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ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 6 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 31 ma-
ja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw bu-
dżetu zadaniowego wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3:

a) w lit. j kropkę zastępuje się przecinkiem,

b) dodaje się lit. k i I w następującym brzmieniu:
„k)  Szymon Tumielewicz — Zastępca Dyrektora 

Departamentu Planowania Strategicznego;

  I)  Artur Słabuszewski — specjalista w Biurze Kon-
troli i Audytu Wewnętrznego, Samodzielne 
Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli Zarząd-
czej, Koordynator Kontroli Zarządczej.”;

2) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  opiniowanie analizy półrocznej oraz rocznej in-
formacji z wykonania budżetu zadaniowego, 
szczególnie w zakresie mierników stopnia reali-
zacji celów;”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej 
raz na kwartał”;

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.  Zespół zostaje powołany na okres wykonywa-
nia zadań, o których mowa w § 2”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, 
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
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ZARZĄDZENIE Nr 42 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 5 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 67 Ministra Środowiska z dnia 16 li-
stopada 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ba-

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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biogórskiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 

zadań”, w rozdziale II „Działania ochronne na obszarach 
objętych ochroną czynną”, w tabeli A „W ekosystemach 
leśnych”, lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2  Regulacja składu gatunkowego  
oraz zagęszczenia drzew w uprawach 
i młodnikach (czyszczenia wczesne 
i późne)

Do 25 ha Oddziały: 4b, 5c, 39c, 48a, 56b, 56d, 
54a, 65a, 76b, 77a”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

42

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 15 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu Sterującego do spraw wdrażania 
krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

oraz Programu działań na lata 2007—2013

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 19 Ministra Środowiska z dnia 8 kwiet-
nia 2011 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego 
do spraw wdrażania Krajowej strategii ochrony i zrów-
noważonego użytkowania różnorodności biologicznej 
oraz Programu działań na lata 2007—2013, w § 2 w pkt 2 
lit. r otrzymuje brzmienie:
„r) Karol Biedrzycki — Ministerstwo Sportu i Turystyki,”.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, 
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
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ZARZĄDZENIE Nr 46 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 15 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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§ 1

W zarządzeniu Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 2 li-
stopada 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Pie-
nińskiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2 „Opis 

sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, 
w rozdziale II „Na obszarach objętych ochroną czynną”, 
w tabeli A „W ekosystemach leśnych”, lp. 4 otrzymuje 
brzmienie:

„4 Sadzenie gatunków liściastych i igla-
stych w uprawach leśnych i młodnikach 
(poprawki i uzupełnienia)

Pow. manipulacyjna — 
ok. 1,8 ha

Oddziały 42, 47, 48, 50, 52”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 47 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 21 lipca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowiń-
skiego Parku Narodowego3), w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt”, 
w punkcie II „Obszary objęte ochroną czynną”, w tabeli A „Ochrona czynna gatunków/zespołów zwierząt”, lp. 2 
otrzymuje brzmienie:

„2 Zespół gatunków ptaków 
związanych ekologicznie 
z terenami podmokłymi

Monitoring stopnia 
zagrożenia populacji 
ptaków wodno-błotnych 
przez ssaki drapieżne

Eliminacja inwazyjnych drapieżnych gatunków 
obcych, zagrażających populacjom ptaków. 
Odstrzał gatunków łownych (jenot, szop pracz, 
norka amerykańska) zgodnie z ustawą z dnia 
13 października 1995 r. — Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.). 
Ponadto odławianie norki amerykańskiej 
w pułapki żywołowne, a następnie jej usypianie 
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, 
poz. 1002, z późn. zm.)”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

3)  Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 52 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2009 r., zarządzeniem Nr 97 
Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. oraz zarządzeniem Nr 55 Ministra Środowiska z dnia 21 września 2010 r.
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ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko 
dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową mającą na celu prze-
prowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora  
Magurskiego Parku Narodowego w następującym skła-
dzie:

1)  Arkadiusz Nowicki — przedstawiciel Ministerstwa 
Środowiska;

2)  Jan Reklewski — przedstawiciel Ministerstwa Śro-
dowiska;

3)  prof. dr hab. Andrzej Bereszyński — przedstawiciel 
Państwowej Rady Ochrony Przyrody;

4)  prof. dr hab. Stefan Skiba — przedstawiciel Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody;

5)  Andrzej Kulig — przedstawiciel Marszałka Wojewódz-
twa Podkarpackiego.

§ 2

Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której 
mowa w § 1, powołuję Jana Reklewskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz 
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 17 Ministra Środowiska z dnia 
19 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Wielkopolskiego Parku Narodowego wprowadza się 
następującą zmianę:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka-
lizacji poszczególnych zadań”, w punkcie II „Działania 
ochronne na obszarach ochrony czynnej”, w tabe-
li A „W ekosystemach leśnych”, lp. 15 otrzymuje 
brzmienie:

„15 Ochrona 
przeciwpożarowa

1.  Konserwacja pasów przeciwpożarowych 
(mineralizacja) — na długości do 27,47 km. 

Teren całego Parku  
w strefie ochrony czynnej.

2.  Coroczna konserwacja punktów czerpania  
wody — 3 punkty. Utrzymanie na bieżąco 
przejezdności dróg pożarowych. 

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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3.  Porządkowanie terenów przyległych do dróg 
publicznych i szlaków turystycznych 
z materiałów łatwopalnych i pozostałości po 
wyróbce drewna na powierzchni około 20,54 ha 
(w jednym roku lub corocznie). 

4.  Usuwanie nalotu drzew i krzewów pod liniami 
energetycznymi. Naprawa i wymiana tablic, 
informujących o zagrożeniach pożarowych oraz 
oznakowanie dróg pożarowych. 

5.  Ustawienie tablic o zakazie wstępu do lasu  
wg potrzeb wynikających ze stanu zagrożenia 
pożarowego. 

6.  Budowa nowych i naprawa starych rogatek, 
celem ograniczenia możliwości wjazdu 
pojazdów do lasu — 52 sztuki. 

7. Budowa przepustów drogowych Oddziały: 5Ba, 5Bb, 
5Ak/8a, 5Ag”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

wz. Stanisław Gawłowski

47

ZARZĄDZENIE Nr 50 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 18 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004  r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009  r.  
Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1 Ministra Środowiska z dnia 4 stycz-
nia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczań-

skiego Paku Narodowego wprowadza się następujące 
zmiany:

1)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej 
ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z poda-
niem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań”, w punkcie ll „Na obszarach objętych ochro-
ną czynną”, w tabeli A „W ekosystemach leśnych”:
a)  lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Zapobieganie i likwidacja 
skutków procesów 
erozyjnych

Około 27 000 m 6E, 13—15, 22EN, 19, 20, 280, 32, 33E, 35, 36, 41E, 
51E, 62E, 50, 59, 62N, 64, 66E, 68, 69c, 70a, b, c, 
g, 75h/88b, 76 h, 77, 79, 80, 88b, 89a, c, 90c, j, 95N, 
97d, 100/114, 111—113, 115/133, 118c, g, 
121n/122n, 129, 131b, 136j, l, 140WS, 148a, 169SW, 
171c, 173d, 174f, 175c, 187, 190, 195—198, 199j, 
202/350, 216, 217, 231—234, 241, 242, 248, 251, 
253, 256, 2572), 258, 261, 262, 267, 264, 271,  
275—277, 279—281, 292, 294, 307, 317, 342/343, 
345, 346/347, 347/348, 348/354, 350/351, 351/352, 
351/345, 353/352, 361”

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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b) Ip. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Regulacja składu 
gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew 
w drzewostanach 
w wieku 20—40 lat

Około 26,00 ha 94w, bx, dx, 951, 145c, 163d, j, 1861, 190d, 226f, 
242g, 293a, 361d, h, 362d”

c) Ip. 8—10 otrzymują brzmienie:

„8 Odnowienie drzewostanu 
pod osłoną górnego 
piętra

Około 24,00 ha 1t, 8a, 10a, 65a, 79a, k, 80a, f, h, 85c, h, 93b, c, d, 
k, m, 94a, f, 95j, m, n, 110f, 111b, 112f, 121j, 123s, 
124b, d, 1251, h, 131b, c, 132c, 141a, 156c, 157b, 
159b, f, g, 160d, f, h, 174a, b, d, 231a, g, 232b, 233a, 
b, 241b, c, 256b, 258c, h, 262d, 266n, 270h, i, 271c, 
d, f, 278h, 280b, 281a, 295j, p, 320b, 361j

 9 Dolesienie luk 
i przerzedzeń 
w drzewostanach, 
poprawki i uzupełnienia 
w uprawach

Około 56,00 ha 2a, 3a, 9a, 10a, 83i, 1, 86c, d, 92i, j, l, m, 96d, k, l, 
100a, b, 108b, 109d, f, g, i, k, p, r, 111a, b, 122m, 
n, 124a, d, 130a, c, d, 131b, c, 140a, 141a, 142a, b, 
155c, 156c, 158h, 160d, f, h, 173b, 187n, 202a, b, 
213a, 230f, 242b, 251b, 261m, 264a, b, d, f, 270g, 
275h, 281m, 294d, i, 350b, 351a, 361b, c

10 Pielęgnowanie gleby 
poprzez motyczenie gleby 
wokół sadzonek

Około 
1 591,00 tys. szt.

1t, 2a, 3a, 8a, 9a, 10a, 64f, 65a, 78a2), 79a, k, 80a, 
f, h, k, l, m, 82n, 83f, i, l, 84f, 85b, c, h, 86b, c, d, 
92i, j, l, m, n, 93b, c, d, i, k, m, n, 94a, b, d, f, i, k, 
x, bx, 95j, m, n, 96d, k, l, 97d, h, 98b, c, f, 99a, b, 
100a, b, 101b, d, 102a, 108b, 109p, r, 110f, 111a, 
b, 112c, f, g, 113a, c, 114f, 121j, 122m, n, 124a, d, 
125h, l, 129b, 130a, b, c, d, 131b, c, 138i, 140a, 
141a, 142a, b, 155c, 156c, 157, 158h, 159b, d, f, g, 
160d, f, h, 163a, 173b, 187n, 202a, b, c, 213a, 230f, 
231a, g, 232d, 241b, c, 242b, 251b, 256b, 258h, 
262c, d, 264a, b, d, f, 266m, n, 270g, h, i, 271c, d, 
f, 278a, b, h, 280b, 281a, c, d, f, m, 289c, 292b, f, 
294i, 295j, p, 301f, 361b, c, 302i, 312i, 313g, h, 320b, 
321a, 342c, 350a, b, 351a, 361b, c”

d) lp. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12 Regulacja składu 
gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew 
w drzewostanach 
(czyszczenia późne)

Około 304,00 ha 16c, g, 32b, f, 33d, 57d, 58a, 61d, 94i, y, fx, ix, 95o, 
107a, b, 108a, 110d, k, n, o, r, 129a, 132a, 133c, 
182c, 189a, d, 192b, c, d, f, 194b, 195dx, 201f, 204i, 
j, 206i, 214a, h, i, n, 215a, c, d, f, m, n, o, w, 216j, 
217c, 219h, j, k, 222a, b, c, 2231, 0, 224a, h, i, k, 
234c, 235a, 236b, 241f, 242h, 246a, b, d, f, g, 247k, 
2531, j, 254h, 260a, f, 261c, 273h, 274a, 277a, 278c, 
g, 281k, 291 b, d, g, 305j, 306b, c, d, j, 347f, 353a, 
b, 356a, 359b, 362d, h

 13 Przygotowanie gleby do 
odnowienia lasu przez 
usunięcie gałęzi, 
krzewów oraz podszytów 
czeremchy 
amerykańskiej, robinii 
akacjowej i świdośliwy 
kłosowej

Około 901,00 ha 3a, 10a, 65a, 79a, k, 80a, f, h, 85c, h, 93b, c, d, k, 
m, 94a, f, 95j, m, n, 110f, 111b, 112f, 121j, 123s, 
124b, d, 125h, 1, 130f, 131b, c, f, 132c, 141a, 146d, 
147g, h, 148c, d, f, i, 156c, 157b, 159b, f, g, 160d, 
f, h, 163a, b, c, d, 164a, c, d, f, g, 165a, b, c, 166a, 
b, c, 174a, b, d, 182c, f, 183a, f, g, h, 185i, 186a,  
b, i, y, z, 187g, h, n, 188c, d, f, j, 192c, f, 193g, h, 
194g, h, 202a2), c, 203b, c, d, 218a, 231a, g, 232b, 
233a, b, 241b, c, 248f, h, 249f, 256b, 258c, h, 261a, 
c, d, 262d, 266m, n, 270h, 271c, d, f, 275a, h, 276b, 
c, d, f, g, h, 277a, c, d, f, 278a, b, c, g, h, i, 280b, 
281a, c, d, 288b, 291i, 292b, c, d, f, i, 293a, 294c, d, 
h, i, 295d, f, i, j, p, 301d, 307b, g, 314g, 317a, f, 
320b, 326a, c, f, 327a, c, 332f, 3371, m, n, s, 339c, 
341c, I, 343a, 361b, c, j”
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e) lp. 18 i 19 otrzymują brzmienie:

„18 Zabezpieczanie przed 
jeleniami i sarnami 
upraw leśnych 
i odnowień naturalnych 
przy użyciu chemicznych 
środków zapachowych 
(repelentów)

Do 1 600,00 tys. szt. 28a, d, 64f, 65a, 66b, 78a, 79a, k, 80a, f, h, k, m, 
82n, 831, 1, 84f, 85c, 86b, c, d, 92i, j, l, m, n, 93b, 
c, d, k, l, m, n, 94a, f, i, bx, 95j, m, n, 96d, f, k, 97d, 
h, 98b, c, f, 99a, b, 100a, b, 101b, d, g, 102a, 107a, 
b, 108b, k, 109d, f, g, p, r, 110f, 111a, b, 112c, f, g, 
113a, b, c, d, 114d, f, 116g, 121a, c, f, g, h, i, 122c, 
h, i, m, n, o, 123j, p, r, s, 124a, b, c, d, f, 125a, b, 
c, d, h, j, k, l, m, n, 129b, 130a, b, c, d, 131b, c, 
132c, 138a, b, f, g, i, 139a, 140a, 141a, 142a, b, 
155c, 156c, 157b, 158h, 159b, d, f, g, 174a, b, d, 
184a, b, 185, 186, 187n, 193, 194a, b, c, f, g, h, i, 
j, k, l, m, n, 202a, 203, 204a, b, d, f, g, h, i, j, k, l, 
m, 206, 212b, c, h, 213a, 221i, 226f, 233b, 251b, 
253i, 258c, h, 270g, h, 271d, f, 278b, h, 280b, 281a, 
k, 287a, 288a, d, 289c, 294d, g, i, 295i, 301b, f, 302i, 
306d, 307b, 310c, 312i; 313g, h, 321a, 346c, 347f, 
349c, 353a, 362d

 19 Grodzenie upraw 
i odnowień

Do 11 850 m 1t, 8a, 65a, 79a, 85c, h, 94f, 110f, 111b, 112f; 121j, 
125h, l, 131b, c, 132c, 156c, 157b, 159b, f, g, 160d, 
f, h, 202a2), 213a, 231a, g, 232b, 233a, b, 241b, c, 
258h, 262b, d, 266n, 270c, g, 275h, 281a, 294i, 
295j, p, 320b, 361j”

 f) Ip. 27—30 otrzymują brzmienie:

„27 Odstrzał gatunku 
łownego (jenot), zgodnie 
z ustawą z dnia  
13 października 1995 r. — 
Prawo łowieckie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.), 
stanowiącego zagrożenie 
dla rodzimych gatunków 
zwierząt

Według potrzeb Obszar objęty ochroną czynną

 28 Odstrzały gatunków 
łownych (jeleń, sarna), 
zgodnie z ustawą z dnia  
13 października 1995 r. — 
Prawo łowieckie  
Dz. U. z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.), 
powodujących szkody 
w odnowieniach 
i uprawach leśnych

Do 11 szt.
Do 10 szt.

