Warszawa, dnia 7 października 2016 r.
Poz. 68
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw Puszczy Białowieskiej, zwany dalej ,,Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy:
1) dokonanie łącznej analizy następujących dokumentów:
a) "Bialowieza Forest Nomination Dossier to the UNESCO for the Inscription on the
World Heritage List" z 2012 r. wraz z załącznikami (adres do dokumentu:
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/33ter.pdf ),
b) raportu z misji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody ( International Union for
Conservation of Nature - IUCN) w czerwcu 2016 r.,
c) Decyzji 40 COM 7B.92 – Białowieża Forest (Belarus/Poland) (N33ter) Komitetu
Światowego Dziedzictwa UNESCO z 40. Sesji, która odbyła się w lipcu 2016 r.
w Stambule (Turcja),
d) korespondencji z Republiką Białorusi w sprawie współpracy dotyczącej obiektu
Białowieża Forest, zwanego dalej "obiektem";
2) opracowanie projektu raportu o stanie ochrony obiektu i o realizacji decyzji, o której mowa
w pkt 1 lit. c, zgodnie z formatem określonym w załączniku do Wytycznych
Operacyjnych do realizacji Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturalnego

i naturalnego,

przyjętych

przez Komitet

UNESCO decyzją WHC.15/01 z dnia 8 lipca 2015 r.;

Światowego

Dziedzictwa
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3) opracowanie założeń do planu i programu przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 5, na terenie polskiej części
obszaru obiektu;
4) opracowanie założeń do przeprowadzenia oceny potencjalnego oddziaływania aneksu do
planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża na uniwersalną wyjątkową wartość
obiektu (the Outstanding Universal Value of Natural World Heritage Properties - OUV),
z uwzględnieniem wszystkich form ochrony przyrody występujących na terenie obiektu
oraz stanowisk i opinii społeczności lokalnej i innych podmiotów zainteresowanych
obiektem, w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej;
5) opracowanie założeń do projektu transgranicznego Planu Zarządzania dla obiektu;
6) analiza dokumentów przygotowywanych przez Międzynarodową Grupę Roboczą
ds. Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest;
7) przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla UNESCO dotyczących obiektu;
8) wykonywanie innych zadań związanych z problematyką Puszczy Białowieskiej zleconych
przez Pełnomocnika do spraw Puszczy Białowieskiej lub Ministra Środowiska.
2. Zespół wykona zadanie określone w ust. 1 pkt 1 i przedstawi dokumenty określone w
ust. 1 pkt 3-5 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
3. Zespół przedstawi dokument określony w ust. 1 pkt 2 do dnia 31 grudnia 2016 r.
4. Zespół będzie przedstawiał Ministrowi Środowiska półroczne sprawozdania z
realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 6-8, w terminach do dnia 30 czerwca i 31 grudnia.
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1)

Przewodniczący Zespołu – dr Jacek Krawczyk – Dyrektor Departamentu Leśnictwa
w Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej ,,MŚ”;

2)

Zastępcy Przewodniczącego Zespołu:
a)

dr Agnieszka Dalbiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w
MŚ,

b)

Beata Wołczuk – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Departamencie
Ochrony Przyrody w MŚ;

4)

Sekretarz Zespołu – Wojciech Hurkała – Naczelnik Wydziału Parków Narodowych
w Departamencie Ochrony Przyrody w MŚ;

5)

pozostali członkowie Zespołu:
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a)

dr inż. Konrad Tomaszewski - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych albo
upoważniony przez niego przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe,

b)

prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
Instytutu Badawczego Leśnictwa,

c)

dr hab. Rafał Paluch – Kierownik Zakładu Lasów Naturalnych w Instytucie
Badawczym Leśnictwa,

d)

dr Anna Żornaczuk - Łuba – Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa w MŚ,

e)

Janusz Łogożny – Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Departamencie
Leśnictwa w MŚ,

f)

Zygmunt Krzemiński – Radca ministra w Wydziale Parków Narodowych
w Departamencie Ochrony Przyrody w MŚ,

g)

Monika Figaj – Główny specjalista w Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej
w Departamencie Leśnictwa w MŚ,

h)

Kamil Zawadzki – Główny specjalista kierujący Zespołem Prawa Unii Europejskiej
i Prawa Międzynarodowego w Departamencie Prawnym w MŚ.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem
doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej i
samorządowej oraz środowisk naukowych, których wiedza i doświadczenie mogą być
przydatne do wykonywania zadań Zespołu.
§ 4. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)

ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i
programów kolejnych posiedzeń Zespołu;

2)

zwoływanie posiedzeń Zespołu i powiadamianie osób wchodzących w skład Zespołu o
terminie posiedzenia drogą elektroniczną, co najmniej 3 dni przed wyznaczonym
terminem;

3)

tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych
zadań należących do zakresu zadań Zespołu;

4)

przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom Zespołu

przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu wskazany przez Przewodniczącego.
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§ 5. 1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.
2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
3. Decyzje Zespołu są dokumentowane w protokołach z posiedzeń Zespołu.
§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować decyzje w trybie
obiegowym, drogą elektroniczną.
2. Decyzje podjęte w trybie obiegowym są włączane do protokołu z kolejnego
posiedzenia Zespołu.
§ 7. 1. Z przebiegu posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu albo jego Zastępca, w przypadku, o
którym mowa w § 4 ust. 2, oraz Sekretarz Zespołu.
3. Protokół jest przekazywany do wiadomości wszystkim osobom wchodzącym w skład
Zespołu.
§ 8. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień jest dokonywana drogą
elektroniczną.
§ 9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministra Środowiska lub, w
szczególnie

uzasadnionych

przypadkach,

w

innym

miejscu

wskazanym

przez

Przewodniczącego Zespołu.
§ 10. 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków zespołu ponoszą ich
jednostki macierzyste.
§ 11. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa
Środowiska.
§ 12. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia 41. sesji Komitetu Światowego
Dziedzictwa UNESCO w 2017 r.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA

