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1
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 stycznia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 54 Ministra Środowiska z dnia
21 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska, w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 uchyla się pkt 5;
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Do zakresu działania Departamentu Leśnictwa
(DL) należy realizacja zadań Ministra w zakresie leśnictwa, prowadzenia szkół leśnych,
ochrony gruntów leśnych oraz łowiectwa, niezastrzeżona dla innych komórek, organów
i jednostek, w szczególności:
1) podejmowanie działań w kierunku ochrony i gospodarczego wykorzystania zasobów leśnych;
2) inicjowanie działań w celu zachowania
różnorodności biologicznej oraz rozwijania
pozaprodukcyjnych funkcji lasów;
3) inicjowanie działań w zakresie właściwego
gospodarowania populacjami zwierząt
łownych;
4) prowadzenie spraw w zakresie oceny zasobów przyrodniczych w lasach;
5) prowadzenie spraw z zakresu reprywatyzacji lasów;

10) opiniowanie, we współpracy z innymi komórkami, wniosków o wydanie zezwolenia
na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn.
zm.);
11) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed
wojewódzkimi sądami administracyjnymi
oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
w sprawach z zakresu leśnictwa, prowadzenia szkół leśnych, ochrony gruntów
leśnych oraz łowiectwa;
12) współpraca z Europejskim Instytutem Leśnictwa w zakresie wdrażania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej;
13) udział w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego Ministerialnego Procesu
Ochrony Lasów w Europie;
14) współpraca z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w zakresie poprawy gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych;
15) realizacja zadań związanych z prowadzeniem przez Ministra średnich szkół leśnych
oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru
pedagogicznego;
16) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru
Ministra nad Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe”, Polskim Związkiem Łowieckim, Instytutem
Badawczym Leśnictwa oraz Biurem
Nasiennictwa Leśnego.”;

6) prowadzenie spraw z zakresu obrotu nie3) w § 15 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
ruchomościami leśnymi;
7) monitorowanie stanu zasobów leśnych;
8) prowadzenie spraw z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia;
9) monitorowanie populacji zwierząt łownych;
1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— gospodarka wodna oraz 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).
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.

„5) realizowanie zadań związanych z członkostwem
Polski w Unii Europejskiej w zakresie:
a) koordynowania spraw związanych z notyfikacją
aktów prawnych w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych,
b) koordynowania spraw związanych z naruszeniami prawa unijnego, wszczętych przez
Komisję Europejską,
c) koordynowania spraw związanych z uczestnictwem Polski w postępowaniach toczących się
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądem EFTA,
d) prowadzenia bazy zawierającej informacje dotyczące stanu transpozycji dyrektyw Rynku
Wewnętrznego (Internal Market Scoreboard)
w Ministerstwie;”;
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§2

4) w § 17:
a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

Dyrektorzy Departamentu Edukacji Ekologicznej,
Departamentu Leśnictwa, Departamentu Prawnego
i Departamentu Współpracy z Zagranicą niezwłocznie
opracują i przedłożą do zatwierdzenia Dyrektorowi
Generalnemu Ministerstwa Środowiska nowe, web) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
wnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organi„22) prowadzenie spraw z zakresu wspierania zacyjnych kierowanych przez siebie.
transferu polskich zielonych technologii za
§3
granicę, w tym związanych z tym konkursów;”;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
5) w § 18 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„14) koordynowania w imieniu Ministra wykonywania przez komórki zadań w zakresie notyfikowania projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne;”,

„10a) koordynacja realizacji zadań dotyczących technologii środowiskowych (ETAP);”;

Minister Środowiska

6) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 1 Ministra Środowiska
z dnia 5 stycznia 2011 r. (poz. 1)

Załącznik nr 3

PROCEDURA
NOTYFIKOWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH
ZAWIERAJĄCYCH PRZEPISY TECHNICZNE
2. Informację, o której mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor właściwej komórki lub upoważniony przez niego
zastępca dyrektora.
1. Niniejsza procedura określa zasady funkcjonowania
systemu notyfikacji projektów aktów prawnych za§3
wierających przepisy techniczne, w szczególności
zasady postępowania z projektami aktów prawnych
które, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 1. O ile projekt zawiera przepisy techniczne, powodujące konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjz dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funknej, Departament Prawny przekazuje projekt właścicjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
wej komórce, w celu przygotowania dokumentów,
i aktów prawnych, podlegają procedurze notyfikao których mowa w ust. 3.
cyjnej (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje po
przeprowadzeniu przez Departament Prawny konsul2. Jeżeli w przepisach niniejszej procedury jest mowa
tacji i uzgodnień międzyresortowych projektu.
o „projekcie”, należy przez to rozumieć projekt aktu
normatywnego przygotowywany w Ministerstwie,
zgodnie Procedurą przygotowywania i uzgadniania 3. W terminie 7 dni od daty otrzymania projektu właśprojektów założeń projektów ustaw i projektów aktów
ciwa komórka przekazuje do Departamentu Współnormatywnych, stanowiącą załącznik nr 1 do regupracy z Zagranicą:
laminu.
1) wypełniony formularz notyfikacyjny;
§1

§2

2) szczegółowe uzasadnienie potrzeby wydania
danego przepisu technicznego;

1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych komórka, do zakresu działania której należy
materia regulowana projektem, zwana dalej „właściwą komórką”, przekazuje projekt do Departamentu Prawnego wraz z precyzyjną informacją, czy
zawiera on przepisy techniczne, powodujące
konieczność rozpoczęcia procedury notyfikacyjnej
lub czy wyłącza on zasadę swobodnego przepływu
towarów.

3) akt prawny, zawierający przepis upoważniający do
wydania notyfikowanego aktu lub inny akt prawny,
jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej oceny skutków przepisu technicznego, a nie zostały one
uprzednio przekazane Komisji Europejskiej;
4) w przypadku aktu prawnego zawierającego przepisy wprowadzające ograniczenia dotyczące substancji lub preparatów chemicznych ze względu
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na ochronę zdrowia, ochronę konsumentów albo
2) szczegółowe uwagi — przygotowuje, w razie poochronę środowiska — informacje dotyczące tych
trzeby, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi
substancji lub preparatów, możliwych do zastosoresortami, informacje o działaniach, jakie będą
wania ich odpowiedników oraz analizę przewidypodjęte w związku z tymi uwagami.
wanego wpływu tych substancji i preparatów na
zdrowie, ochronę konsumentów lub środowisko, 3. Poprawiony projekt wraz z informacjami, o których
wraz z oceną ryzyka.
mowa w ust. 2 pkt 2, właściwa komórka przekazuje
do Departamentu Prawnego, w terminie 10 dni od
§4
dnia otrzymania stanowiska Komisji Europejskiej.
1. Departament Współpracy z Zagranicą, po przepro4. Po przeprowadzeniu analizy materiałów, o których
wadzeniu analizy dokumentów, o których mowa
mowa w ust. 3, Departament Prawny przekazuje je
w § 3 ust. 3, przekazuje projekt, wraz z dokumentami
w terminie 10 dni od dnia ich otrzymania z właściwej
otrzymanymi z właściwej komórki, do krajowego
komórki do Departamentu Współpracy z Zagranicą,
koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawktóry niezwłocznie przesyła je do krajowego koornych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumendynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawtów z właściwej komórki.
nych.
2. Departament Współpracy z Zagranicą informuje
Departament Prawny o przekazaniu projektu do kra- 5. Po otrzymaniu informacji od krajowego koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych o uzyjowego koordynatora systemu notyfikacji norm i akskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej o potów prawnych.
prawionym tekście projektu aktu prawnego, Depar3. Do czasu otrzymania informacji od krajowego koortament Współpracy z Zagranicą informuje o niej
dynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
Departament Prawny, który podejmuje wstrzymane
o uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej
czynności legislacyjne.
o notyfikowanym projekcie, dalszych prac legislacyjnych nad projektem nie prowadzi się.
§7
§5

W przypadku otrzymania uwag do notyfikowanego
projektu bezpośrednio z państwa członkowskiego Unii
1. W przypadku gdy akt prawny zawiera powołanie się Europejskiej, procedurę określoną w § 6 stosuje się
na normę, notyfikacji można dokonać przez poinfor- odpowiednio.
mowanie o zamiarze przyjęcia aktu prawnego ze
wskazaniem tej normy.
§8
2. W przypadku gdy akt prawny podlega jednocześnie 1. W przypadku otrzymania od krajowego koordynatoinnej procedurze informowania Komisji Europejskiej,
ra systemu notyfikacji norm i aktów prawnych prona podstawie przepisów odrębnych, notyfikacji możjektu aktu normatywnego przygotowanego w pańna dokonać przez dołączenie do informacji przesłanej
stwie członkowskim Unii Europejskiej, Departament
w ramach tej procedury oświadczenia, że stanowi
Współpracy z Zagranicą przekazuje ten projekt, w tryona również notyfikację norm i przepisów techniczbie legislacji obiegowej, do właściwych komórek,
nych.
celem sporządzenia wspólnego stanowiska oraz
ewentualnego zgłoszenia uwag do projektu.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, Departament
Współpracy z Zagranicą przekazuje krajowemu
2. Właściwa komórka przygotowuje, w razie potrzeby
koordynatorowi systemu notyfikacji norm i aktów
w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi resortami,
prawnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
stanowisko, o którym mowa w ust. 1 i przekazuje je
pisemnego potwierdzenia przez właściwą komórkę
do Departamentu Współpracy z Zagranicą w terminie
spełniania przez projekt warunków, o których mowa
14 dni od dnia otrzymania projektu.
w ust. 1 lub ust. 2.
3. Departament Współpracy z Zagranicą, po przeprowadzeniu analizy stanowiska, o którym mowa
w ust. 1, przekazuje je, w terminie 14 dni od dnia
1. W przypadku przekazania przez krajowego koordyjego otrzymania z właściwej komórki, do krajowego
natora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawstanowiska Komisji Europejskiej zawierającego
nych.
komentarze bądź uwagi do projektu, Departament
Współpracy z Zagranicą niezwłocznie przekazuje to
§9
stanowisko właściwej komórce, celem ustosunkowania się i przygotowania poprawionej wersji projektu.
Jeżeli po dokonaniu notyfikacji do projektu aktu prawnego zawierającego przepisy techniczne wprowadzo2. Właściwa komórka rozpatruje stanowisko, o którym
mowa w ust. 1 oraz, w przypadku gdy w stanowisku ne zostały istotne zmiany, w szczególności dodano
lub zaostrzono specyfikacje techniczne lub inne wytym zawarte są:
magania albo przyspieszono termin ich wprowadzenia,
1) komentarze — bierze je pod uwagę w dalszych projekt ten podlega ponownej procedurze notyfikapracach nad projektem aktu prawnego;
cyjnej.
§6
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stosowanie zasady swobodnego przepływu towarów, wydanych i notyfikowanych przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej.