Obszar objęty przebudową drzewostanów

 29 Ochrona stanowisk 
gatunków roślin rzadkich 
i zagrożonych

Do 2,00 ha 
Około 1 400 m

1N, 1I, 2a, 2N, 3N, 55d, 66o, r, 93N, 123n, 124a, 
169f, 170d, 172a, d, 219b, 225a, b, 244b, c, 251b, 
257k

 30 Usunięcie nawisów 
gałęzi, podszytów  
i podrostów oraz 
przecięcie wizurek  
na granicy gruntów 
prywatnych i gruntów 
pozostających w trwałym 
zarządzie Parku oraz 
liniach administracyjnego 
podziału 
powierzchniowego

Około 15 250 m 1, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 31, 32, 48, 56, 60, 63, 95, 202, 
222, 225, 230, 232, 233, 237, 240, 251, 252, 2532), 
254, 255, 259, 260, 263, 265, 2672), 350, 351, 352, 
353, 354, 355”
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 i) dodaje się lp. 33 i 34 w brzmieniu:

„33 Zalesienia gruntów Do 2,00 ha 237d, f

 34 Wzbogacanie bazy 
żerowej zwierząt poprzez 
uzupełnianie 
mikroelementów

Do 18 q Obszar objęty ochroną czynną”

2)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie II „Na obszarach objętych ochroną czynną”, 
w tabeli B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Likwidacja 
niepożądanych gatunków 
roślin na łąkach 
i pastwiskach przez: 
koszenie, wycinanie 
samosiewów drzew 
i krzewów

Około 36,00 ha 19c, 21f, 65d, 66p, 75j, 801, 83c, 84d, 94d, 119j, 
1221, 195ax, bx, 205j, 256g, 265j, 281g, 281h, 289k, 
1, 302b, d, 303d, 311f”

3)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie II „Na obszarach objętych ochroną czynną”, 
w tabeli C „W ekosystemach wodnych”:

a) Ip. 1—3 otrzymuje brzmienie:

Lp Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

„1 Odtworzenie, udrożnienie 
i zabezpieczenie cieków 
— konserwacja 
umocnień4)

2 szt. 94j, 94cx

 2 Renaturalizacja 
stosunków 
wodnych w zlewniach 
górnego Szumu 
i Świerszcza poprzez: 
—  budowę zastawek 

i progów wodnych, 
—  remont istniejących 

zastawek4)

Około 10 szt. 

Około 28 szt.

324, 330, 331, 325, 336, 341

 3 Wykaszanie nadmiaru 
roślinności na grobli 
wokół Stawu 
Florianieckiego

Do 2,00 ha 274f”

4)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie II „Na obszarach objętych ochroną czynną”, 
w tabeli D „Ochrona zachowawcza konika polskiego”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Konserwacja ogrodzeń 
obszaru hodowli 
zachowawczej 
(rezerwatowej i stajennej) 
konika polskiego

Ok. 12 400 m/rok 185—187, 193—195, 203—206”
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b) dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3 Budowa nowych 
ogrodzeń obszaru 
hodowli zachowawczej 
konika polskiego

Ok. 3400 m/rok 358g, h, f, i/361d, f, g, h, j/362a, b, c, d, f, g, i”

5)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie II „Na obszarach objętych ochroną czynną” 
dodaje się:

a) tabelę E „Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej, odmiana uhruska” w brzmieniu:

„1 Utrzymanie stada owiec 
— wykładanie paszy, 
opieka weterynaryjna

Do 40 szt. 277g”

6)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie III „Na obszarach objętych ochroną krajo-
brazową”, w tabeli B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

a) Ip. 1—3 otrzymują brzmienie:

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

„1 Przeciwdziałanie 
zarastaniu ekosystemów 
nieleśnych poprzez 
wykaszanie i wycinanie 
roślinności z częściowym 
pozostawieniem 
biomasy w ekosystemie, 
również w celu 
zachowania stanowisk 
gatunków  
z Zał. II Dyrektywy 
Siedliskowej

Około 322,00 ha 1f, g, h, i, j, l, o, s, 28c, g, h, i, 681, 751, o, 77m, n, 
o, s, x, w, 78h, i, k, 79g, h, i, j, 80n, 81h, 82a, 92A, 
a, b, 93a, f, h, o—r, 94b, cx, hx, 96p, 122g, 123h, 
135a, g, f, 161r— t, x, y, ax, cx, gx, mx, ox, px, sx, 
wx, xx, zx—by, dy, fy, 162j, l, m, o, p, s, t, x, z, bx, 
fx, hx—mx, 163m, p, r, t, x—cx, fx—jx, 164m—p, 
173h, 174h—o, s—z, 175i—p, s, w, x, z, 179i—m, 
t—z, bx, cx, fx, hx, 181f—i, l—n, p—t, 237k, 332m, 
n, o, 337g, 93r, 121d, 122f, 161 n, o, p, 179p, 190f, 
g, h, l, m, n, o, 191h, i, k, 199c, g, i, 200a, b, d, f, 
215h, r, s, 226c, 235g, 237b, c, 276f, 312f, g, h, k, 
n, 313d, f, j, 337d, j, 362b, f, g, i, 
obręb ewidencyjny Guciów działki nr: 287, 288, 
289, 298, 299, 330, 331

 2 Odstrzał gatunku 
łownego (dzik), zgodnie 
z ustawą z dnia  
13 października 1995 r. — 
Prawo łowieckie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.)

Do 10 szt. 190m, 191h, i, 293m, 2950, 362b, g

 3 Odstrzał gatunku 
łownego (jenot), zgodnie 
z ustawą z dnia 
13 października 1995 r. — 
Prawo łowieckie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 127, 
poz. 1066, z późn. zm.), 
stanowiącego zagrożenie 
dla rodzimych gatunków 
zwierząt

Według potrzeb Obszar objęty ochroną krajobrazową”
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7)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie III „Na obszarach objętych ochroną krajo-
brazową”, w tabeli C „Ochrona zachowawcza konika polskiego”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Przygotowanie paszy dla 
hodowli zachowawczej 
— 52 szt. koników 
polskich 
— pastwiska 
— łąki

Do 10,00 ha/rok  
Do 35,00 ha/rok

190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a, b”

8)  w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów oraz siedlisk przyrodniczych z podaniem 
rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań”, w punkcie III „Na obszarach objętych ochroną krajo-
brazową”, w tabeli D „Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej odmiana uhruska”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1 Przygotowanie 
i wykładanie, zgodnie 
z potrzebami, paszy dla 
stada zachowawczego — 
do 40 szt. owcy uhruskiej 
— pastwiska 
— łąki

Do 3,00 ha/rok 
Do 4,00 ha/rok

190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a, b”

b) dodaje się lp. 2 w brzmieniu:

„2 Utrzymanie w sposób 
naturalny części 
ekosystemów nieleśnych 
lądowych poprzez 
wprowadzenie i wypas 
stada owiec uhruskich

Do 40 szt. 277f, 293h, 1”

9)  w załączniku nr 3 „Opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt” w tabeli A „Ochrona czynna 
gatunków roślin”:

a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań ochronnych Opis sposobów ochrony

„1 Pluskwica europejska, 
Obuwik pospolity, 
Powojnik prosty, 
Zimoziół północny, 
Kokoryczka okółkowa, 
Starzec Fuchsa, 
Czosnek siatkowaty, 
Czosnek niedźwiedzi, 
Lepiężnik różowy, 
Zawilec wielkokwiatowy, 
Tojad dzióbaty, 
Buławnik czerwony, 
Okrzyn szerokolistny

Ochrona stanowisk 
gatunków roślin rzadkich 
i zagrożonych

Eliminowanie gatunków konkurencyjnych, 
prześwietlenie koron drzew, usuwanie 
podrostów drzew i krzewów”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

wz. Stanisław Gawłowski
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Załącznik do zarządzenia Nr 51 Ministra Środowiska 
z dnia 23 sierpnia 2011 r. (poz. 48)

Skład Zespołu

Imię i nazwisko Jednostka 
macierzysta Funkcja w Zespole

Zakres właściwości  
członków Zespołu

Nazwa  
grupy1) Funkcja w grupie

1 2 3 4 5

Andrzej Błachowicz Ministerstwo 
Środowiska

Przewodniczący 
Zespołu, 
przedstawiciel 
Ministra Środowiska

— —

Tomasz Chruszczow Ministerstwo 
Środowiska

Zastępca 
Przewodniczącego 
Zespołu

WPIEI-CC Przewodniczący 
Grupy

48

ZARZĄDZENIE Nr 51 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji międzynarodowych  
w obszarze zmian klimatu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, 
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W  zarządzeniu Nr  40 Ministra Środowiska z  dnia 
29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do 
spraw negocjacji międzynarodowych w obszarze zmian 
klimatu załącznik otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, 
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

1)  Użyte skróty oznaczają:
 1)  WPIEI-CC — Working Party on International Environmental Issues — Climate Change — Grupa Robocza ds. Międzyna-

rodowych Problemów Środowiska w sprawie Zmian Klimatu,
 2)  EG FA — Expert Group on Further Action — Grupa Ekspercka ds. Przyszłych działań,
 3)  EG REP — Expert Group on Reporting — Grupa Ekspercka ds. Raportowania,
 4)  EG LEX — Expert Group on Legal Issues — Grupa Ekspercka ds. Prawnych,
 5)  EG TECH — Expert Group on Technology — Grupa Ekspercka ds. Technologii,
 6)  EG IF — Expert Group on Investment and Finance — Grupa Ekspercka ds. Inwestycji i Finansowania,
 7)  EG BUDGET — Expert Group on Budget — Grupa Ekspercka ds. Budżetu,
 8)  EG AD — Expert Group on Adaptation — Grupa Ekspercka ds. Adaptacji,
 9)  EG MEX — Expert Group on Mechanisms — Grupa Ekspercka ds. Mechanizmów,
10)  EG on art. 6 — Expert Group on Article 6 — Grupa Ekspercka ds. art. 6 Konwencji Klimatycznej,
11)  EG BF — Expert Group on Bunker Fuels — Grupa Ekspercka ds. Emisji gazów cieplarnianych z żeglugi i lotnictwa,
12)  EG LULUCF — Expert Group on Land Use Land Use Change and Forestry — Grupa Ekspercka ds. Pochłaniania Emisji,
13)  ETMA — Expert Group on Technical Matters — Grupa Ekspercka ds. Technicznych i Modelowania,
14)  EG SCIENCE — Expert Group on Science — Grupa Ekspercka ds. Badań Naukowych.
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1 2 3 4 5
Tobiasz Adamczewski Ministerstwo 

Środowiska
Ekspert WPIEI-CC Wiceprzewodniczący 

Grupy
EG FA Ekspert

Anna Serzysko KOBiZE Sekretarz Zespołu EG FA Przewodniczący 
Grupy

Maciej Sadowski Instytut Ochrony 
Środowiska

Doradca Zespołu — —

Artur Lorkowski Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych

Przedstawiciel 
Ministra Spraw 
Zagranicznych

— —

Beata Jaczewska Ministerstwo 
Gospodarki

Przedstawiciel 
Ministra Gospodarki

— —

Andrzej Ciopiński Ministerstwo 
Finansów

Przedstawiciel 
Ministra Finansów

— —

Krzysztof Sajdak Ministerstwo 
Finansów

Przedstawiciel 
Ministra Finansów

— —

Tomasz Karpiński KOBiZE Ekspert EG FA Zastępca 
Przewodniczącego 
Grupy

Beata Węgrzynowska Ministerstwo 
Środowiska

Ekspert EG LEX Przewodniczący 
Grupy

Karolina Ubysz Ministerstwo 
Środowiska

Ekspert EG LEX Ekspert

Agnieszka Boniewicz Ministerstwo 
Gospodarki

Ekspert EG TECH Przewodniczący 
Grupy

Aneta Tylka KOBiZE Ekspert EG TECH Zastępca 
Przewodniczącego 
Grupy

Przemysław Sobański Ministerstwo 
Środowiska

Ekspert EG TECH Ekspert

Edward Basiński Ministerstwo 
Finansów

Ekspert EG IF Przewodniczący 
Grupy

Małgorzata Sołtykiewicz Ministerstwo 
Finansów

Ekspert EG IF Ekspert

Marcin Kowalczyk Ministerstwo 
Finansów

Ekspert EG IF Ekspert

Piotr Dombrowicki KOBiZE Ekspert EG MEX Przewodniczący 
Grupy

Monika Kubiak Ministerstwo 
Środowiska

Ekspert EG MEX Ekspert
EG on art. 6 Przewodniczący 

Grupy
Marzena Chodor KOBiZE Ekspert EG MEX Ekspert
Jerzy Janota Bzowski KOBiZE Ekspert EG AD Przewodniczący 

Grupy
Małgorzata Wilczak Ministerstwo 

Środowiska
Ekspert EG AD Ekspert

Adam Pogorzelski Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych

Ekspert EG LULUCF Przewodniczący 
Grupy

Tomasz Kowalczewski Ministerstwo 
Środowiska

Ekspert EG LULUCF Zastępca 
Przewodniczącego 
Grupy
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1 2 3 4 5
Marcin Żaczek KOBiZE Ekspert EG REP Przewodniczący 

Grupy
Anna Olecka KOBiZE Ekspert EG REP Zastępca 

Przewodniczącego 
Grupy

Jacek Skośkiewicz KOBiZE Ekspert EG REP Ekspert
Marcin Korenkiewicz Ministerstwo 

Środowiska
Ekspert EG REP Ekspert

Maciej Werkowski KOBiZE Ekspert EG BF Przewodniczący 
Grupy

Paweł Maliński KOBiZE Ekspert EG BF Zastępca
Przewodniczącego 
Grupy

Mirosław Miętus Instytutu 
Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej

Ekspert EG SCIENCE Przewodniczący 
Grupy

Janusz Filipiak Instytut  
Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej

Ekspert EG SCIENCE Zastępca 
Przewodniczącego 
Grupy

Krzysztof Wójtowicz Ministerstwo 
Gospodarki

Ekspert ETMA Przewodniczący 
Grupy
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ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 6 września 2011 r.

w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 
z późn. zm.2)), w związku z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy 
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. Nr 89, poz. 5903)), § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach po-
wszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) 

oraz § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obron-
nej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarządza się,  
co następuje:

§ 1

1.  Określa się sposób tworzenia i funkcjonowania sy-
stemu stałych dyżurów w:

1)  Ministerstwie Środowiska;

2)  Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska;

3)  Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

4)  Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej;

5)  Państwowej Agencji Atomistyki;

6)  Wyższym Urzędzie Górniczym;

7)  pozostałych jednostkach podległych albo nadzo-
rowanych przez Ministra Środowiska lub jednost-
kach terenowych jednostek organizacyjnych

— zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi”.

