do pracy w Ministerstwie;

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

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

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

6) prowadzenie spraw zwiàzanych ze stosunkiem
pracy dyrektorów jednostek podleg∏ych i nadzo-
rowanych przez Ministra;

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

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

9) prowadzenie spraw zwiàzanych z przyznawaniem
odznaczeƒ i nagród;

10) naliczanie, gromadzenie i administrowanie Êrodka-
mi Zak∏adowego Funduszu Âwiadczeƒ Socjalnych.

§ 22

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, a tak˝e pro-
wadzenie audytu wewn´trznego, w szczególnoÊci: 

1) opracowywanie i przedk∏adanie do akceptacji Mini-
stra projektów rocznych planów kontroli;

2) organizowanie i przeprowadzanie kontroli w tym
kontroli doraênych;

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

4) opracowywanie rocznych sprawozdaƒ o kontroli
wewn´trznej wraz z wnioskami z nich wynikajàcymi;

5) prowadzenie audytu wewn´trznego;
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6) zapewnienie wspó∏pracy Ministerstwa z organami
kontroli zewn´trznej;

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

§ 23

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 in-
formacji 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
Ministerstwa;

7) opracowywanie planu ochrony Ministerstwa i nad-
zorowanie jego realizacji.

§ 24

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 Mi-
nisterstwa Ârodowiska okreÊla zarzàdzenie Nr 23
Ministra Ochrony Ârodowiska i Zasobów Natural-
nych z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie utwo-
rzenia biura gospodarczego przy Ministrze
Ochrony Ârodowiska i Zasobów Naturalnych, ze
zmianami. 

§ 25

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). 

§ 26

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Prezesa Paƒstwowej
Agencji Atomistyki okreÊla ustawa z dnia 18 stycznia
2001 r. — Prawo atomowe (Dz. U. Nr 3 poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717). 

§ 27

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.

§ 28

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 Central-
nego OÊrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej w D´bem, zmienione zarzàdze-
niem Nr 4 Ministra Ârodowiska z dnia 12 lutego 2003 r.

§ 29

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 Ârodowisku. 

§ 30

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Krajowego Zarzàdu Par-
ków Narodowych w Warszawie okreÊla ustawa z dnia
16 paêdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717).

§ 31

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania jednostek badawczo-roz-
wojowych, nadzorowanych przez Ministra Ârodowiska,
okreÊla ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 388 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052)
oraz nadane na jej podstawie statuty.

§ 32

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie 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 oraz z 2003 r.
Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i poz. 721).

§ 33

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Paƒstwowego Gospodar-
stwa LeÊnego Lasy Paƒstwowe w Warszawie okreÊla
ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 89, poz. 958 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145,
poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984
i Nr 200, poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i poz. 721).
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§ 34

Zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania Regionalnych Zarzàdów
Gospodarki Wodnej okreÊla ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229

i Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz nadane na jej podstawie
statuty.

Za∏àcznik do Regulaminu organizacyjnego
Ministerstwa Ârodowiska

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I UZGADNIANIA AKTÓW NORMATYWNYCH

§ 1

1. Niniejszy za∏àcznik reguluje zasady przygotowy-
wania i uzgadniania projektów aktów normatyw-
nych przewidzianych do rozpatrzenia przez Rad´
Ministrów oraz projektów aktów normatywnych
wydawanych przez Ministra i og∏aszanych, na
podstawie odr´bnych przepisów, w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub 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 Mi-
nistra oraz inne dokumenty sporzàdzane, opinio-
wane oraz uzgadniane wraz z tym projektem, zgod-
nie z przepisami Regulaminu pracy Rady Mini-
strów.

§ 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
aktu 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 re-
gulujàcych ten przedmiot;

5) list´ uczestników konsultacji spo∏ecznych.

3. Przed sporzàdzeniem projektu w∏aÊciwa komórka
przeprowadza ocen´ skutków regulacji OSR, której
wyniki zamieszcza si´ w odr´bnej cz´Êci uzasadnie-
nia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

§ 3

1. W∏aÊciwa komórka uzgadnia projekt oraz doku-
menty, o których mowa w § 2 ust. 2, z innymi ko-
mórkami Ministerstwa, z wy∏àczeniem Departa-
mentu Prawnego. 