§ 10

1. O ile wydany (opublikowany) akt prawny wyłącza
zasadę swobodnego przepływu towarów, właściwa
komórka niezwłocznie przygotowuje i przekazuje do 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, Departament
Departamentu Współpracy z Zagranicą następujące
Współpracy z Zagranicą przekazuje do krajowego
dokumenty:
koordynatora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych niezwłocznie po ich otrzymaniu z właściwej
1) tekst wydanego (opublikowanego) aktu prawnego
komórki.
wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór
stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Mini§ 11
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
Departament Współpracy z Zagranicą przekazuje
norm i aktów prawnych;
właściwej komórce dokumenty, o których mowa
2) pełny tekst załączników do aktu prawnego, o ile w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudkrajowy koordynator systemu notyfikacji norm nia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajoi aktów prawnych zgłosił takie żądanie;
wego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych,
3) wnioski o przekazanie załączników i dodatkowych niezwłocznie po ich otrzymaniu od krajowego koordyinformacji do aktów prawnych wyłączających natora systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

2
ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. emisji gazów cieplarnianych i pochłaniania dwutlenku węgla (Co2)
z użytkowania gruntu, zmiany sposobu użytkowania gruntu i leśnictwa (LULUCF)
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:

oraz z Protokołu z Kioto (Dz. U. z 2005 r. Nr 203,
poz. 1685) z zakresu emisji i pochłaniana dwutlenku
węgla z sektora LULUCF oraz z zakresu redukcji emisji z wylesiania i degradacji lasów (REDD+).

§1
§2
1. Powołuje się Zespół ekspercki do spraw emisji gazów
cieplarnianych i pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) Do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:
z użytkowania gruntu, zmiany sposobu użytkowania
1) wsparcie merytoryczne negocjacji międzynarodogruntu i leśnictwa (LULUCF), zwany dalej „Zespowych prowadzonych w ramach Unii Europejskiej
łem”.
(UE) i UNFCCC w zakresie LULUCF i REDD+;
2. Zespół jest organem pomocniczym i doradczym
Ministra Środowiska odpowiedzialnym za merytoryczne wsparcie działań podejmowanych w celu
wywiązywania się z nałożonych na Rzeczpospolitą
Polską zobowiązań wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu (UNFCCC) (Dz. U. z 1996 r. Nr 53, poz. 238)

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— 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).
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.

2) analiza i monitorowanie bieżącego procesu negocjacyjnego w zakresie LULUCF, głównie leśnictwa
na poziomie unijnym oraz międzynarodowym
(UNFCCC);
3) analiza i opiniowanie wszelkich materiałów dotyczących LULUCF i REDD+ oraz formułowanie wniosków i rekomendacji na ich podstawie;
4) sporządzanie pisemnych opinii i konsultacji ustnych
projektów stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie LULUCF i REED+ oraz rekomendowanie wkładu merytorycznego do instrukcji wyjazdowych na
posiedzenia europejskiej grupy eksperckiej do spraw
LULUCF i REDD+ przy Grupie Roboczej do spraw
Międzynarodowych Aspektów Środowiskowych,
Zmiany Klimatu (WPIEI CC);
5) udział z upoważnienia Ministra Środowiska w pracach i obradach poświęconych tematyce LULUCF
i REDD+ organizowanych w ramach UE i UNFCCC;
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§5
6) opiniowanie modeli obliczeniowych stosowanych
do określania potencjału sekwestracyjnego sektora
LULUCF, monitorowanie prac związanych z wdro- 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu,
który w szczególności:
żeniem modeli oraz opiniowanie wyników prezentowanych przez modele;
1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
7) rekomendowanie jednostek badawczo-rozwojo2) planuje i organizuje pracę Zespołu;
wych, właściwych do weryfikacji konstrukcji mode3) wyznacza Sekretarza Zespołu na pierwszym poli obliczeniowych stosowanych przez wszystkie
siedzeniu Zespołu.
kraje Unii Europejskiej do obliczeń emisji i pochłaniania CO2 z terenów leśnych w Rzeczypospolitej
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu,
Polskiej;
posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
8) opracowywanie wkładu merytorycznego dotyczącego LULUCF i REDD+, do stanowisk rządu, w szczególności na Konferencję Stron Konwencji Klima- 3. O terminie posiedzenia Zespołu osoby wchodzące
w jego skład zawiadamiane są drogą elektroniczną
tycznej (COP 16 i COP 17);
przez Przewodniczącego Zespołu lub Sekretarza
Zespołu, nie później niż na 1 dzień przed propono9) wsparcie merytoryczne Ministra Środowiska w zawaną datą posiedzenia.
kresie LULUCF i REDD+ w ramach przygotowań
oraz sprawowania prezydencji Rzeczypospolitej
§6
Polskiej w Unii Europejskiej w 2011 roku;
10) analiza dostępnych danych z zakresu LULUCF dotyczących terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
W skład Zespołu wchodzą:
1) Piotr Paschalis Jakubowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;
2) Tomasz Kowalczewski, Ministerstwo Środowiska;

1. Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca może
rekomendować jednego lub kilku członków Zespołu
do udziału w posiedzeniach grup roboczych i eksperckich działających na poziomie wspólnotowym oraz
międzynarodowym w temacie LULUCF i REDD+.
2. Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca po zapoznaniu się z opinią wszystkich członków zespołu opiniuje instrukcje wyjazdowe przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzenia grup roboczych i
eksperckich, o których mowa w § 1.

3) Rafał Nowicki, Ministerstwo Środowiska;

3. Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca może
zapraszać do udziału w pracach Zespołu również
4) Adam Pogorzelski, Dyrekcja Generalna Lasów Pańekspertów nie będących członkami Zespołu.
stwowych;
5) Jacek Przypaśniak, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
6) Dorota Dobrowolska, Instytut Badawczy Leśnictwa;
7) Michał Kalinowski, Instytut Badawczy Leśnictwa;

§7
Przewodniczący Zespołu lub jego zastępca składa
Ministrowi Środowiska, na każde wezwanie, sprawozdanie z działalności Zespołu.

§8
8) Marcin Żaczek, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową
Zespołu zapewnia Departament Zmian Klimatu i Ochro§4
ny Atmosfery w Ministerstwie Środowiska.
1. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu zostaną wybrani
§9
w drodze głosowania Przewodniczący i Zastępca
Przewodniczącego Zespołu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Przewodniczącym i Zastępcą Przewodniczącego
Zespołu zostaną wybrane osoby, które odpowiednio
uzyskają największą liczbę głosów.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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3
ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 2 2) opis sposobów ochrony czynnej, z podaniem rodzaustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
ju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, sta(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarząnowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
dza się, co następuje:
3) opis sposobów ochrony czynnej niektórych gatunków
roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarzą§1
dzenia;
Ustanawia się, na lata 2011—2012, zadania ochronne
dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej 4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną
„Parkiem”.
oraz krajobrazową, które są określone w załączniku
nr 4 do zarządzenia,
§2
5) wskazanie miejsc udostępnianych w celach naukoZadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
wych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
z podaniem sposobu ich udostępniania oraz maksy1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych
malnej liczby osób mogących przebywać jednocześzagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposonie w tych miejscach, które są określone w załączniby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich
ku nr 5 do zarządzenia.
skutków, które są określone w załączniku nr 1 do
zarządzenia;
§3
1)

2)

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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

(Załączniki do zarządzenia są zawarte w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

4
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania komisji do weryfikacji i zniszczenia oświadczeń o stanie majątkowym,
którym upłynął ustawowy okres przechowywania
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia nych przez Ministra Środowiska, i ich zastępców, zwa2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, ną dalej „Komisją”, w składzie:
poz. 1228) zarządza się, co następuje:
1) Jerzy Sowiński — Przewodniczący,
§1

2) Ewa Roiszczyk — Kierownik kancelarii tajnej,

W celu wykonania przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 3) Kamila Jurkowska — Członek.
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działal§2
ności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.)
powołuje się Komisję do weryfikacji i zniszczenia 1. Komisja dokona przeglądu oświadczeń o stanie majątkowym i wyodrębni do zniszczenia te oświadczeoświadczeń o stanie majątkowym, składanych przez
nia, w odniesieniu do których upłynął 6 letni ustawokierowników urzędów centralnych oraz kierowników
jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowawy okres przechowywania.
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2. Komisja sporządzi wykaz oświadczeń, o których
mowa w ust. 1, zawierający: nazwisko i imię
osoby
składającej oświadczenie, numer pod
którym oświadczenie zostało zarejestrowane
w dzienniku korespondencyjnym, datę złożenia
i datę upływu ustawowego okresu przechowywania
oświadczenia.

Poz. 4, 5 i 6

§3
Po zaakceptowaniu przez Ministra Środowiska wykazu,
o którym mowa w § 2 ust. 2, Komisja dokona zniszczenia wyszczególnionych w nim oświadczeń o stanie majątkowym oraz sporządzi protokół zniszczenia.
§4
Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

3. Przewodniczący Komisji przedstawi Ministrowi Środowiska do akceptacji wykaz, o którym mowa
w ust. 2, do dnia 28 lutego 2011 r.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

5
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej ojcowskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 98 ust. 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:

Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego w § 1 pkt 5
otrzymuje brzmienie:
„5) Tadeusz Durłak — burmistrz Miasta i Gminy Skała;”.

§1
W zarządzeniu Nr 87 Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie powołania członków Rady
1)

2)

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

6
ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych
w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska
Na podstawie art. 175 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

mi”, w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach
organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska,
a w szczególności:

§1

1) funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbowych uprawniających do korzystania ze służbowej
karty płatniczej;

1. Zarządzenie określa sposób dokonywania wydatków
przy wykorzystaniu służbowych kart kredytowych,
debetowych, obciążeniowych lub innych kart płatniczych, zwanych dalej „służbowymi kartami płatniczy-

2) tryb i warunki przyznawania służbowej karty płatniczej i ustalania wysokości miesięcznych limitów
wydatków;
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3) rodzaje towarów i usług, za które może być dokonywana zapłata za pomocą służbowej karty płatniczej;

c) posiadają upoważnienie dyrektora generalnego
lub kierownika jednostki organizacyjnej do kierowania służbowymi środkami transportu;

4) przypadki, kiedy może być dokonana wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej;

d) na polecenie dyrektora generalnego lub kierownika jednostki uczestniczą w delegacjach krajowych i zagranicznych;

5) sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbowych kart płatniczych;
6) sposób i terminy rozliczania płatności dokonanych
przy wykorzystaniu służbowej karty płatniczej.
§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ministerstwie — rozumie się przez to Ministerstwo
Środowiska;
2) kierownictwie Ministerstwa Środowiska — rozumie
się przez to Ministra Środowiska, sekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska, podsekretarza stanu
w Ministerstwie Środowiska;

e) zostali wyznaczeni do obsługi delegacji krajowych i zagranicznych;
f) realizują samodzielnie zadania związane z realizacją projektu poza siedzibą jednostki
— zwani dalej „Użytkownikami”.
2. Za pomocą służbowej karty płatniczej mogą być dokonywane wyłącznie operacje finansowe związane
z wykonywaniem obowiązków służbowych.
3. Przyznanie służbowej karty płatniczej osobom, o których mowa w ust. 1, powinno zostać uzasadnione
charakterem obowiązków służbowych, wynikającym
z regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej lub określonym w imiennym zakresie obowiązków
służbowych lub opisie stanowiska pracy.

3) jednostkach organizacyjnych podległych — rozumie
się przez to państwowe jednostki budżetowe podle- 4. Służbowa karta płatnicza może być przyznana wyłącznie osobie będącej pracownikiem Ministerstwa
głe Ministrowi Środowiska jako dysponentowi części
lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi,
budżetowej, ustanowione przez Ministra Środowiska
która nie pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy
dysponentami środków budżetu państwa drugiego
o pracę.
lub trzeciego stopnia;

4) kierowniku jednostki organizacyjnej — rozumie się 5. Do korzystania ze służbowej karty płatniczej uprawniony jest wyłącznie Użytkownik, którego imię i naprzez to kierownika jednostki organizacyjnej podległej
zwisko znajduje się na karcie.
Ministrowi Środowiska;
5) dyrektorze generalnym — rozumie się przez to
Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska;

§4
1. Wniosek o przyznanie służbowej karty płatniczej:

6) upoważnionym pracowniku — rozumie się przez to
pracownika, który na podstawie umowy upoważniony jest do korzystania ze służbowej karty płatniczej.

1) podlega akceptacji przez kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej Użytkownika;

§3

2) składany jest przez Użytkownika do dyrektora
generalnego lub kierownika jednostki organizacyjnej.

1. Do korzystania ze służbowej karty płatniczej upoważnieni są:
1) członkowie kierownictwa Ministerstwa Środowiska;
2) Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska;
3) kierownicy jednostek organizacyjnych;
4) dyrektor generalny Ministerstwa;
5) pracownicy Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska,
którzy w ramach powierzonych obowiązków służbowych:

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) funkcję lub stanowisko;
2) zakres obowiązków służbowych Użytkownika;
3) limit i rodzaj wydatków;
4) okres, na jaki ma zostać przyznana służbowa
karta płatnicza.

a) dokonują zaopatrzenia jednostki organizacyjnej
w materiały biurowe, spożywcze i przemysłowe;

3. Służbowa karta płatnicza jest przyznawana na podstawie umowy zawartej między dyrektorem generalnym lub kierownikiem jednostki organizacyjnej
lub upoważnionym przez niego kierownikiem komórki właściwej w sprawach finansowych jednostki a Użytkownikiem.

b) dokonują zakupu paliwa do służbowego sprzętu specjalistycznego;