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

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, 
z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 104, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, 
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, 
Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, 
Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, 
z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, 
Nr 182, poz. 1228 i Nr 240, poz. 1601 oraz 2011 r. Nr 22, 
poz. 114.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716, Nr 131, poz. 1076 
i Nr 65, poz. 553 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600.
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2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierownikach jed-
nostek organizacyjnych należy przez to rozumieć:

1)  Ministra Środowiska;

2)  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;

3)  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;

4)  Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki;

5)  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

6)  Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego;

7)  kierowników pozostałych jednostek organizacyj-
nych.

§ 2

 1.  Stałe dyżury tworzą kierownicy jednostek organi-
zacyjnych.

 2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych posiadają-
cych jednostki terenowe tworzą stałe dyżury w tych 
jednostkach.

 3.  W zależności od wielkości i warunków funkcjono-
wania jednostki organizacyjnej stały dyżur tworzy 
się w formie:

1)  całodobowej służby dyżurnej pełnionej w przy-
gotowanym do tego celu pomieszczeniu;

2)  punktu kontaktowego działającego w godzinach 
pracy jednostki w oparciu o wyznaczone stano-
wisko pracy, a po godzinach pracy jednostki — 
w oparciu o domowy dyżur telefoniczny, spra-
wowany przez co najmniej dwóch wyznaczonych 
pracowników.

 4.  Formę stałego dyżuru kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych określają w uzgodnieniu z dyrektorem 
komórki organizacyjnej Ministerstwa Środowiska 
właściwej w sprawach obronnych.

 5.  Stały dyżur w formie całodobowej służby dyżurnej 
może być pełniony w systemie dwu lub trzyzmia-
nowym.

 6.  Osobom pełniącym dyżur w formie całodobowej 
służby dyżurnej należy zapewnić warunki do odpo-
czynku oraz przygotowania i spożycia posiłku.

 7.  Stały dyżur tworzony w formie punktu kontaktowe-
go może być okresowo pełniony w formie całodo-
bowej służby dyżurnej, z zachowaniem zasad stałe-
go dyżuru pełnionego w formie całodobowej służby 
dyżurnej, w tym ustaleń dotyczących miejsca peł-
nienia stałego dyżuru.

 8.  Decyzję o zmianie formy stałego dyżuru, o której 
mowa w ust. 7, podejmuje kierownik jednostki or-
ganizacyjnej samodzielnie lub na polecenie szefa 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa 
Środowiska.

 9.  Stałe dyżury organizuje się przy wykorzystaniu pra-
cowników jednostek organizacyjnych.

10.  Do pełnienia dyżurów nie mogą być wyznaczone 
osoby posiadające przydziały mobilizacyjne lub od-
powiedzialne za realizację zadań obronnych nało-
żonych na jednostkę organizacyjną, chyba że przy-
dział ten dotyczy wyznaczenia do pracy w stałym 
dyżurze.

11.  Osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów powinny, 
w zależności od potrzeb jednostki organizacyjnej, 
posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeń-
stwa upoważniające do dostępu do informacji nie-
jawnych wydane na podstawie przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych.

§ 3

1.  W jednostkach organizacyjnych, w których działa 
całodobowa służba dyżurna lub Centrum Zarządzania 
Kryzysowego obsługujące daną jednostkę, nie tworzy 
się odrębnie stałego dyżuru.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dla działają-
cej całodobowej służby dyżurnej opracowuje się peł-
ną dokumentację dotyczącą uruchamiania i pracy 
stałego dyżuru, zgodnie z postanowieniami niniej-
szego zarządzenia.

§ 4

Dokumentację stałego dyżuru prowadzą:

1)  w stanie stałej gotowości obronnej państwa — pra-
cownicy prowadzący sprawy związane z wykonywa-
niem zadań obronnych jednostki organizacyjnej lub 
wydzielone komórki organizacyjne tych jednostek 
odpowiedzialne za prowadzenie tych spraw;

2)  w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 
i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny 
— starsi dyżurni zmian stałego dyżuru.

§ 5

W stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu 
realizacji zadań szkoleniowych lub w innych uzasadnio-
nych przypadkach, w szczególności klęsk żywiołowych, 
awarii, katastrof zagrażających bezpieczeństwu życia 
lub mienia ludności, stałe dyżury mogą być uruchamia-
ne w pełnym lub ograniczonym zakresie na podstawie 
decyzji:

1)  Ministra Środowiska — w jednostkach organizacyj-
nych;

2)  kierownika jednostki organizacyjnej — w terenowych 
jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez 
tego kierownika.

2.  W stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu 
i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny 
system stałych dyżurów uruchamia Minister Środo-
wiska.

3.  Decyzję o zakończeniu działania stałego dyżuru wy-
daje podmiot, który wydał decyzję o jego uruchomie-
niu.
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§ 6

Stały dyżur w jednostkach organizacyjnych przygoto-
wujących stanowiska kierowania należy organizować 
jako element struktury organizacyjnej stanowisk kiero-
wania.

§ 7

1.  Zasady tworzenia i funkcjonowania systemu stałych 
dyżurów w jednostkach organizacyjnych określa Ra-
mowa Instrukcja Stałego Dyżuru, stanowiąca załącz-
nik nr 1 do zarządzenia.

2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych w oparciu 
o Ramową Instrukcję Stałego Dyżuru oraz wzór In-
strukcji Stałego Dyżuru w formie Całodobowej Służ-
by Dyżurne, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, 
opracują, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszego zarządzenia, Instrukcję Stałego 
Dyżuru w formie Całodobowej Służby Dyżurnej.

3.  Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których 
tworzy się stały dyżur w formie punktu kontaktowe-
go opracują również, w oparciu o Ramową Instrukcję 
Stałego Dyżuru, Instrukcję Stałego Dyżuru w formie 
Punktu Kontaktowego.

§ 8

Finansowanie zadań związanych z tworzeniem i funk-
cjonowaniem stałych dyżurów odbywa się zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu pla-
nowania i finansowania zadań wykonywanych w ra-
mach przygotowań obronnych państwa przez organy 
administracji rządowej i organy samorządu terytorial-
nego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, 
poz. 1426).

§ 9

Traci moc zarządzenie Nr 57 Ministra Środowiska z dnia 
27 października 2006 r. w sprawie tworzenia i funkcjo-
nowania systemu stałych dyżurów.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski
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Załączniki do zarządzenia Nr 52 Ministra Środowiska 
z dnia 6 września 2011 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1

RAMowA INSTRUkCJA
STAŁEGo DYŻURU
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1. Postanowienia ogólne

Ramowa Instrukcja Stałego Dyżuru, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady tworzenia i funkcjonowania syste-
mu stałych dyżurów w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra 
Środowiska w stanie stałej gotowości obronnej państwa oraz w stanie gotowości obronnej państwa czasu 
kryzysu i w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny. Instrukcja stanowi podstawowy dokument do 
stworzenia struktury organizacyjnej oraz opracowania dokumentacji stałego dyżuru w jednostkach organizacyj-
nych.

2. organizacja systemu stałych dyżurów

System stałych dyżurów tworzony jest przez Ministra Środowiska w celu przekazywania kierownikom jednostek 
organizacyjnych decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania 
obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzje organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego 
Rzeczypospolitej Polskiej przekazywane są za pośrednictwem stałego dyżuru Ministerstwa Środowiska bezpo-
średnio do stałych dyżurów poszczególnych jednostek organizacyjnych, a w razie niemożności przekazania tych 
decyzji za pośrednictwem stałego dyżuru Ministerstwa Środowiska, przekazywane są one z pominięciem stałe-
go dyżuru Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem stałych dyżurów w innych jednostkach organizacyjnych 
podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska. W razie braku możliwości przekazania decyzji za 
pośrednictwem stałych dyżurów tych jednostek przekazywane są one poprzez stałe dyżury jednostek organiza-
cyjnych funkcjonujących w pozostałych działach administracji rządowej.

Jednostki organizacyjne posiadające rozbudowaną strukturę organizacyjną, w szczególności w postaci jednostek 
terenowych, tworzą wewnętrzne systemy stałych dyżurów, które stanowią podsystemy systemu stałych dyżurów 
tworzonego przez Ministra Środowiska. Zasady przekazywania decyzji w systemie wewnętrznym są identyczne 
jak w systemie funkcjonującym w Ministerstwie Środowiska.

Utworzone wewnętrzne systemy stałych dyżurów jednostek organizacyjnych powinny osiągnąć poziom, któ-
ry zapewnia przekazanie decyzji wszystkim pracownikom tej jednostki organizacyjnej, realizującym zadania 
obronne.

3. organizacja stałego dyżuru w jednostce organizacyjnej

1.  Stały dyżur w jednostce organizacyjnej może być tworzony w formie całodobowej służby dyżurnej lub w for-
mie punktu kontaktowego.

2.  Pomieszczenie stałego dyżuru, wyposażenie biurowe oraz środki łączności stanowiące wyposażenie pomiesz-
czenia stałego dyżuru mogą być w stanie stałej gotowości obronnej państwa wykorzystywane do innych 
celów pod warunkiem, że przyjęte rozwiązania organizacyjne zapewnią uruchomienie stałego dyżuru w wy-
znaczonym czasie.

3.  Przydzielone na potrzeby stałego dyżuru numery telefonów przewodowych i faksów mogą być w stanie stałej 
gotowości obronnej państwa wykorzystywane do innych celów.

4.  Kierownik jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do informowania osób pełniących stały dyżur o miejscu 
swego pobytu i sposobie komunikowania się tak, aby w razie potrzeby skontaktować się z nim o każdej porze.

3.1. organizacja stałego dyżuru tworzonego w formie całodobowej służby dyżurnej

1.  Miejscem pełnienia stałego dyżuru powinno być pomieszczenie, które:

1)  nie jest pomieszczeniem ogólnie dostępnym (przechodnim);

2)  posiada powierzchnię zapewniającą odpowiednie warunki pracy dla co najmniej trzech osób;

3)  jest wyposażone w odpowiednią ilość gniazd elektrycznych oraz instalację telefoniczną i komputerową 
umożliwiającą podłączenie co najmniej jednego telefonu przewodowego, jednego faksu, komputera wy-
posażonego w drukarkę i zainstalowany program poczty elektronicznej, oraz podłączenie tego wyposażenia 
stosownie do zadań, jakie będą realizowane przez osoby pełniące dyżur;

4)  jest wyposażone w aparaty telefoniczne używane do celów stałego dyżuru , które powinny zapewniać 
możliwość wykonywania połączeń telefonicznych po wyłączeniu zasilania elektrycznego.
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2.  Dla potrzeb stałego dyżuru przydziela się na stałe: numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicz-
nej. Przydzielone numery muszą być numerami bezpośrednimi.

3.  Stały dyżur pełniony w systemie trzyzmianowym powinien być pełniony przez cztery co najmniej dwuosobo-
we zespoły składające się ze starszego dyżurnego i dyżurnego oraz dodatkowo innych osób funkcyjnych, 
zgodnie z ustaleniami kierownika jednostki organizacyjnej.

4.  Stały dyżur pełniony w systemie dwuzmianowym powinien być pełniony przez trzy co najmniej dwuosobowe 
zespoły składające się ze starszego dyżurnego i dyżurnego oraz dodatkowo innych osób funkcyjnych, zgodnie 
z ustaleniami kierownika jednostki organizacyjnej.

5.  Pracownikom podczas stałego dyżuru mogą być przydzielone środki transportu wraz z kierowcami, będące 
aktualnie na wyposażeniu jednostki organizacyjnej. O ich przydzieleniu decydują kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych.

3.2. organizacja stałego dyżuru tworzonego w formie punktu kontaktowego

1.  Stały dyżur w formie punktu kontaktowego tworzony jest przez kierowników jednostek organizacyjnych, 
w których ze względu na zbyt małą liczbę pracowników (mniej niż 20 pracowników) nie jest możliwe utworze-
nie stałego dyżuru w formie całodobowej służby dyżurnej.

2.  Miejscem pełnienia stałego dyżuru w formie punktu kontaktowego w godzinach pracy jednostki, jest stano-
wisko pracy:

1)  usytuowane w pomieszczeniu, które zapewnia ochronę dokumentacji oraz przekazywanych informacji przed 
niepowołanym dostępem osób trzecich;

2)  usytuowane w pomieszczeniu, którego powierzchnia, instalacja elektryczna, teleinformatyczna oraz wypo-
sażenie biurowe umożliwiają usytuowanie i podłączenie co najmniej jednego telefonu przewodowego, 
faksu oraz komputera wyposażonego w drukarkę oraz zainstalowanie programu poczty elektronicznej;

3)  któremu dla potrzeb stałego dyżuru przydziela się na stałe: numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty 
elektronicznej; przydzielone numery muszą być numerami bezpośrednimi;

4)  któremu przydziela się aparaty telefoniczne zapewniające możliwość wykonywania połączeń telefonicznych 
po wyłączeniu zasilania elektrycznego.

3.  Stały dyżur w formie punktu kontaktowego w godzinach pracy jednostki organizacyjnej pełniony jest przez 
jedną osobę.

4.  Po godzinach pracy jednostki organizacyjnej do pełnienia domowych dyżurów telefonicznych wyznacza się 
osoby posiadające telefony stacjonarne (przewodowe) oraz zamieszkałe najbliżej miejsca pracy.