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa zg∏aszajà opi-
nie do projektu aktu normatywnego oraz do doku-
mentów, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie
wyznaczonym przez w∏aÊciwà komórk´, jednak nie
krótszym ni˝ 3 dni i nie d∏u˝szym ni˝ 10 dni. Nie
przedstawienie opinii w terminie uwa˝a si´ za brak
zastrze˝eƒ do projektu.

§ 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, celem zaopiniowania
pod wzgl´dem poprawnoÊci redakcji oraz zgod-
noÊci z prawem i zasadami techniki prawodaw-
czej.

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

§ 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 za-
kresu konsultacji spo∏ecznych.

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

3. Je˝eli w opinii, o której mowa w ust. 1, Rzàdowe
Centrum Legislacji zg∏osi zastrze˝enia do projektu,
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ZARZÑDZENIE Nr 37 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

w sprawie powo∏ania Zespo∏u do spraw integracji gospodarki przestrzennej z ochronà Êrodowiska.

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 na-
st´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Zespó∏ do spraw integracji gospodarki
przestrzennej z ochronà Êrodowiska, jako organ po-
mocniczy Ministra Ârodowiska, w nast´pujàcym sk∏a-
dzie:

Przewodniczàcy:
Tadeusz Markowski – przewodniczàcy Komisji Prze-

strzennego Zagospodarowa-
nia Kraju Polskiej Akademii
Nauk, Uniwersytet ¸ódzki

Zast´pca Przewodniczàcego:
Ryszard Zakrzewski – p.o. Zast´pcy Dyrektora De-

partamentu Instrumentów
Ochrony Ârodowiska w Mi-
nisterstwie Ârodowiska

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;

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

3. Je˝eli uwagi, o których mowa w ust. 2 dotyczà po-
prawnoÊci redakcji bàdê zgodnoÊci z prawem lub
zasadami techniki prawodawczej, projekt stanowi-
ska, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przygotowuje
Departament Prawny. 

§ 7

1. Po zakoƒczeniu uzgodnieƒ mi´dzyresortowych,
w∏aÊciwa komórka opracowuje nowy tekst projektu
uwzgl´dniajàcy zg∏oszone uwagi lub sporzàdza
protokó∏ rozbie˝noÊci, w którym omawia zg∏oszone
uwagi oraz przyczyny ich nieuwzgl´dnienia. Prze-
pis § 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∏a-
Êciwy 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 nie uwzgl´dnienia uwag Rzàdowego
Centrum Legislacji zg∏oszonych w toku uzgod-
nieƒ mi´dzyresortowych, Departament Prawny
kieruje projekt do rozpatrzenia przez Komisj´
Prawniczà.

§ 9

1. Po zwolnieniu projektu z obowiàzku rozpatrzenia
przez Komisj´ Prawniczà lub po uzgodnieniu jego
brzmienia na posiedzeniu Komisji Prawniczej, De-
partament 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 lub Rady Ministrów — je˝eli projekt,
na podstawie odr´bnych przepisów, podlega
obowiàzkowi rozpatrzenia przez Rad´ Mini-
strów.

2. 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
lub Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski”.
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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, Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

Powo∏uje si´ Komisj´ Konkursowà konkursu „Nauka
na rzecz ochrony Êrodowiska i przyrody”  na najlepsze
prace magisterskie i licencjackie przygotowane w pol-
skich szko∏ach wy˝szych w 2001 i 2002 roku, zwanà

dalej „Komisjà”, jako organ pomocniczy Ministra Âro-
dowiska, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2

W sk∏ad Komisji wchodzà:

Przewodniczy:
Ewa Symonides – Podsekretarz Stanu w Mini-

sterstwie Ârodowiska
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DECYZJA Nr 13 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie powo∏ania Komisji Konkursowej konkursu „Nauka na rzecz ochrony Êrodowiska i przyrody”
na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich szko∏ach wy˝szych w 2001 i 2002 r.