4. Umowę z członkami kierownictwa Ministerstwa oraz
Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska
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zawiera dyrektor generalny lub upoważniony przez 12. Na umotywowany wniosek Użytkownika, Minister
niego kierownik komórki właściwej w sprawach
Środowiska może ustalić inny niż określony w ust. 11
finansowych jednostki.
miesięczny limit transakcji bezgotówkowych.
5. Umowę z kierownikiem jednostki organizacyjnej 13. Przy ustalaniu indywidualnego miesięcznego limitu
zawiera, kierownik komórki właściwej w sprawach
transakcji bezgotówkowych dla Użytkownika należy
finansowych jednostki.
kierować się w szczególności charakterem obowiązków służbowych, w tym częstotliwością wyjazdów
6. Umowa określa prawa i obowiązki Użytkownika.
służbowych, świadczeniem pracy poza miejscowością w której znajduje się jednostka, częstotliwością
zakupów i rodzajem towarów i usług, które należy
7. Wzór umowy jest określony w załączniku do Zarządzenia.
nabywać w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki lub prowadzonego projektu.
8. Przed zawarciem umowy Użytkownik wypełnia formularz wymagany przez bank do wydania służbowej 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną
karty płatniczej, podając niezbędne dane osobowe.
za:
9. Za ochronę danych osobowych niezbędnych do
wydania oraz korzystania ze służbowych kart płatniczych odpowiada kierownik komórki właściwej
w sprawach finansowych jednostki.
10. Umowa, o której mowa w ust. 6, określa w szczególności:
1) okres, na jaki jest przyznawana służbowa karta
płatnicza;
2) miesięczny limit wydatków dla służbowej karty
płatniczej;
3) określenie rodzajów towarów i usług, za które
może być dokonywana zapłata z użyciem służbowej karty płatniczej;

1) transakcje dokonane przez osoby, którym udostępnił służbową kartę płatniczą lub ujawnił numer PIN;
2) zgubienie lub zniszczenie służbowej karty płatniczej;
3) transakcje realizowane przy użyciu służbowej
karty płatniczej.
15. Użytkownikowi służbowej karty płatniczej zabrania
się:
1) udostępniania karty i numeru PIN innym osobom;
2) przechowywania karty razem z numerem PIN.

16. W razie utraty lub zniszczenia służbowej karty płatniczej Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tej okoliczności do banku, a także
powiadomienia kierownika komórki właściwej
5) pouczenie o odpowiedzialności za nieprawidłowe
w sprawach finansowych jednostki organizacyjnej
wykorzystanie służbowej karty płatniczej, w szczeo zaistniałym fakcie.
gólności za szkodę powstałą z tego tytułu;
17. Służbową kartę płatniczą przyznaje się na czas okre6) zobowiązanie Użytkownika do przestrzegania
ślony.
zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej,
określonych niniejszym Zarządzeniem oraz do 18. Odwołanie z pełnionej funkcji, wypowiedzenie stoprzestrzegania bankowego regulaminu korzystasunku pracy lub przeniesienie na stanowisko nie
nia z kart płatniczych.
uprawniające do korzystania ze służbowej karty
4) tryb postępowania w przypadku naruszenia zasad
korzystania ze służbowej karty płatniczej;

11. Ustala się następujące miesięczne limity transakcji
bezgotówkowych z użyciem służbowych kart płatniczych:

płatniczej powoduje obowiązek natychmiastowego
zwrotu karty.

19. Wraz z zawarciem umowy Użytkownik składa
oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie z wy1) dla członków kierownictwa Ministerstwa — do
nagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złowykorzystania służbowej karty płatniczej, a także
tych);
o zapoznaniu się z niniejszym Zarządzeniem oraz
z
ustalonym przez bank regulaminem korzystania
2) dla Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Środoz kart płatniczych.
wiska, dyrektora generalnego, kierowników jednostek organizacyjnych — do 15 000,00 zł (słow§5
nie: piętnaście tysięcy złotych);

3) dla pracowników odpowiednio Ministerstwa — do
10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
4) dla pracowników jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi — do 10 000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).

1. Określa się następujące rodzaje towarów i usług, za
które może być dokonywana zapłata z użyciem służbowej karty płatniczej:
1) zakup usług transportowych podczas wyjazdu
w delegacje krajowe i zagraniczne;
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2) zakup usług hotelowych podczas wyjazdu w de- 4. Jeżeli konieczność wypłaty gotówki nie zostanie polegacje krajowe i zagraniczne;
twierdzona przez dyrektora generalnego lub kierownika jednostki organizacyjnej, Użytkownik jest obo3) zakup usług gastronomicznych związanych z odwiązany do zwrotu wypłaconej kwoty wraz z kosztabywaniem lub przyjmowaniem delegacji krajomi i prowizjami bankowymi w terminie 7 dni od dnia
wych i zagranicznych;
otrzymania odmowy uznania konieczności wypłaty
gotówki.
4) zakup paliwa do służbowego sprzętu specjalistycznego i środków transportu;
5. Jeżeli konieczność wypłaty gotówki zostanie potwierdzona przez dyrektora generalnego lub kierownika
5) opłaty za autostrady dla służbowych środków
jednostki organizacyjnej, Użytkownik jest obowiązatransportu;
ny do zwrotu niewykorzystanej kwoty w terminie
7 dni od dnia wypłaty lub zakończenia podróży służ6) opłaty parkingowe dla służbowych środków transbowej.
portu;
§7