5.  W miarę możliwości, osobom pełniącym domowy dyżur telefoniczny, przydziela się służbowe telefony ko-
mórkowe oraz zapewnia możliwość korzystania z samochodu służbowego.

6.  Osobom pełniącym domowy dyżur telefoniczny należy zapewnić całodobowy dostęp do pomieszczenia, gdzie 
usytuowane jest stanowisko stałego dyżuru jednostki organizacyjnej.

4. Dokumentacja stałego dyżuru

Ustala się następujący zasadniczy zestaw dokumentacji stałego dyżuru, w skład której wchodzi:

1)  zarządzenie Ministra Środowiska. w sprawie tworzenia i funkcjonowania systemu stałych dyżurów;

2)  zarządzenie kierownika danej jednostki organizacyjnej w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas stanu 
gotowości obronnej państwa oraz na czas stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i stanu gotowo-
ści obronnej państwa czasu wojny;

3)  Instrukcja Stałego Dyżuru obejmująca:

a)  postanowienia ogólne:

—  cel organizacji stałego dyżuru,

—  zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru,
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—  określenie starszego dyżurnego i dyżurnych stałego dyżuru,

—  wskazanie kierownika stałego dyżuru, jako osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie stałego dyżuru 
w jednostce organizacyjnej,

—  wskazanie, że stały dyżur po jego uruchomieniu pełniony jest w systemie dwu — albo trzyzmianowym,

b)  postanowienia szczegółowe:

—  skład zmiany stałego dyżuru, 
czynności zmiany przyjmującej dyżur, 
obowiązki zmiany pełniącej stały dyżur,

—  zadania osób wchodzących w skład stałego dyżuru (starszy dyżurny — jego obowiązki, dyżurny — jego 
obowiązki),

c)  załączniki:

—  wykaz składu osobowego stałego dyżuru,

—  grafik pełnienia służby przez obsadę stałego dyżuru,

—  wykaz numerów telefonów w jednostce organizacyjnej,

—  plan powiadamiania pracowników w miejscu pracy,

—  plan powiadamiania pracowników w miejscu zamieszkania (zgodnie z kolejnością powiadamiania),

—  wykaz łączników oraz pracowników przez nich powiadamianych (opcjonalny),

—  wykaz jednostek organizacyjnych tworzących stały dyżur w ramach systemu stałych dyżurów,

—  wykaz numerów telefonów jednostek współdziałających (jednostek spoza działów administracji rządowej 
„gospodarka wodna” i „środowisko”, podległych innym ministrom) oraz jednostki nadrzędnej w zależ-
ności od stopnia podległości,

—  wykaz jednostek organizacyjnych do powiadamiania w ramach działów administracji rządowej „gospo-
darka wodna” i „środowisko”;

4)  dziennik ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

5)  dziennik meldunków stałego dyżuru;

6)  brudnopis stałego dyżuru;

7) wykaz dokumentów stałego dyżuru;

8) wyciąg z instrukcji przeciwpożarowej;

9) wykaz sygnałów powszechnego alarmowania i powiadamiania.

5. Zasady uruchamiania stałego dyżuru oraz przekazywania decyzji i informacji

Zasady uruchamiania stałego dyżuru oraz zasady przekazywania decyzji i informacji zawarte są w Planach Ope-
racyjnych Funkcjonowania jednostek organizacyjnych.
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Załącznik nr 2

ZATWIERDZAM

…….....................................…………
Kierownik jednostki organizacyjnej

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU
W FORMIE CAŁODOBOWEJ SŁUŻBY DYŻURNEJ

(wzór)

Opracował

…….....................................…………
(imię i nazwisko)
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1. PoSTANowIENIA oGÓLNE 

Instrukcja stałego dyżuru, zwana dalej „Instrukcją”, ustala zasady oraz warunki uruchamiania i funkcjonowania 
stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej).

1.2. Podstawy prawne tworzenia systemu stałego dyżuru

Podstawę prawną tworzenia systemu stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki 
organizacyjnej) stanowią:

1)  ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.);

2)  ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590);

3)  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);

4)  zarządzenie Nr 52 Ministra Środowiska z dnia 6 września 2011. r. w sprawie tworzenia i funkcjonowania  
systemu stałych dyżurów.

1.3. Cel tworzenia stałego dyżuru

Celem tworzenia stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej) jest:

1)  zapewnienie ciągłości odbioru decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych 
w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji ……..............................................….. (nazwa organu lub osoby 
uprawnionej) o uruchomieniu realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania jednostek or-
ganizacyjnych, w tym wydawanie kart realizacji zadań operacyjnych;

3)  zapewnienie warunków do ciągłego kierowania i koordynowania wykonywaniem zadań obronnych w czasie 
stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i stanu gotowości obronnej państwa czasu wojny;

4)  gromadzenie informacji o aktualnej sytuacji w ……..............................................….. (nazwa jednostki organiza-
cyjnej);

5)  przekazywanie decyzji Ministra Środowiska jednostkom organizacyjnym.

1.4. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru

Decyzję o uruchomieniu realizacji określonych zadań wynikających z procesu podwyższania gotowości obronnej 
państwa przekazuje:

1)  Prezes Rady Ministrów — Ministrowi Środowiska,

2)  Minister Środowiska — kierownikom jednostek organizacyjnych.

Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki organi-
zacyjnej) obejmują w szczególności:

1)  uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyż-
szaniem gotowości obronnej państwa w działach administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”;

2)  przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających 
z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom 
informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

3)  przekazywanie informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach w działach administracji 
rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”;

4)  utrzymywanie łączności ze stałymi dyżurami jednostek współdziałających (jednostek spoza działów admini-
stracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”, podległych lub nadzorowanych przez innych ministrów) 
oraz jednostki nadrzędnej w zależności od stopnia podległości, a także z jednostkami organizacyjnymi w ra-
mach działów administracji rządowej „gospodarka wodna” i „środowisko”.
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1.5. Struktura organizacyjna stałego dyżuru ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej)

1. Stały dyżur pełniony jest przez zespół dyżurny składający się z:

1)  kierownik zmiany — przełożony zmiany stałego dyżuru,

2)  starszego dyżurnego,

3)  dyżurnego,

4)  innych osób dyżurnych — …….........................................….. (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

2.  Starszy dyżurny może pełnić funkcję kierownika zmiany — przełożonego zmiany stałego dyżuru, chyba że 
kierownik jednostki organizacyjnej wyznaczy inną osobę do pełnienia funkcji kierownika zmiany.

3.  Osoby wchodzące w skład zespołu dyżurnego w czasie pełnienia dyżuru podlegają bezpośrednio kierowniko-
wi zmiany.

4.  Stały dyżur pełni się w systemie dwuzmianowym/trzyzmianowym1)).

5.  Zmiany dyżuru następują o godzinie …….........................................…..

6.  Miejscem pełnienia stałego dyżuru w …….........................................….. jest pokój ……..…., tel. ……........…… ,

faks ……........……, e-mail: ……........…………........…… .

2. ZASADY URUCHAMIANIA STAŁEGo DYŻURU (PRoCEDURA)

1.  Decyzję o uruchomieniu i zakończeniu działania systemu stałych dyżurów w ……........................................….. 
(nazwa jednostki organizacyjnej) podejmuje ……..............................................….. (osoba uprawniona), a w przy-
padku jego nieobecności ……..............................................…..(osoba uprawniona).

2.  Polecenie uruchomienia stałego dyżuru ……..............................................….. (osoba uprawniona) przekazuje 
(osoba uprawniona) odpowiedzialnemu za stały dyżur, a w przypadku jego nieobecności — ……....................
..........................….. (osoba uprawniona).

3.  Odpowiedzialny za stały dyżur przekazuje polecenie:

w godzinach pracy jednostki:

a)  kierownikowi pierwszej zmiany stałego dyżuru, a w przypadku jego nieobecności kierownikowi drugiej 
zmiany,

b)  …………….……………. (inna osoba uprawniona).

po godzinach pracy jednostki:

a)  …………….……………. (osoba uprawniona),

b)  …………….……………. (osoba uprawniona).

4.  Kierownik zmiany stałego dyżuru wzywa osoby wchodzące w skład zespołu dyżurnego pełniącego zmianę do 
stawienia się w pomieszczeniu stałego dyżuru ……..............................................….. (nr pomieszczenia, nazwa 
jednostki organizacyjnej), a następnie pobiera dokumentację stałego dyżuru.

5.  ……..............................................….. (osoba uprawniona), po otrzymaniu informacji od kierownika zmiany 
o uruchomieniu stałego dyżuru, informuje o tym fakcie ……..............................................….. (osoba uprawnio-
na) oraz ……..............................................….. (osoba uprawniona).

3.  STRUkTURA oRGANIZACYJNA STAŁEGo DYŻURU2) ……..............................................….. (nazwa jednostki 
organizacyjnej)

3.1. organizacja pracy zespołów dyżurnych

1.  Do pełnienia stałego dyżuru wyznacza się …........………… zmiany dyżurne. Podczas gdy pierwsza zmiana 
pełni dyżur — zmianą rezerwową jest zmiana …........………… . Zasada ta obowiązuje odpowiednio dla kolej-
nych zmian dyżurnych.

1)  Niepotrzebne skreślić.
2)  Należy opracować schemat struktury organizacyjnej i załączyć do Instrukcji stałego dyżuru.
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2.  Kierowników I i II zmiany wyznacza się spośród pracowników …........………… (nazwa komórki organizacyjnej 
jednostki organizacyjnej) w ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej).

3.  Kierowników III i IV zmiany wyznacza się spośród pracowników ……..............................................….. (nazwa 
komórki organizacyjnej jednostki).

4.  Starszych dyżurnych oraz dyżurnych wyznacza się spośród pracowników ……..............................................…..
(nazwa komórki organizacyjnej jednostki organizacyjnej).

5.  Zespoły dyżurne wyznacza się spośród pracowników ……..............................................….. (nazwa komórki 
organizacyjnej jednostki organizacyjnej). Wyznaczeni pracownicy, powinni posiadać ważne poświadczenie 
bezpieczeństwa.

6.  Jeżeli zmiana obejmująca dyżur nie przybędzie w wyznaczonym czasie, lub przybędzie w niepełnym składzie, 
kierownik zmiany zdającej melduje o tym ……..............................................….. (osoba uprawniona), a następnie:

1)  w przypadku nieprzybycia całej zmiany obejmującej dyżur — zmiana dyżurna pełni dyżur do czasu przyby-
cia zmiany rezerwowej,

2)  w przypadku nieprzybycia części zmiany obejmującej dyżur — osoby, których zmiennicy przybyli przeka-
zują obowiązki i kończą dyżur, natomiast osoby, których zmiennicy nie przybyli — pełnią dyżur do czasu 
przybycia ich zmienników ze zmiany rezerwowej.

7.  Zdanie i objęcie służby stałego dyżuru kierownicy zmian (zdający i obejmujący dyżur) meldują …………….…………. 
(osoba uprawniona) i odnotowują w dzienniku meldunków stałego dyżuru.

8.  Prawo wstępu do pomieszczenia stałego dyżuru i kontroli pracy dyżurnych mają:

1) …………….……………. (osoba uprawniona),

2) …………….……………. (osoba uprawniona),

3)  osoby upoważnione do kontroli działania stałego dyżuru przez organy nadrzędne — po okazaniu ważnego 
upoważnienia,

4) inne osoby upoważnione przez.

3.2. Zadania i obowiązki osób pełniących stały dyżur

1.  Do zadań kierownika zmiany należy w szczególności:

1)  inicjowanie i organizowanie pracy zespołu dyżurnego;

2)  powiadamianie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu;

3)  pobieranie z ……..............................................….. zestawu kart realizacji zadań operacyjnych.

2.  Do obowiązków kierownika zmiany należy w szczególności:

1)  przed objęciem dyżuru:

a)  zapoznanie się z „Instrukcją stałego dyżuru”,

b)  przyjęcie, po uprzednim sprawdzeniu, dokumentów stałego dyżuru oraz sprawdzenie wyposażenia po-
mieszczenia stałego dyżuru,

c)  sprawdzenie sprawności urządzeń łączności,

d)  przejęcie spraw niezrealizowanych lub będących w trakcie realizacji od osób zdających dyżur,

e)  zapoznanie się z meldunkiem kierownika zmiany zdającego dyżur;

2)  w czasie pełnienia służby stałego dyżuru:

a)  przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej podczas przekazywania decyzji, meldunków i informacji 
oraz prowadzenia rozmów telefonicznych,

b)  zapewnienie dyscypliny w czasie pełnienia dyżuru i terminowej realizacji zadań,

c)  przestrzeganie zasad bhp oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pomieszczeniu stałego dyżuru,
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d)  podjęcie określonych działań w wypadku ogłoszenia alarmu przez środki masowego przekazu,

e)  sprawdzenie stanu dokumentów stałego dyżuru w celu ich przekazania kierownikowi zmiany obejmują-
cej dyżur,

f)  opracowanie meldunku o przebiegu dyżuru;

3)  w czasie przekazywania obowiązków następnej zmianie stałego dyżuru:

a)  przekazanie dokumentacji, sprzętu i wyposażenia pomieszczenia stałego dyżuru zmianie obejmującej 
dyżur,

b)  przekazanie kierownikowi zmiany obejmującej dyżur informacji odnośnie spraw wymagających zakoń-
czenia.

3. Do zadań i obowiązków starszego dyżurnego należy w szczególności:

1)  przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji i decyzji otrzymanych z organów nadrzędnych, współdziała-
jących oraz jednostek organizacyjnych w dzienniku ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów 
(z podaniem godziny oraz nazwiska osoby, która ją przekazała);

2)  ewidencjonowanie w dzienniku ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów (z podaniem godzi-
ny oraz nazwiska osoby, która ją przekazała) oraz przekazywanie organom nadrzędnym, współdziałającym 
oraz jednostkom organizacyjnym informacji i decyzji Ministra Środowiska lub innych upoważnionych osób;

3)  przyjmowanie, przekazywanie i ogłaszanie ustalonych sygnałów powszechnego ostrzegania;

4)  przekazywanie ustalonych meldunków i sprawozdań do organów nadrzędnych;

5)  wydawanie zestawu kart realizacji zadań operacyjnych.

4.  Do zadań i obowiązków starszego dyżurnego należy w szczególności:

1)  prowadzenie dziennika ewidencji przyjętych i nadanych informacji i sygnałów;

2)  utrzymywanie łączności z dyżurnymi stałych dyżurów organów nadrzędnych, współdziałających oraz jed-
nostek organizacyjnych;

3)  podjęcie określonych działań w wypadku ogłoszenia alarmu przez środki masowego przekazu;

4)  wykonywanie innych poleceń kierownika zmiany.