Sekretarz:
Katarzyna Twardowska – Specjalista w Departamen-

cie Instrumentów Ochrony
Ârodowiska w Minister-
stwie Ârodowiska

Cz∏onkowie:
Jacek JaÊkiewicz – Radca Ministra w Departa-

mencie Polityki Ekologicz-
nej w Ministerstwie Ârodo-
wiska;

Bart∏omiej Kolipiƒski – Zast´pca Dyrektora Mazo-
wieckiego Biura Planowa-
nia Przestrzennego i Roz-
woju Regionalnego, wice-
prezes Towarzystwa Urba-
nistów Polskich;

Ryszard Kowalczyk – cz∏onek sekcji ekofizjografii
Towarzystwa Urbanistów
Polskich;

Stefan Koz∏owski – przewodniczàcy Komitetu
„Cz∏owiek i Ârodowisko”
Polskiej Akademii Nauk;

Bogdan Ney – przewodniczàcy Paƒstwo-
wej Rady Gospodarki Prze-
strzennej;

Zygmunt Niewiadomski – Uniwersytet Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego;

Anna Ró˝anek – Dyrektor Departamentu
Prawnego w Ministerstwie
Ârodowiska;

Jadwiga Sadurska-Zatorska
– Wy˝sza Szko∏a Humani-

styczna w Pu∏tusku;

Barbara Szulczewska – Szko∏a G∏ówna Gospodar-
stwa Wiejskiego;

Andrzej Tyszecki – doradca Ministra Ârodowi-
ska.

§ 2

Do zadaƒ Zespo∏u nale˝y:

1) analiza relacji Êrodowisko-gospodarka przestrzen-
na w obowiàzujàcych aktach prawnych, w szcze-
gólnoÊci w ustawie Prawo ochrony Êrodowiska
oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

2) przygotowanie za∏o˝eƒ integracji gospodarki prze-
strzennej z ochronà Êrodowiska,

3) opracowanie wariantowych propozycji rozwiàzaƒ
organizacyjnych uwzgl´dniajàcych integracj´
ww. zakresie,

4) sporzàdzanie miesi´cznych sprawozdaƒ z post´-
pów prac oraz przedk∏adanie ich Ministrowi Ârodo-
wiska.

§ 3

Obs∏ug´ organizacyjno-biurowà Zespo∏u zapewnia
Departament Instrumentów Ochrony Ârodowiska.

§ 4.

Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

wz. Krzysztof Szama∏ek
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Zast´pca Przewodniczàcego:
Joanna Pijanowska – Krajowy Zarzàd Parków Naro-

dowych

Cz∏onkowie:
Micha∏ Nurzyƒski – Ministerstwo Ârodowiska,

Biuro Promocji i Informacji,
Anna Wajnbergier – Ministerstwo Ârodowiska,

Departament Polityki Ekolo-
gicznej,

Pawe∏ B∏aszczyk – Instytut Ochrony Ârodowiska,
Jan ˚elazo – Mi´dzywydzia∏owe Studium

Ochrony Ârodowiska, Szko∏a
G∏ówna Gospodarstwa Wiej-
skiego

Sekretarze:
Andrzej Demianowicz – Fundacja Ekonomistów Âro-

dowiska i Zasobów Natural-
nych,

Monika Budziƒska – Ministerstwo Ârodowiska,
Biurio Promocji i Informacji

§ 3

Do zakresu dzia∏ania Komisji nale˝y:
1) ocena zg∏oszonych prac magisterskich i licencjac-

kich, dokonana zgodnie z Regulaminem konkursu,
2) przygotowanie propozycji rozdzia∏u nagród.

§ 4

Sprawozdanie z oceny prac wraz z propozycjami roz-
dzia∏u nagród, Komisja przedstawi Ministrowi do dnia
13 czerwca 2003 roku.

§ 5

Wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Komisji pokrywane
b´dà z bud˝etu Ministerstwa Ârodowiska.

§ 6

Obs∏ug´ organizacyjnà, technicznà i kancelaryjno-biu-
rowà Komisji sprawuje Biuro Promocji i Informacji.

§ 7

Traci moc Decyzja Nr 24 Ministra Ârodowiska
z 18 sierpnia 2000 r. w sprawie powo∏ania Rady Pro-
gramowej konkursu „Nauka na rzecz ochrony Êrodo-
wiska i przyrody” na najlepsze prace magisterskie i li-
cencjackie przygotowane w polskich i ukraiƒskich
szko∏ach wy˝szych w 1999 roku.