7) opłaty za korzystanie z myjni dla służbowych
środków transportu;

1. Służbowe karty płatnicze przekazuje Użytkownikom,
prowadzi ich ewidencję i zwraca do banku komórka
8) opłaty za naprawę służbowego środka transpororganizacyjna
właściwa w sprawach finansowych.
tu;
9) zakup materiałów biurowych;
10) zakup artykułów spożywczych i przemysłowych
na potrzeby jednostki;

2. Ewidencja służbowych kart płatniczych, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w formie elektronicznej
i obejmuje w szczególności:
1) numer karty;

11) zakup publikacji i czasopism specjalistycznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonywania innych wydatków służbowych z użyciem służbowej karty płatniczej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody
dyrektora generalnego lub kierownika jednostki organizacyjnej.
3. W sytuacji gdy przy dokonywaniu opłaty za nocleg
w hotelu, pozostają do uregulowania inne należności,
stanowiące prywatne wydatki Użytkownika służbowej
karty płatniczej, w szczególności opłaty za prywatne
rozmowy telefoniczne, płatną telewizję, czyszczenie
lub pranie odzieży, powinny być one uregulowane
przez Użytkownika z jego własnych środków. W tym
celu należy zwrócić się o wystawienie oddzielnych
faktur, a jeżeli nie jest to możliwe, o opłacenie faktury w dwóch częściach: wydatki służbowe — służbową
kartą płatniczą, wydatki prywatne — prywatną kartą
płatniczą lub gotówką.
§6
1. Wypłata gotówki przy użyciu służbowej karty płatniczej jest niedopuszczalna, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Możliwość wypłaty gotówki z użyciem służbowej
karty płatniczej dopuszczalna jest:
1) w krajach lub miejscowościach, w których nie ma
polskich placówek zagranicznych;

2) termin ważności karty;
3) dane Użytkownika;
4) funkcję lub stanowisko Użytkownika;
5) zakres upoważnienia do dokonywania wydatków;
6) przyznany miesięczny limit wydatków;
7) wysokość wydatków dokonanych w danym miesiącu wraz z adnotacją czy zostały one poniesione
prawidłowo.
§8
1. Każdą operację finansową dokonaną z użyciem służbowej karty płatniczej Użytkownik dokumentuje
rachunkiem, fakturą, fakturą VAT lub fakturą VAT
korygującą bądź innym równoważnym dowodem
księgowym stwierdzającym dokonanie lub powstanie operacji gospodarczej, zawierającym co najmniej
cechy, o których mowa w ust. 2.
2. Dowody księgowe powinny zawierać w szczególności:
1) określenie rodzaju dowodu;
2) numer identyfikacyjny;

2) na skutek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń
losowych, takich jak odwołanie wylotu w przewidzianym terminie, zmiana trasy lub przebiegu podróży przez przewoźnika.

3) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących
operacji gospodarczej;

3. Ciężar dowodu zaistnienia zdarzenia losowego i konieczność wypłaty gotówki z użyciem służbowej karty płatniczej spoczywa na Użytkowniku.

5) cenę jednostkową bez podatku, stawkę i kwotę
podatku, kwotę ogółem wraz z należnym podatkiem;

4) opis operacji gospodarczej;
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i odsetkami ustawowymi, w stosunku do których
nie złożył dowodów księgowych, o których mowa
w ust. 6.