5.  Do zadań i obowiązków dyżurnego należy w szczególności:

1)  doręczanie lub przekazywanie za pomocą technicznych środków łączności właściwym adresatom meldun-
ków i informacji zgodnie z poleceniami starszego dyżurnego;

2)  wykonywanie innych poleceń kierownika zmiany.

6.  Do zadań i obowiązków dyżurnego kierowcy należy w szczególności:

1)  wykonywanie poleceń kierownika zmiany w zakresie przewozu osób lub przesyłek pod wskazany adres;

2)  utrzymywanie samochodu w sprawności eksploatacyjnej;

3)  wykonywanie czynności posłańca (łącznika).

3.3. Zasady przekazywania decyzji, meldunków i informacji

1.  Meldunki i  informacje dla organów nadrzędnych wychodzące z ……..............................................….. (nazwa 
jednostki organizacyjnej) przekazuje się w ustalonych terminach, a pilne natychmiast.

2.  Otrzymane meldunki i informacje przekazuje się niezwłocznie ich adresatom.

3.  Meldunki i informacje niejawne adresowane do organów nadrzędnych przekazuje się za pomocą utajnionych 
środków łączności lub pocztą kurierską.
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4. Załączniki:

 1)  schemat struktury organizacyjnej stałego dyżuru;

 2)  wykaz składu osobowego stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki organiza-
cyjnej);

 3)  grafik pełnienia służby stałego dyżuru w ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej);

 4)  wykaz numerów telefonów stacjonarnych i komórkowych, ewentualnie numery faksów kadry kierowniczej, 
tj. osób sprawujących kierownicze stanowiska lub funkcje w jednostce organizacyjnej lub komórce wewnętrz-
nej jednostki organizacyjnej ……..............................................….. (nazwa jednostki organizacyjnej);

 5)  plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w miejscu pracy;

 6)  plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w miejscu zamieszkania 
(zgodnie z kolejnością powiadamiania);

 7)  wykaz łączników oraz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru przez nich powiadamianych;

 8)  wykaz jednostek organizacyjnych tworzących stały dyżur w ramach systemu stałych dyżurów;

 9)  wykaz numerów telefonów komórek współdziałających w jednostce nadrzędnej;

10)  wykaz telefonów stałych dyżurów.
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Załączniki do Instrukcji Stałego Dyżuru

Załącznik nr 1

SCHEMAT STRUkTURY oRGANIZACYJNEJ STAŁEGo DYŻURU

...............................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)
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Załącznik nr 3

GRAFIk PEŁNIENIA SŁUŻBY STAŁEGo DYŻURU

…….............................................………………………
(nazwa jednostki organizacyjnej)

data godzina nr zmiany zmiana 
rezerwowa

stanowisko  
w stałym dyżurze imię i nazwisko

kierownik zmiany

starszy dyżurny

dyżurny

kierownik zmiany

starszy dyżurny

dyżurny

kierownik zmiany

starszy dyżurny

dyżurny

kierownik zmiany

starszy dyżurny

dyżurny
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Załącznik nr 4

wYkAZ NUMERÓw TELEFoNÓw STACJoNARNYCH I koMÓRkowYCH  
LUB FAkSÓw kADRY kIERowNICZEJ

...............................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Lp. Stanowisko Imię i nazwisko Telefon stacjonarny  
i komórkowy Fax

1

2

3
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Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH TWORZĄCYCH STAŁY DYŻUR  
W RAMACH SYSTEMU STAŁYCH DYŻURÓW

Lp. Nazwa jednostki Adres Telefon Faks
Kontakt do osoby 
odpowiedzialnej  

za stały dyżur
Uwagi
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Załącznik nr 9

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW KOMÓREK WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH W JEDNOSTCE NADRZĘDNEJ

Telefon Fax

Przychodzący (22) 57 92 719 (22) 57 92 634

Wychodzący (22) 57 92 354 (22) 57 92 605

e-mail (OPAL) zrk@mos.gov.pl  
minister@mos.gov.pi

Fax ogólny (22) 57 92 493
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Załącznik nr 10

WYKAZ TELEFONÓW, FAKSÓW I ADRESÓW MAILOWYCH STAŁYCH DYŻURÓW

Lp. Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail

1

Ministerstwo Środowiska

przekaz 22 57 92 719 przekaz 22 57 92 605
zrk@mos.gov.pl

odbiór 22 57 92 354 odbiór 22 57 92 634

2
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

3

GIOŚ — Departament Przeciwdziałania Poważnym Awariom—Gdańsk

4
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

5
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

6
Państwowa Agencja Atomistyki

7
Wyższy Urząd Górniczy

8
Instytut Badawczy Leśnictwa

9

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

10

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

11
Instytut Ochrony Środowiska

12
Oddział Instytutu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

13
Państwowy Instytut Geologiczny



Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 3 — 144 — Poz. 49

Lp. Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail

14

Biuro Nasiennictwa Leśnego

15
Centrum Informacji o Środowisku

16

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18
Babiogórski Park Narodowy

19
Białowieski Park Narodowy

20
Biebrzański Park Narodowy

21
Bieszczadzki Park Narodowy

22
Park Narodowy „Bory Tucholskie”

23
Drawieński Park Narodowy

24
Gorczański Park Narodowy

25
Park Narodowy „Gór Stołowych”

26
Kampinoski Park Narodowy

27
Karkonoski Park Narodowy
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Lp. Nr telefonu Nr faksu Adres e-mail

28
Magurski Park Narodowy

29

Narwiański Park Narodowy

30
Ojcowski Park Narodowy

31
Pieniński Park Narodowy

32
Poleski Park Narodowy

33

Roztoczański Park Narodowy

34
Słowiński Park Narodowy

35
Świętokrzyski Park Narodowy

36
Tatrzański Park Narodowy

37

Park Narodowy „Ujście Warty”

38
Wielkopolski Park Narodowy

39
Wigierski Park Narodowy

40
Woliński Park Narodowy
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ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 13 września 2011 r.

w sprawie nadania statutu wyższemu Urzędowi Górniczemu

Na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wyższemu Urzędowi Górniczemu nadaje się statut, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2) 

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, które na 
podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr. 163, poz. 981) utraciło moc 
z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Załącznik do zarządzenia Nr 53 Ministra Środowiska 
z dnia 13 września 2011 r. (poz. 50)

STATUT WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

§ 1

Wyższy Urząd Górniczy, zwany dalej „Urzędem”, za-
pewnia obsługę Prezesa Urzędu, zwanego dalej „Pre-
zesem”, działając pod jego bezpośrednim kierownic- 
twem.

§ 2

1.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki orga-
nizacyjne:

1)  Gabinet Prezesa;

2)  Departament Prawny;

3)  Departament Górnictwa;

4)  Departament Energomechaniczny;

5)  Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Złożem;

6)  Departament Warunków Pracy;

7)  Biuro Dyrektora Generalnego;

8)  Biuro Budżetowo-Finansowe.

2.  W skład Urzędu wchodzą ponadto:

1)  Samodzielny Wydział do spraw Kontroli;

2)  Samodzielny Wydział — Archiwum Dokumentacji 
Mierniczo-Geologicznej;

3)  Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu We-
wnętrznego;

4)  Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony In-
formacji Niejawnych, Obronności i Zarządzania 
Kryzysowego.

3.  Zakres zadań komórek organizacyjnych, samodziel-
nych wydziałów i samodzielnych stanowisk, zwanych 
dalej „komórkami”, oraz tryb pracy Urzędu określa 
regulamin organizacyjny Urzędu, ustalany przez Pre-
zesa.

4.  Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami rozstrzy-
ga Prezes.

5.  Prezes może tworzyć w Urzędzie, na czas określony, 
zespoły do wykonywania zadań wykraczających po-
za zakres zadań komórek, określając ich nazwę, skład, 
zakres zadań, tryb pracy oraz sposób obsługi.

§ 3

1.  Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów 
Urzędu, Dyrektora Generalnego Urzędu, dyrektorów 
komórek oraz naczelników samodzielnych wydziałów.

2.  Prezes może upoważnić osoby, o których mowa 
w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do doko-
nywania czynności lub prowadzenia określonych 
spraw w jego imieniu.
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1

W  zarządzeniu Nr  79 Ministra Środowiska z  dnia 
20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Wolińskiego Parku Narodowego, w załączniku nr 2: 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań”, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli A: „W ekosystemach leśnych”:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

51

ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 13 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla wolińskiego Parku Narodowego

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

„9 Usuwanie ekspansywnych gatunków obcych (cze-
remchy amerykańskiej i robinii białej) oraz świer-
ka pospolitego i modrzewia z dolnych pięter lasu, 
przygotowanie powierzchni do podsadzeń lub 
odnowienia naturalnego w ramach przebudowy 
drzewostanów, w kierunku zgodności z warunkami 
siedliskowymi

90,89 ha Oddziały: 
1Cd, Ck, Bf, 41, 6a, b, d, g, 17b, 33b, 
34g, 39b, 57h, 59f, 61c, 62i, 63b, f, 
h, 65j, 67i, 82c, d, f, 83a, b, c, i, 84g, 
h, 85k, 86f, g, 87h, i, 95ax, bx, f, 
102b, 103a, d, f, g, h, 104a, c, 105c, 
d, f”

b) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

„19 Ochrona przed erozją — utrzymanie i budowa urzą-
dzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycz-
nych obejmująca: 
—  wymianę i wykonanie stopni w schodach ziem-

no-drewnianych wraz z dowiezieniem gruntu 
i uzupełnieniem ubytków, 

—  wykonanie barier zabezpieczających

132 szt. 

685 mb

Oddziały: 
1Cd, 14d, f, 90d, 110c, 128d, 128Aa, 
128Ah”

2) w tabeli B: „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Letnie koszenie roślinności w celu uzyskania właś-
ciwej struktury w biotopach ginących gatunków 
roślin i ptaków

1,00 ha
9,00 ha
0,50 ha 
10,00 ha

Oddział 204b, 
Oddział 201i, 
Oddział 122z, 
Oddział 213d”

b) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

„9 Utrzymanie stanowisk Eryngium maritimum: usu-
wanie odrostów osiki, czeremchy amerykańskiej, 
robinii białej, oliwnika, wierzby kaspijskiej wraz 
z wyłożeniem pozyskanego materiału na przedpo-
lu wydmy

3,19 ha Oddziały: 
1Ab, 1Ak, 6a, b, 10Ab, 100”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski
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Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje:

§ 1

W  zarządzeniu Nr  59 Ministra Środowiska z  dnia 
2 listopada 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

Pienińskiego Parku Narodowego3), w załączniku nr 2 
„Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów 
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań”, w punkcie II „Na obszarach objętych ochroną 
czynną”, wprowadza się następujące zmiany:

1)  w tabeli A „W ekosystemach leśnych” lp. 1 otrzymuje 
brzmienie:
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ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 14 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

1 Zapewnienie ciągłości produkcji rodzimego materiału 
sadzeniowego: 
1) zbiór materiału nasiennego, 
2)  hodowla, pielęgnacja i ochrona materiału w szkółce 

leśnej. Utrzymanie istniejących obiektów oraz 
infrastruktury technicznej na szkółce

150 kg Obwód Ochronny 
Pieninki, Zielone Skałki, 
Macelowa Góra — zbiór 
z wytypowanych drzew

2) w tabeli B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” lp. 10 otrzymuje brzmienie:

10 Ochrona upraw rolnych oraz rzadkich łąkowych gatunków 
storczyków przez: 
1)  odstrzał redukcyjny gatunku łownego (dzik) zgodnie 

z ustawą z dnia 13 października 1995 r. — Prawo 
łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.), 

2) utrzymanie poletka zaporowego

Odstrzał do 
50 sztuk. 
Powierzchnia 
poletka do 
1 ha

Obszar Parku objęty 
ochroną czynną 
i krajobrazową, strefa 
ochronna zwierząt 
łownych

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

3)  Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 46 Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniającym 
zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwiet- 
nia 2004  r. o  ochronie przyrody (Dz.  U. z  2009  r. 

Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę-
puje:
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ZARZĄDZENIE Nr 57 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 27 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej 
wielkopolskiego Parku Narodowego

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.
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§ 1

W zarządzeniu Nr 94 Ministra Środowiska z dnia 8 grud-
nia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady Nau-
kowej Wielkopolskiego Parku Narodowego w § 1:

1) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)  Andrzej Balcerek — Burmistrz Miasta Puszczy-
kowo;”;

2) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) Zofia Dobrowolska — Wójt Gminy Dopiewo;”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski
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ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarzą-
dza się co następuje:

§ 1

Ustanawia się zadania ochronne dla Poleskiego Parku 
Narodowego, zwanego dalej „Parkiem” na okres od 
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1)  identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposo-

by eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i  ich 
skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2)  opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z po-
daniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych 
zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3)  opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin 
i zwierząt stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4)  wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną 
i krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarzą-
dzenia;

5)  ustalenie miejsc udostępnianych w celach nauko-
wych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego 
połowu ryb, z podaniem sposobu ich udostępniania 
oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać 
jednocześnie w tych miejscach, które określa załącz-
nik nr 5.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, 
poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz 
z 2011 r. Nr 34, poz. 170 i Nr 94, poz. 549.