§ 8

Decyzja obowiàzuje od dnia podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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DECYZJA Nr 16 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 9 lipca 2003 r.

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

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 na-
st´puje:

1. W decyzji nr 11 Ministra Ârodowiska z dnia 22 ma-
ja 2003 roku w sprawie powo∏ania Rady Programo-
wej Konkursu Ministra Ârodowiska „Lider Polskiej
Ekologii”, wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W sk∏ad Rady wchodzà:

Przewodniczàcy:
Krzysztof Szama∏ek – Sekretarz Stanu w Mini-

sterstwie  Ârodowiska
G∏ówny Geolog Kraju

Zast´pcy Przewodniczàcego:
Jerzy Ma∏achowski – Zast´pca Prezesa Zarzàdu

Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej

Ryszard Zakrzewski – Ministerstwo Ârodowiska,
Departament Instrumen-
tów Ochrony Ârodowiska

Cz∏onkowie:
Wies∏aw Bogutyn – Ministerstwo Gospodarki,

Pracy i Polityki Spo∏ecznej
Tomasz Bystroƒski – Zwiàzek Gmin Wiejskich

RP
Stanis∏aw Kamiƒski – Ministerstwo Ârodowiska,

Departament Polityki Eko-
logicznej
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W∏adys∏aw Kó∏eczko – Stowarzyszenie Polskich
Wynalazców i Racjonaliza-
torów

Barbara Lewicka-K∏oszewska
– Narodowy Fundusz Ochro-

ny Ârodowiska i Gospodar-
ki Wodnej

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

Adam Markowski – Federacja Zwiàzków i Sto-
warzyszeƒ Gmin Polskich

Jolanta Matiakowska-Karmaƒska
– Klub Publicystów Ochrony

Ârodowiska „EKOS”
Barbara Michalska – Urzàd Mieszkalnictwa

i Rozwoju Miast 
Andrzej Mi∏oszewski – G∏ówny Inspektorat Ochro-

ny Ârodowiska
Micha∏ Nurzyƒski – Ministerstwo Ârodowiska,

Biuro Edukacji Ekologicz-
nej i Komunikacji Spo∏ecz-
nej

Anna Paczosa – Ministerstwo Ârodowiska,
Departament Instrumen-
tów Ochrony Ârodowiska

Kazimierz Pa∏asz – Zwiàzek Miast Polskich
Marek Roman – Paƒstwowa Rada Ochrony

Ârodowiska

Bogus∏awa Rutkowska – Ministerstwo Ârodowiska,
Departament Prawny

W∏adys∏aw Skalny – Paƒstwowa Rada Ochrony
Przyrody

Micha∏ Sobolewski – Ministerstwo Zdrowia
Andrzej Suliƒski – Polskie Centrum Badaƒ

i Certyfikacji
Jolanta Suliƒska – Krajowa Izba Gospodarcza
Bohdan Szymaƒski – Polski Klub Ekologiczny

Sekretarze:
Wanda Jarosz – Instytut Ekologii Terenów

Uprzemys∏owionych
Renata S∏upek – Ministerstwo Ârodowiska,

Biuro Edukacji Ekologicznej
i Komunikacji Spo∏ecznej

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Z ramienia Ministerstwa Ârodowiska obs∏u-

g´ organizacyjnà, technicznà i kancelaryjno-
-biurowà Rady sprawuje Biuro Edukacji
Ekologicznej i Komunikacji Spo∏ecznej”.

2. Decyzja obowiàzuje od dnia podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âleziak
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DECYZJA Nr 18 MINISTRA ÂRODOWISKA

z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàca decyzje w sprawie powo∏ania przy Ministrze Ârodowiska Rady Doradców.

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; Nr 80, poz. 717) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1

W Decyzji Nr 9 Ministra Ârodowiska z dnia 14 maja
2003 roku w sprawie powo∏ania przy Ministrze Ârodo-
wiska Rady Doradców, wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) Tytu∏ decyzji otrzymuje brzmienie „w sprawie po-
wo∏ania przy Ministrze Ârodowiska Rady Eksper-
tów”;

2) W § 1 wyrazy „Rad´ Doradców” zast´puje si´ wy-
razami „Rad´ Ekspertów”.

§ 2

Decyzja wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.

Minister Ârodowiska

Czes∏aw Âlezak
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