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załączniki do zarządzenia Nr 58 Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2011 r. (poz. 54)

Załącznik nr 1

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

I.  Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

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

1 2 3
1 Zarastanie torfowisk drzewami i krzewami Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli 

z wybranych fragmentów torfowisk
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1 2 3
2 Zarastanie łąk i torfowisk niepożądanymi 

gatunkami roślin
Koszenie oraz wypas łąk i torfowisk

3 Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorodności 
agrocenoz na ugorujących gruntach ornych

Ekstensywna uprawa gruntów ornych

4 Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla 
przeplatka aurinia niepożądanymi gatunkami 
roślin, niszczenie oprzędów z gąsienicami 
podczas koszenia

Koszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem 
łąkowym będącym rośliną żywicielską gąsienic 
przeplatki aurinii

5 Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny 
drzewostanów (degradacja zbiorowisk 
roślinnych, przekształcanie gleb)

Przebudowa drzewostanów. Regulacja składu 
gatunkowego, struktury, wprowadzanie podsadzeń 
gatunkami drzew liściastych

6 Zmniejszanie się liczebności populacji 
cietrzewia, żółwia błotnego i strzebli błotnej 
związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk 
dla tych gatunków w latach ubiegłych

Kontynuacja programu restytucji cietrzewia. 
Lokalizacja gniazd żółwia, hodowla młodych, ocena 
stanu liczebności, poprawienie warunków bytowania 
poprzez likwidację krzewów z miejsc stałego 
przebywania żółwi i cietrzewi oraz uprawę poletek 
żerowych dla cietrzewi. Redukcja liczebności lisów 
i jenotów. Ocena stanu populacji i zagrożeń strzebli 
błotnej wraz z opracowaniem i wdrożeniem 
programu ochrony. Wykupy gruntów będących 
miejscami stałego bytowania gatunków. Tworzenie 
stref ochrony ostoi

7 Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez 
hubę korzeniową

Usuwanie drzew osłabionych, dolesianie luk 
i przerzedzeń gatunkami drzew liściastych

8 Występowanie gatunków obcego pochodzenia 
w drzewostanach Parku

Usuwanie czeremchy amerykańskiej, dębu 
czerwonego, sosny Banksa i robinii akacjowej

9 Pojawienie się obcych i ekspansywnych 
gatunków ryb: sumik karłowaty, karaś srebrzysty

Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków 
niepożądanych

II.  Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

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

1 Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów 
w lasach Parku

Prognozowanie występowania szkodliwych owadów, 
korowanie drewna zasiedlonego, usuwanie części 
drzew zasiedlonych, wykładanie pułapek na owady

2 Eutrofizacja wód prowadząca do 
niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny 
Parku

Retencjonowanie wód miejscowych, preferowanie 
drzew i krzewów iglastych mających właściwości 
deeutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków 
wodnych, tworzenie korzystnych warunków do 
wzrostu procesów torfotwórczych, minimalizowanie 
możliwości przedostawania się nadmiernej ilości 
biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, 
przetamowań, częściowe zasypywanie rowów

3 Zmniejszanie dopływu wody do stawów, 
spowodowane zarastaniem i zamulaniem 
rowów doprowadzających wodę

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających 
wodę do stawów

4 Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości 
tlenu w wodach jezior i stawów Parku, 
powodujące obumieranie ryb

Wykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu 
z pokrywy lodowej jezior i stawów

5 Szkody w uprawach rolnych i leśnych 
powodowane przez zwierzęta leśne — jelenie, 
sarny, dziki, łosie

Zabezpieczanie mechaniczne drzew przed 
uszkodzeniami, redukcja liczebności populacji 
jelenia, sarny i dzika, wykładanie środków 
odstraszających, uprawa poletek zaporowych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

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

1 Obniżanie się poziomu wód w jeziorach 
i torfowiskach, zanikanie rozlewisk wodnych

Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja 
istniejących przetamowań i grobli, likwidacja 
niektórych rowów lub ich części
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IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

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

1 Pożary lasów Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja) 
i usunięcie materiału łatwopalnego z tych pasów, 
utrzymywanie właściwego stanu dojazdów 
pożarowych — naprawa nawierzchni

2 Wydeptywanie roślinności na ścieżkach 
przyrodniczych poprowadzonych wśród 
torfowisk

Wykonanie nowych oraz remont istniejących kładek 
i pomostów

Załącznik nr 2

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

I.  Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
 1 Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca 

oraz korowanie tych drzew w drzewostanach 
sosnowych

365 sztuk Obszary objęte ochroną 
czynną

 2 Wykładanie pułapek zapachowych 
(feromonowych) na drwalnika 
w drzewostanach sosnowych

100 sztuk Obszary objęte ochroną 
czynną

 3 Usuwanie części połamanych i przewróconych 
drzew (złomy i wywroty) w miejscach 
umożliwiających wprowadzenie odnowienia

40,96 ha 1c, 102g, 168c, 169b, c, 195a, 
220d

 4 Wyznaczenie i wycięcie części drzew 
zasiedlonych przez owady oraz grzyby. 
Korowanie drewna zasiedlonego przez owady 
w litych drzewostanach sosnowych sztucznego 
pochodzenia

Wg potrzeb Obszary objęte ochroną 
czynną

 5 Obserwowanie występowania brudnicy 
mniszki na wywieszonych pułapkach 
zapachowych (feromonowych)

66 sztuk Obszary objęte ochroną 
czynną

 6 Kontrolne poszukiwania na stałych 
powierzchniach próbnych owadów 
szkodliwych dla sosny

44 próby Obszary objęte ochroną 
czynną

 7 Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie 
szkółki leśnej oraz na powierzchniach 
przewidzianych do nasadzeń

50 prób (159k)2), 731, 220a

 8 Regulowanie składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież 
wczesna) z zachowaniem rzadkich form 
i ekotypów drzew i krzewów

49,64 ha 6b, g, 28j, 37jx, 37rx, 52bx, 53f, 
183b, 188c, 198jx, 198wx, 
198yx, 199k, 204c, 213b, 214c, 
215f, g, 302a, 302gx, 302n, 
307s, 316b

 9 Regulowanie składu gatunkowego oraz 
zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 
40—70 lat (trzebież późna) z zachowaniem 
rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów 
z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy 
klasyfikacji Krafta

76,89 ha 2p, 6a, 17t, 18j, 561, 60g, h, 
92g, 102h, 108b, 109a, 110b, f, 
169d, 170a, 193j, 206g, 211f, 
232g, 233k

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą prze-
glądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1 : 25 000, według 
stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

2)  Zadania kontynuowane z 2011 r.
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1 2 3 4
10 Przygotowanie powierzchni do nasadzeń 1,98 ha 92c, d, 931, m, 105f
11 Hodowla materiału sadzeniowego drzew 

i krzewów w szkółce
1,63 ha 159k

12 Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek 
drzew i krzewów pod osłoną drzewostanu 
(odnowienia)

2,73 ha 92c, d, 931, m, 105f, 198wx, yx

13 Uzupełnienie przerzedzonych miejsc 
w drzewostanach poprzez posadzenie drzew 
i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

0,93 ha 86f, 127i, 151a, 200z, 302dx, 
305a

14 Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego 
pochodzenia: dąb czerwony, czeremcha 
amerykańska, sosna Banksa, robinia akacjowa

7,32 ha 37d, m, n, p, r, 215i, 302r, 
307o, 314a

15 Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia 
drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

2,50 ha 90r, 157f

16 Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych 
(czyszczenia wczesne)

1,50 ha 94o, 103c, f, 170f, 213a

17 Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach 
leśnych (pielęgnacja)

27,44 ha (2k)2), (9k)2), (19b, c, j)2), (51h, i, 
t)2), 59g, 74f, g, h, i, (77j, n, 78h, 
n)2), (80h)2), (86b)2), f, j2), 92c, d, 
931, m, (127i)2), (142m)2), (143b, 
k, 144b)2), 151a, (1540)2), 
(1551)2), (157i)2), (159b, 161j)2), 
(186f, 187c, 188i, j)2), (200z, 
202a)2), (302dx)2), 302r, (305a, 
f)2), (307m, p, 359a, f, 370bx)2)

18 Spulchnianie gleby na pasach 
przeciwpożarowych

1260 m 33i, (60g)2), 71x, (161p, 200n, 
204c)2), (205a, b, 255g, 345a)2)

19 Usuwanie suchych gałęzi zalegających na 
pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg 
publicznych oraz przy obiektach turystycznych

9,08 ha (3b, 33b, g)2), 59f, 60g, (78m)2), 
110o, p, t, (194a, d, f, 200i, j, k, 
m, p, t)2), (204c, 205a, b, 
255g)2)

20 Remont dróg dojazdowych przeciw 
pożarowych

4000 m Obwody ochronne Parku — 
Łowiszów, Orłów, Zbójno, 
Kochanowskie

21 Remont szlabanów 31 sztuk Wszystkie obwody ochronne 
Parku — Łowiszów, Orłów, 
Zbójno, Kochanowskie, 
Bubnów, Wola Wereszczyńska

22 Wykonanie odstrzałów redukcyjnych 
ograniczających szkody w uprawach rolnych 
i leśnych, odstrzał gatunków łownych (dzik, 
jeleń, sarna) zgodnie z ustawą z dnia 
13 października 1995 r. — Prawo łowieckie 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

Jeleń — do 20 sztuk,  
Dzik — do 70 sztuk, 
Sarna — do 90 sztuk

Obszary objęte ochroną 
czynną

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 2 3 4
1 Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów 

z obszarów torfowiskowych
122,44 ha 87n, 91t, 97j, 98d, 99b, c, h, j, 

100c, i, 101h, 134c, 135d, n, 
137a, 138a, 169a, 309dx, 309ix, 
312m, 313w, 316j, 320a, 321a, 
323a, b, 325a, 330b, 331c, i, g, 
335i, t, 338a, (342p)2), 343a, b, 
c, g, h, 344a, b, g, 344c, d, 3511, 
(352d)2), j, (353a)2), d, f, g
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1 2 3 4

2 Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu 
zachowania różnorodności biologicznej oraz 
ochrony przed zarastaniem niepożądaną 
roślinnością wraz z wywozem biomasy

142,36 ha (137a)2), 334b, 335a, 336a, 
338a, 339a, 344a, 345m, 348a, 
b, 354a, 355a

3 Wycinanie i usuwanie części samosiewów 
drzew i krzewów oraz trzciny w celu ochrony 
muraw napiaskowych oraz wrzosowisk wraz 
z wywozem biomasy

5,50 ha 334f, 352r

4 Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach 
i pastwiskach w celu zachowania 
różnorodności biologicznej i ochrony przed 
zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

680,09 ha (8d, g, 15d, f, h, i, 1, m, 16i, 21a, 
b, c, 25a, b, c, f, k, 1, m, n, o, r, 
s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 
34t, y, ax, hx, mx, ox, px, rx, 
37b, t)2), w, (fx, ix, 38c, d, 39a, 
b, d, 40b, c, d, 41b, c, d, 42a, b, 
44c, 45d, 46f, i, j, k, I, p, dx, sx, 
tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y, bx, cx, 
dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, 
s, w, y, z, ax, 50r, jx, 52b, g)2), i, 
j, (54g, h)2), 66a, c, 67d, f, 68c, 
d, 69i, (70b, c, f, g, I, n, 71a, f, g, 
h, j, k, s, 72a, b, c, d, f, g, h, i, o, 
73b, c, d, j, n, s, 74b, I, s, 75b, c, 
f, g, h, 76a, b, c, f, j, 190b, c, d, 
f, o, p, r, 91t, 93a, 94a)2), 98g, k, 
I, 99a, b, c, f, 134d, 135d, k, (o, 
1431, 144m, n, t, 147p)2), 154f, 
(159h, 185p, 1861, m, 201n, 
202a, I, 205c, j, I, 206f, 208b, h, 
i, j, k, I, m, o, p, r, 210s, t, 215d, 
j, k, I, 219f, g, j, k, m, n, o, p, 
219b, c, d, 221a, Ap, Ax, 222j, 
o, w, 230a, b, n, o, 231b, c, f, h, 
I, o, 238a, b, c, f, h, i, k, I, m, n, 
o, p, 241b, g, p, r, 242a, c, 246d,
h, i, 247k, I, m, n, o, p, z, ax, bx, 
cx, ix, jx, lx, mx, nx, ox, px, rx, 
tx, 256c, n, 309z, cx, fx, 310i, k, 
o, 311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, I, 
n, p, t, 313b, c, g, i, 329d, 341n, 
342f, s, z, 356k, I, 357ry)2), 358a, 
360f, 361h, n, s, t, w)2), ay, zx, 
362a, k, (363b, o, bx, 364b, c, I, 
m, o, p, 365d, p, 366fy, 3671x, 
ox, 368hx, nx)2), 370h, (m, n)2), 
371f

5 Wywóz biomasy pozyskanej w ramach 
wycinania i usuwania drzew i krzewów 
z obszarów torfowiskowych

7,96 ha 87n, 91t, 135n, 169a, 309dx, ix, 
316j, 331g, 335i, t, 344c, d

6 Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu 
ochrony przed zarastaniem oraz dla 
zachowania bioróżnorodności agrocenoz

150,21 ha (8w, 47p, 48n, 74r, 91o, 135n, 
143m, n, 146hx, 147b, d, dx, gx, 
rx, tx, 148m, s, 149cx, hx, 150p, 
159d, 205n, o, 221c, d, f, h, i, j, 
221Ah, Al, Am, An, 222hx, nx, 
2331, 241c, d, s, t, 242b, 309ax, 
310a, c, g, 311a, c, f, 312a, b, c, 
f, k, o, 313n, p, 341d, g, i, 342j, 
y, 345a, 346a, 357p, 3601, 
361fx, 362h, 363i, j, k, I, kx, 
365a, o, r, t, bx, 366p, 367n, gx, 
kx, px, 368d, t, px, 370b, f, g, j, 
k, r, t)2)
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C. W ekosystemach wodnych

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Wykonanie nowych mnichów oraz remonty 
istniejących przepustów, przetamowań, grobli 
i mnichów

2 nowe mnichy 2, 5, 8, 10, 11, 12, 
35, 36, 102, 328a,

2 Ręczne oczyszczanie rowów z resztek 
roślinnych — doprowadzenie wody do stawów 
we wsi Pieszowola

1000 m (5, 8, 10, 12)2)

3 Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach 
i rozlewiskach

6630 m 9, 10, 11, 35, 36, 
328a, 330a

4 Monitoring okresowych zmian poziomu 
w wodach Parku

Cały obszar Parku

5 Prowadzenie selektywnych odłowów ryb 
gatunków niepożądanych (karaś srebrzysty, 
sumik karłowaty, karp) oraz niewielkiej ilości 
ryb gatunków rodzimych nie nadających się do 
wypuszczenia po odłowach

— Karaś srebrzysty do 2000 kg3), 
— Sumik karłowaty do 500 kg3), 
— Szczupak do 150 kg3), 
— Lin do 20 kg3), 
— Karp do 50 kg3), 
— Okoń do 50 kg3), 
—  Płoć do 20 kg3) na 

powierzchni 304,06 ha

(8, 10, 11, 35, 36, 
245)2)

6 Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na 
wybranych fragmentach stawów, odkuwanie 
lodu wokół mnichów na stawach w celu 
umożliwienia przepływu wody oraz wykonanie 
przerębli i ich oczyszczanie na stawach 
i jeziorach

na powierzchni 351,19 ha 
(według potrzeb)

(8, 10, 11, 35, 36, 
100, 129, 245)2)

D. Ochrona czynna przyrody nieożywionej, wód, gleb

Lp. Rodzaj zadań ochronnych Rozmiar Lokalizacja1)

1 Remonty istniejących obiektów; parkingi, 
ogrodzenia miejsca wypoczynku, wieże 
widokowe, zadaszenia, pomosty i kładki, 
uzupełnienie oznakowania

30 obiektów 
turystycznych

Szlaki turystyczne, ścieżki 
przyrodnicze oraz ścieżka 
przyrodniczo-historyczna na 
terenie Parku

2 Porządkowanie terenów udostępnionych dla 
turystyki i amatorskiego połowu ryb — 
zbieranie i wywożenie odpadów, wykaszanie, 
przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4 ścieżki 
przyrodnicze, 
ścieżka rowerowa 
i 6 szlaków 
turystycznych, 
12 stanowisk 
wędkarskich

Szlaki turystyczne, ścieżki 
przyrodnicze, ścieżka 
przyrodniczo-historyczna, 
miejsca udostępnione do 
amatorskiego połowu ryb na 
terenie Parku

3)  Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.
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Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań 
ochronnych Opis sposobów ochrony

1 Buławnik czerwony, buławnik 
wielkokwiatowy, kosaciec syberyjski, storczyk 
kukawka, wawrzynek wilczełyko, tłustosz 
pospolity dwubarwny, obuwik pospolity, 
pełnik europejski, kruszczyk błotny, kukułka 
plamista, kukułka krwista żółtobiała, mieczyk 
dachówkowaty, brzoza niska, wierzba 
lapońska, wierzba borówkolistna, goździk 
pyszny, gnidosz królewski, goryczka 
wąskolistna, goryczuszka błotna, goryczuszka 
gorzkawa, lipiennik Loesela, aldrowanda 
pęcherzykowata, naparstnica zwyczajna, lilia 
złotogłów, nasięźrzał wielolistny

Ochrona stanowisk 
i monitoring 
populacji

Usuwanie gatunków 
podszytowych, wykaszanie 
roślinności hamującej wzrost 
gatunków chronionych, kontrola 
liczebności i rozmieszczenia

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp. Nazwa gatunku Rodzaj zadań 
ochronnych Opis sposobów ochrony

1 2 3 4
1 Przeplatka aurinia Ochrona 

biotopu i gatunku
Inwentaryzacja i oznakowanie 
miejsc z oprzędami gąsienic 
przeplatki aurinii na czarcikęsie 
łąkowym, koszenie łąk 
z pozostawieniem 
oznakowanych płatów 
z czarcikęsem łąkowym

2 Sikory, kowalik, pełzacz, krętogłów, 
muchołówka żałobna, pleszka ogrodowa

Poprawa 
warunków 
lęgowych

Czyszczenie istniejących oraz 
zakup i rozwieszenie nowych 
budek lęgowych dla ptaków

3 Cietrzew Restytucja gatunku Monitoring populacji. Uprawa 
poletek żerowych dla cietrzewi. 
Wykonanie odstrzałów 
redukcyjnych lisa i jenota. 
Wykup gruntów — miejsc 
bytowania cietrzewia

4 Żółw błotny Ochrona 
gatunku i biotopu

Lokalizacja i ochrona gniazd 
żółwi przed drapieżnikami 
(osłony z siatki), zbieranie jaj 
z gniazd zagrożonych 
i zniszczonych, hodowla młodych 
żółwi w okresie zimowym. Ocena 
efektywności hodowli 
i wsiedlania młodych żółwi. 
Wykaszanie i wycinanie 
zakrzaczeń oraz fragmentaryczna 
mineralizacja obszarów lęgowisk 
wraz z wywozem pozyskanej 
biomasy. 
Koszenie i profilowanie skarp 
rowów w miejscach bytowania 
żółwia błotnego i wywóz 
pozyskanej biomasy. Wykup 
gruntów — miejsc bytowania 
i lęgowisk żółwia
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1 2 3 4
5 Bóbr Ochrona gatunku Ochrona tam bobrowych przed 

ingerencją ludzi, poprzez 
zamontowanie urządzeń do 
regulacji poziomu wody 
w ciekach Parku

6 Ptaki szponiaste, sowy, bocian czarny, kraska, 
dudek, gągoł

Monitoring  
oraz poprawa 
warunków 
lęgowych

Kontrola liczebności, 
rozmieszczenia i stanu 
zasiedlenia sztucznych gniazd 
(budek, koszy, platform) oraz ich 
naprawa i oczyszczanie, ochrona 
naturalnych, potencjalnych 
miejsc gniazdowania, w tym 
drzew dziuplastych

7 Wybrane gatunki fauny: strzebla błotna, 
traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, 
żółw błotny, wodniczka, dubelt, derkacz, 
kropiatka, cietrzew, bąk, bączek, zielonka, 
rybitwa: rzeczna, białoskrzydła, białowąsa, 
czarna, sowa błotna, podgorzałka, bocian 
biały, kuropatwa, bielik, bocian czarny, 
puchacz, orlik krzykliwy, wydra, bóbr, łoś, 
jeleń, sarna, dzik, zając, wilk, lis, jenot, norka 
amerykańska

Monitoring 
populacji oraz 
poprawa 
warunków 
bytowania cennych 
gatunków 
rodzimych, 
ograniczenie 
liczebności 
gatunków 
zagrażających 
cennym gatunkom 
rodzimym

Kontrola i analiza liczebności, 
rozmieszczenia i zachowań 
populacji wraz z opracowaniem 
wskazań do działań w zakresie 
czynnej ochrony rzadkich 
i chronionych gatunków fauny

8 Dzik, sarna, jeleń Ograniczanie 
negatywnego 
wpływu czynników 
atmosferycznych 
na populację. 
Zmniejszanie 
niepożądanego 
oddziaływania 
dzików na 
agrocenozy

Wysiew zbóż na poletkach 
zaporowych. 
Wykładanie karmy 
i uzupełnianie mikroelementów 
w ramach interwencyjnego 
dokarmiania zwierząt w okresie 
zalegania grubej pokrywy 
śnieżnej lub występowania 
silnych mrozów. 
Wykładanie preparatu 
odstraszającego dziki z pól 
uprawnych

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp. Rodzaj ochrony Lokalizacja1) Powierzchnia ogółem 
w ha

1 2 3 4
1 Ochrona ścisła Oddziały: 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c, 138d, 

138f, 138g, 138h, 138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 
139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 1391, 139m, 139n, 139o, 
139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 139x, 139/71, 162c, 162i, 
162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 223d, 223/72, 
224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71

116,02

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą prze-
glądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według 
stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.
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1 2 3 4
2 Ochrona czynna Oddziały: 1—7, 8a—ax, 8/71—8/73, 9—13, 14c, g, i, m, 

o, r, s, w, 14/72, 15a—r, x, 15/71, 16j, m, 16/71, 16/72, 
17a—g, i—x, 17/71, 18—21, 22a, d, h—i, m, n, s—x, 
22/71, 22/72, 23a—d, g—l, 23/71, 23/72, 24, 25h, m, n, t, 
z, dx, ix, 25/71, 26d, h—k, m, o, r—w, ax, bx, 26/71, 27d, 
g, i, j, m, o, p, s, w—x, z—ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, cy, 
27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28a—n, s—w, bx—dx, 28/71, 
28/74, 28/75, 29, 30, 31a, b, d—g, i—n, 31/72, 32, 33, 
34a—c, f—I, n—y, ax—bx, dx, fx—hx, ix, jx, mx—tx, 
34/71—34/73, 35, 36, 37a—h, j, l—n, p—x, bx—sx, 
37/72—37/74, 38—45, 46a, f, h, i, k, I, sx—yx, 46/71, 47a, 
c, f, i—l, o—p, s—gx, 47/71, 47/72, 48b—f, m—n, p, y, 
hx, 48/71, 49b, d—g, i—k, m, o, s—ax, 49/72, 50c—f, h, 
j, r, s, ax, gx, jx,—lx, ox, rx—wx, 50/74, 50/76, 50/77, 51, 
52b, d—j, o, ax—cx, fx—hx, jx—kx, 52/71, 53f—o, w—y, 
53/71, 53/74, 54a—i, l, m, p, s—dx, 54/71, 54/72, 55—59, 
60a, c, f—j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62—64, 65a—h, 
65/71—65/73, 66, 67a—h, k—t, x—ax, 67/72, 67/73, 68, 
69, 70a, b, c, f, g, i, j, l—o, 70/71, 71a—h, j, k, o—s, x, z, 
ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72a—k, m—o, 72/71, 73a—p, s, 
73/71, 74b, g, h, j—I, n, r—t, y—ax, cx—kx, 74/71, 74/72, 
75b—h, 75/71, 76a—c, f—l, 76/72, 76/73, 77a—f, h—r, 
77/72, 78, 79g, 80a—s, 80/71, 81, 82, 83a—c, g—h, j, 
m—o, r, t—x, 83/71, 83/73, 84a—k, 84/72, 85a, f, j—I, 
85/71, 86b—n, 87a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88f—i, o, s,  
dx—lx, 89b, 90a—h, k—x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91o—w, 
91/71, 92—99, 100b—k, 100/71, 100/72, 101b—i, 101/71, 
101/72, 102b—r, 102/71, 102/72, 103b—f, 103/71,  
104—110, 111b—i, 111/71, 112, 113f, g, 114, 115b—d, 
h—m, 116c—f, h, n, o, 117, 118c, j—l, 119, 120, 121b, c, 
h, 121/71, 121/73, 122—124, 125f, g, i—k, 125/71, 126a, 
b, d, 126/72, 126/73, 127a, b, d—j, 127/71, 128b—g, i, 
129—134, 135a—r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138a, 
138/72, 140a—r, 141, 142, 143a—n, 143/71, 143/72, 
144a—o, s, t, fx, 144/72, 145b—o, r—y, ax, bx,  
145/71—145/73, 146g, i, o, fx, 147b, d, j, m, n, p, y, bx, 
dx, kx, mx, nx, 148a—d, 149d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, 
dx—gx, ix, jx, 150c, f, i—l, w, y, ax—cx, rx—xx,  
151—157, 158a—o, 158/71, 158/72, 159a—j, 160,  
161a—o, 161/71, 161/72, 162a, b, d—h, j—l, 162/72, 
163—169, 170a—f, 170/71, 172—182, 183a—i, 183/71, 
183/72, 184a—d, 184/71—184/73, 185, 186, 187a—h, 
188a—m, 189a, b, 190a, b, d—i, 190/71, 191a, b, d—h, 
191/71, 192—194, 195a, b, d—I, 196c—p, 197b, d, g, j, l, n, 
r, t, x, z, ax, cx, 198b, d, i, k, m, o, p, s, x, z, bx, gx, ix, jx, Ix, 
mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199, 200a—l, p—x, z, 
200/72, 200/73, 201a—f, 201/71, 203a—c, 203/71, 204a—h, 
204/71, 204/72, 205a—h, l—s, 205/71, 205/72, 206, 207, 
208a—r, 208/71, 209, 210a—j, w, 210/71, 210/72,  
211a—i, k, l, 211/71—211/74, 212a—f, 213a—f, 213/72, 
214a—j, l, 214/72, 215—218, 219a—k, m—p, 219/71, 
220, 221a—x, 221Aa—fx, 222a—wx, 222/71, 223, 
224c—j, 224/72, 226—229, 230a—h, m—o, 230/71, 
231a—f, k, l, 231/71, 232, 233a—m, 234—244, 245a—l, 
n—y, 245/71, 246a—n, 246/71, 247a—s, x—fx, ix—sx, 
xx, yx, 247/71, 247/72, 248—250, 252—255, 256a—d, k, 
p, 256/71, 257a—f, 258, 259a, b, 259/71, 259Ao, p, 
259A/71, 260a—r, z, ax, 260/71, 261a—jx,  
261/71—261/73, 262a—cx, 262/71—262/75, 263a—o, 
263/71, 302a—gx, 302/71, 303b—p, 304—308, 309t—z, 
ax—cx, fx—kx, 310, 311, 312, 313b—j, n—p, w, 313/71, 
314—316, 318—328, 329a—f, j, m, 329/71, 330, 331, 
332i—k, m, o, p, 334a—d, 334/71, 335a—h, j, l—s, w, y, 
z, bx—gx, ix—mx, 335/71, 336a—d, 336/71, 337—346, 
347a, c, d, k, l, p, s—w, 348—356, 357a—p,

8159,92
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1 2 3 4
358—360, 361a—c, g—k, n—y, ax—ay, 361/73, 361/74, 
362a—o, 362/71, 363—367, 368a—n, t, z, fx—ix,  
nx—rx, 369, 370a—bx, 370/71—370/73, 371—374

3 Ochrona 
krajobrazowa

Oddziały: 8bx, 14 a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15s, 
t, w, y, z, ax, 15/72, 16a—i, k, l, 16/73, 16/74, 17h, 17/72, 
17/73, 22b, c, f, g, j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23f, 
25a—g, i—l, o—s, w, x, y, ax—cx, fx—hx, jx, kx, 25/72, 
25/73, 26a—c, f, g, I, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73, 27a—c, f, 
h, k, l, n, r, t, y, bx—hx, kx—ox, rx, wx, xx, zx, ay, by, 
27/71, 27/72, 27/75, 28o—r, x—z, ax, 28/72, 28/73, 31c, 
h, 31/71, 34d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37i, k, o, y, z, ax, 
37/71, 46b—d, g, j, m—z, ax—rx, zx, ay—fy, 46/72, 
46/73, 47b, d, g, h, m, n, r, 47/73, 47/74, 48a, g—l, o, 
r—x, z, ax—gx, ix, 48/72, 48/73, 49a, c, h, I, n, p, r, 
49/71, 50a, b, g, i, k—p, t—z, bx—fx, hx, ix, mx, nx, px, 
xx, 50/71—50/73, 50/75, 52a, c, k—n, p—z, dx, ix, 52/72, 
52/73, 53a—d, p—t, 53/72, 53/73, 54j, k, n, o, r, 54/73, 
60b, d, 60/71, 61a—f, i, j, 65i, 67i, j, w, 67/71, 70d, h, k, 
p, 70/72, 70/73, 71i, I, m, n, t, w, y, bx, cx, gx, hx, kx, 
71/72, 71/73, 72I, p—z, ax—fx, 72/72, 72/73, 73r, t—z, 
ax—gx, 73/72, 73/73, 74a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 
74/73—74/75, 75a, i, 75/72, 76 d, 76/71, 77g, 77/71, 
79a—f, 80t—z, 80/72, 83d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84l—s, 
84/71, 85b—d, g—i, m—r, 85/72, 85/73, 86a, 87b, d—g, 
j, l, m, o—s, w—z, ax, 87/72, 87/73, 88a—d, j—n, p, r, 
t—z, ax—cx, 88/71, 89a, c—y, 89/71, 89/72, 90i, j, y, z, 
ax—ix, kx, mx—rx, 90/73, 90/74, 91a—n, 91/72, 91/73, 
100a, 101a, 102a, 103a, 111a, 111/72, 113a—d, h—k, 
113/71, 115a, f, g, 115/71, 116a, b, g, i—m, p, 116/71, 
118a, b, d—i, m, 118/71, 121a, d—g, i, j, 121/72,  
125a—d, h, 126c, f—h, 126/71, 135s—x, 135/73,  
140s—z, ax—zx, 140/71, 143o—r, 144p, r, w—z, ax—dx, 
gx, hx, 144/71, 145a, p, z, cx—lx, 145/74, 146a—f, h, 
j—n, p—z, ax—dx, gx—ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f—i, 
k, l, o, r—x, z, ax, cx, fx—jx, lx, ox—yx, 147/71, 148f—t, 
149a—c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, cx, hx, 149/71, 150a, 
b, d, g, h, m—t, x, z, dx—px, 150/71, 158p—x, 158/73, 
159k—nx, n, 161p, 161/73, 170g—r, 170/72, 171, 183j—m, 
183/73—183/75, 184f—z, ax—rx, 184/74—184/82, 187i—z, 
ax, 187/71, 188n—z, ax—fx, 188/71, 189c—m, 189/71, 
190c, j—z, ax—kx, 190/72—190/74, 191c, 195c, 195/71, 
196a, b, 196/71, 197a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 
197/71, 198a, c, f—h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx—fx, hx, kx, 
ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200m—o, y, 
200/71, 201g—z, ax, 201/72—201/75, 202, 203d—k, 
203/72, 203/73, 204i, 205i—k, 208s—z, ax— zx, ay, by, 
208/72, 208/73,  210k—t, 210/73, 210/74, 211j, 219I,
219/72, 219/73, 221y, z, ax—zx, ay—iy, 221Agx—yx, 
221A/71, 222xx—zx, ay—py, 222/72, 230i—l, 231g—j, 
m—o, 231/72, 233n—z, ax—dx, 233/71, 233/72, 245m, 
246o—z, ax—nx, 246/72, 246/73, 247t, w, gx, hx, tx, wx, 
zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256f—j, l—o, r—z, ax—cx, 
256/72, 256/73, 257g—t, 257/71, 257/72, 259c—z, ax—zx, 
ay—ky, 259/72, 259/73, 259Aa—n, r—z, 259A/72, 
259A/73, 260s—y, bx—xx, 260/72—260/75, 261kx—yx, 
261/74, 262dx—zx, ay—oy, 262/76—262/79, 263p—w, 
263/72, 264, 265, 266, 301, 302hx—kx, 303a, 309a—s, 
ax—dx, gx, ix—kx, 313a, k, l, m, r, s, t, 317, 329g—i, k, I, 
332a—h, l, n, r—w, 332/71, 332/72, 333, 334f, g, 335 i, k, 
t, x, ax, hx, nx, 336f, g, 347b, f—j, m—o, r, 357r—z,  
ax—zx, ay—xy, 357/71, 357/72, 361d, f, I, m, z, 361/71, 
361/72, 362p—t, 362/72, 362/73, 368o—s, w—y, ax—dx, 
jx—mx, sx—yx, 368/71, 370cx—hx

1488,49

4 Razem — 9764,43
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Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH 
I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, SPOSOBY ICH UDOSTĘPNIANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB 

MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp. Miejsca 
udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu
1 Cały teren Parku Badania własne Parku oraz badania jednostek 

naukowych; imienne zezwolenia na prowadzenie 
badań wydane przez dyrektora Parku po zaopiniowaniu 
projektu badawczego przez Radę Naukową Parku

Nie ogranicza się

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu
1 2 3 4
1 Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny 

w Urszulinie — dz. nr 321
Wejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających

40

2 Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Załuczu 
Starym — oddz. 264a

Wejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających

40

3 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do 
nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” — oddz. 101i, 102l, o, 137a, 

g, i, j, o, p, 138a, 140z, cx, 161d, h, n, p; 
2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 

łącznikowym z Zawadówki — oddz. 243a, 
245l, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 
261bx, cx, yx, 262d, j, k, jx, nx, ox, rx, sx; 

3)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli — oddz. 8b, f, g, r, 
z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, l m o, p, r, s, t, 
w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k

4)  „Obóz Powstańczy” — oddz. 67k, l, s, 68k, 
71fx, 85a, h, 86a, 87a, 88a 

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie. 
Ścieżki są udostępniane 
po wniesieniu 
stosownych opłat

Grupy do 40 osób; nie 
więcej niż 6 grup 
dziennie na jednej rasie

4 Wybrane fragmenty szlaków turystycznych: 
1)  szlak czarny łącznikowy „Nałęcz” 

w granicach PPN tj. od Jamnik do Zienek 
— oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g, h, m, 77b, c, d, 
g, j, l, o, 94b, f, i, j, n, 103d; 

2)  szlak niebieski na odcinku od kościoła 
w Wytycznie do wieży widokowej na 
„Durnym Bagnie” — oddz. 111f, 121a, b, 
122g, 145a; 

3)  fragment szlaku turystycznego z dojściem na 
wieżę widokową przy Bagnie Bubnów — 
oddz. 316d, h; 

4)  plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw 
— oddz. 345a 

5)  plac z wieżą widokową przy czerwonym 
szlaku w Zastawiu — oddz. 328b

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie

Nie ogranicza się

1)  Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą 
przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1 : 25 000, 
według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.
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1 2 3 4

5 Ścieżka rowerowa „Mietiułka” Przejazd grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie ścieżki

Grupy do 40 osób

6 Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem stref 
ochrony ścisłej)

Przejście grup po 
uzyskaniu zezwolenia 
dyrektora Parku

Grupy do 25 osób; 
nie więcej niż 2 grupy 
dziennie

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp. Miejsca udostępniane1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 2 3 4

1 Szlaki turystyczne: 
1)  czerwony; Załucze Stare—Jamniki—Urszulin 

— oddz. 161n, p, 168c, 169d, 170a, 171a, 
190hx, 193k, 194a, ix, 197k, l, m, n, o, w, x, y, 
ax, bx, cx, 210a, d, n, p, r, 222c, k, d, l, s, fy, 
gy, ly, my; 

2)  żółty; Załucze Stare—Wołoskowola — 
oddz. 121a, 111a, 60b, f, g, 122d, g, 145b, d, 
i, 146n, 187b, d, i, j, I, n, o, 188d, g, h, i, k, l, 
m, w, z, bx, cx, 192c, g, 193k, 197k, I, m, n, o, 
200j, p, w; 

3)  niebieski; Wytyczno—Pieszowola — 
oddz. 60b, f, g, 111a, f, 121a, b, 122g, 145a; 

4)  czarny łącznikowy; Jamniki—Zienki — 
oddz. 32ax, 33b, c, d, f, g, h, m, 77b, c, d, g, j, 
l, o, 94b, f, i, j, n, 103d; 

5)  czerwony kompleksu Bubnów — oddz. 314a, 
315a, 316a, b, c, f; 

6)  żółty kompleksu Bubnów — oddz. 361a, b, f, 
y, z, dx, fx, hx, tx, wx, xx

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie. 
Palenie ognisk 
w miejscach 
wyznaczonych przez 
dyrektora Parku

Nie ogranicza się

2 Ścieżki przyrodnicze oraz szlaki turystyczne do 
nich prowadzące: 
1)  „Dąb Dominik” trasa skrócona — oddz. 

137a, g, i, j, o, p, 140z, cx, 161d, h, n, p; 
2)  „Spławy” wraz z czarnym szlakiem 

łącznikwym z Zawadówki — oddz. 243a, 245 
I, 253a, b, c, f, h, j, 254b, c, 255b, c, g, 261bx, 
cx, yx, 262d, j, k,ox, rx, sx, nx, jx; 

3)  „Perehod” wraz z czarnym szlakiem 
łącznikowym z Pieszowoli — oddz. 8b, f, g, r, 
z, 10cx, 11a, b, c, d, f, g, j, k, I, m o, p, r, s, t, 
w, x, y, z, fx, 12a, c, g, h, j, k 

4)  „Obóz Powstańczy” — oddz. 67k, l, s, 68k, 
71fx, 85a, h, 86a, 87a, 88a

Przejście grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie. 
Palenie ognisk 
w miejscach 
wyznaczonych przez 
dyrektora Parku. 
Ścieżki są udostępniane 
po wniesieniu 
stosownych opłat

Grupy do 40 osób, nie 
więcej niż 6 grup 
dziennie na jednej trasie

3 Ścieżka rowerowa „Mietiułka” Przejazd grup 
i indywidualnych 
zwiedzających po 
wyznaczonej trasie ścieżki

40

4 Pola wypoczynkowe Babsk, Łomnica, 
Łowiszów — oddz. 144p, 161p, 200n

Wypoczywanie, palenie 
ognisk, rozbijanie 
namiotów, noclegi; 
możliwe po zgłoszeniu 
i wniesieniu stosownych 
opłat

Grupy do 40 osób, nie 
więcej niż 6 grup 
dziennie na jednym polu 
wypoczynkowym, nocleg 
do 40 osób na jednym 
polu wypoczynkowym
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1 2 3 4

5 Turystyka konna i rowerowa na terenie Parku Poruszanie się dozwolone 
wyłącznie po drogach 
publicznych oraz 
wyznaczonych szlakach 
i ścieżkach. 
Postoje i palenie ognisk 
dozwolone w miejscach 
wyznaczonych przez 
dyrektora Parku

Nie ogranicza się

D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Lp. Miejsce udostępniania1) Sposoby udostępniania

Maksymalna liczba osób 
mogących przebywać 
jednocześnie w danym 

miejscu

1 Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola oraz 
stary Brus — oddz. 8n, 10c, h, i, j, k, p, y, bx, 
gx, 11g, j, o, y, z, ax, bx, 12i, 35b, l, 36c

Połów ryb wędką na 
podstawie zezwolenia 
wydanego przezdyrektora 
Parku, w którym 
określone zostaną zasady 
wykonywania połowu. 
Wprowadza się wymiar 
ochronny dla karasia 
pospolitego, który wynosi 
20 cm

20

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierp-
nia  1996  r. o  Radzie Ministrów (Dz.  U. z  2003  r.  
Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę- 
puje:

§ 1

1.  Powołuje się Zespół do opracowania założeń ustawy 
— Prawo wodne, zwany dalej „Zespołem”.

2.  Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środo-
wiska.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1)  przewodnicząca — Iwona Gawłowska, Dyrektor 
Biura Gospodarki Wodnej;

2)  zastępca przewodniczącej — Janusz Wiśniewski, 
Zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej;

3)  członkowie Zespołu:

a)  Andrzej Kulon — Zastępca Dyrektora, Departa-
ment Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery,

b)  Przemysław Gruszecki — Główny Specjalista, 
Departament Monitoringu i Informacji o Środo-
wisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowi-
ska;

4)  sekretarz Zespołu — Mateusz Sztobryn — starszy 
specjalista w Biurze Gospodarki Wodnej.

2.  Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pra-
cach Zespołu inne osoby, niebędące członkami Ze-
społu.
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ZARZĄDZENIE Nr 59 MINISTRA ŚRoDowISkA1)

z dnia 16 września 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania założeń ustawy — Prawo wodne

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

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, 
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 
i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, 
poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.
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§ 3

1.  Pracami Zespołu kieruje przewodnicząca.

2.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodnicząca mo-
że określać sposoby i terminy wykonania oraz wska-
zywać osoby odpowiedzialne za jego wykonanie.

3.  Przewodnicząca może zlecać sporządzanie ekspertyz, 
opinii i analiz niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

4.  Zastępca przewodniczącej wykonuje czynności, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, w razie nieobecności prze-
wodniczącej.

5.  Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, jest finanso-
wany ze środków budżetowych przeznaczonych na 
realizację zadań Ministerstwa Środowiska.

6.  Koszt zleceń, o których mowa w ust. 3, może być fi-
nansowany także z innych środków publicznych, na 
zasadach dotyczących wydatkowania tych środków.

§ 4

Obsługę prac Zespołu zapewnia Biuro Gospodarki  
Wodnej.

§ 5

Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których 
mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot 
kosztów podróży.

§ 6

W przypadku trwałej nieobecności jednego z członków 
Zespołu, przełożony danego pracownika lub przewod-
nicząca niezwłocznie wyznaczy osobę zastępującą da-
nego członka Zespołu, do pracy w ramach Zespołu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska

Andrzej Kraszewski
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DECYZJA Nr 43 MINISTRA ŚRoDowISkA

z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz § 10 
Procedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska z dnia 24 maja 2011 r. ustala się, co 
następuje:

§ 1

1.  Powołuje się komisję przetargową właściwą do prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie pracy geologicznej  
pn.: „Geologiczno-górniczo-środowiskowe warun-
ki utworzenia Geoparku „Dolina Wisłoka — Polski 
Teksas”.

2.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
125 000 euro.

§ 2

W skład komisji przetargowej wchodzą:

1)  przewodniczący: Agnieszka Chylińska-Macios — spe-
cjalista w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych;

2)  członkowie:
a)  Bożena Jaroszewska — główny specjalista w Biu-

rze Dyrektora Generalnego,
b)  Janusz Jeziorski — radca ministra w Departamen-

cie Geologii i Koncesji Geologicznych;

3)  sekretarz: Remigiusz Kalbarczyk — główny specjali-
sta w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicz-
nych.

§ 3

Tryb pracy i obowiązki przewodniczącego, członków 
i sekretarza komisji przetargowej określone zostały 
w Procedurach udzielania zamówień publicznych w Mi-
nisterstwie Środowiska z dnia 24 maja 2011 r.

§ 4

Traci moc decyzja nr 5 Ministra Środowiska z dnia 
24 maja 2011 r.

§ 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu podpisania.

Minister Środowiska

z up. Ewa Zalewska
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DECYZJA Nr 44 MINISTRA ŚRoDowISkA

z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz § 10 
Procedur udzielania zamówień publicznych w Minister-
stwie Środowiska z dnia 24 maja 2011 r. ustala się, co 
następuje:

§ 1

1.  Powołuje się komisję przetargową właściwą do prze-
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie pracy geologicznej  
pn.: „Geologiczno-środowiskowe warunki utworzenia 
Geoparku „Kanał Augustowski — Augustowskie San-
dry”.

2.  Wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 1, prze-
kracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
125 000 euro.

§ 2

W skład komisji przetargowej wchodzą:

1)  przewodniczący: Agnieszka Chylińska-Macios — spe-
cjalista w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych;

2)  członkowie:
a)  Bożena Jaroszewska — główny specjalista w Biu-

rze Dyrektora Generalnego,
b)  Janusz Jeziorski — radca ministra w Departamen-

cie Geologii i Koncesji Geologicznych;
3)  sekretarz: Remigiusz Kalbarczyk — główny specjalista 

w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych.

§ 3

Tryb pracy i obowiązki przewodniczącego, członków 
i sekretarza komisji przetargowej określone zostały 
w Procedurach udzielania zamówień publicznych w Mi-
nisterstwie Środowiska z dnia 24 maja 2011 r.

§ 4

Traci moc decyzja nr 3 Ministra Środowiska z dnia 
24 maja 2011 r.

§ 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu podpisania.

Minister Środowiska

z up. Ewa Zalewska
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