7) datę sporządzenia dowodu, gdy dowód został
sporządzony w innej dacie niż data dokonania
operacji;
10. Obciążeń, o których mowa w ust. 9, dokonuje komórka właściwa w sprawach finansowych jednos8) w przypadku faktur w walutach obcych — kurs
tki organizacyjnej, przez wystawienie odpowiedniewymiany.
go dokumentu księgowego.
3. Wydatki dokonywane przy użyciu środków komu- 11. W razie braku merytorycznego uzasadnienia dokonania operacji finansowej z użyciem służbowej karnikacji elektronicznej Użytkownik dokumentuje wyty płatniczej, kierownik komórki organizacyjnej
drukiem potwierdzającym dokonanie wydatku, jako
właściwej do zatwierdzenia wydatków lub kierownik
zastępczym dowodem księgowym, do czasu dostarkomórki właściwej w sprawach finansowych jednoczenia właściwego dokumentu księgowego.
stki organizacyjnej, niezwłocznie informuje o tym
na piśmie dyrektora generalnego lub kierownika
4. Użytkownik jest obowiązany opisać każdy dokument
jednostki organizacyjnej.
potwierdzający operację finansową dokonaną z użyciem służbowej karty płatniczej w sposób umożliwiający ustalenie charakteru, okoliczności i celu 12. Powiadomienie, dyrektora generalnego lub kierownika jednostki organizacyjnej odbywa się za pośreddokonania wydatku oraz jego związku z wykonywanictwem kierownika komórki organizacyjnej właśniem obowiązków służbowych.
ciwej w sprawach finansowych jednostki.
5. Dowód księgowy wskazujący na dokonanie wydat13. Dyrektor generalny lub kierownik jednostki organiku z użyciem służbowej karty płatniczej wraz z dozacyjnej podejmuje czynności zmierzające do wyłączonym potwierdzeniem dokonania transakcji
egzekwowania od Użytkownika zwrotu równoważpowinien na odwrocie zawierać wyraźne wskazanie
ności kwoty wydatku wraz z kosztami i prowizjami
imienia i nazwiska posiadacza karty, a w przypadku
bankowymi.
wyjazdów służbowych ponadto opis wyjazdu, którego dotyczą wraz z poleceniem wyjazdu.
14. W razie wydania przez dyrektora generalnego lub
kierownika jednostki organizacyjnej pisemnego po6. Dowody księgowe, o których mowa w ust. 1—3,
lecenia uznania wydatku za związany z wykonywaopisane w sposób określony w ust. 4 i 5, z adnotaniem obowiązków służbowych, dowód dokonania
cją „Opłacono kartą płatniczą nr ...” Użytkownik jest
wydatku przekazuje się do komórki właściwej
obowiązany przedłożyć w komórce organizacyjnej
w sprawach finansowych jednostki. Operacja finanwłaściwej do merytorycznego zatwierdzenia wydatsowa zostaje rozliczona na podstawie dokumentu
ków, niezwłocznie po dokonaniu wydatku, nie późwłasnego.
niej jednak niż w terminie 7 dni od jego dokonania.
Jeśli wydatku dokonano w czasie podróży służbo- 15. Przepisy ust. 11—14 stosuje się odpowiednio w sywej, rozliczenie następuje w terminie 14 dni od dnia
tuacji, gdy dokonanie wydatku nie zostało potwierzakończenia podróży służbowej.
dzone za pomocą dowodów księgowych określo7. Dowody księgowe po zatwierdzeniu przez komórkę
merytoryczną przekazywane są do komórki finansowej celem rozliczenia.
8. Komórka finansowa rozlicza wydatki dokonywane
z użyciem służbowych kart płatniczych na podstawie
wyciągów bankowych lub miesięcznych, bankowych
zestawień transakcji, zgodnie z procedurą kontroli
finansowej.

nych w ust. 6.
§9
Dyrektor generalny oraz kierownicy jednostek organizacyjnych dostosują regulaminy i procedury wewnętrzne w zakresie sposobu dokonywania wydatków z użyciem służbowych kart płatniczych do postanowień
niniejszego zarządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia
jego wejścia w życie.

§ 10
9. Niezwłocznie po otrzymaniu przez jednostkę organizacyjną miesięcznego wyciągu bankowego lub
zestawienia z wykazem operacji dokonanych z uży- Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ciem służbowych kart płatniczych. Użytkownika
Minister Środowiska
obciąża się równowartością wydatków wyrażoną
w złotych przeliczoną według kursu zastosowanego
Andrzej Kraszewski
przez bank oraz kosztami i operacji bankowych
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Załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Środowiska
z dnia 7 lutego 2011 r. (poz. 6)

WZÓR
Umowa nr ............./.............
o korzystanie do celów służbowych z karty płatniczej
zawarta w dniu ….................................................……......…. w Warszawie, pomiędzy: ..............................................
……..........................................................……..................................................….. w imieniu i na rzecz którego działa
…….........................................................................................……..............................................................................…..
zwanym dalej „pracodawcą”
a
Panią/Panem ……….........................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania ……….......................................................................................................................................…
PESEL ……...................................................................................................................................................................….
Seria i nr dowodu osobistego ……............................................................................................................................….
zwaną/zwanym dalej „pracownikiem”
§1
1. Pracownik otrzymuje do użytku służbowego kartę płatniczą, zwaną dalej kartą, o numerze ….......................….
wystawioną przez ……............................................….. oraz PIN.
2. Pracownik zobowiązuje się korzystać z karty płatniczej wyłącznie do celów służbowych, zgodnie z zarządzeniem
Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych
Ministrowi Środowiska oraz nie przekraczać limitu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Pracownik otrzymuje służbową kartę płatniczą na okres od dnia .................... do dnia ...................., przy czym
zobowiązuje się po upływie tego okresu do natychmiastowego zwrotu karty.
4. Pracownik zobowiązuje się do korzystania ze służbowej karty płatniczej wyłącznie osobiście, w szczególności
nie użyczania karty osobom trzecim.
§2
1. Miesięczny limit wydatków pokrywanych służbową kartą płatniczą wynosi ...................................... PLN
(słownie: ...........................................................................)
2. Służbową kartą płatniczą mogą być opłacane w szczególności:
1) zakup usług transportowych w przypadku wyjazdu w delegacje krajowe;
2) zakup usług hotelowych w przypadku wyjazdu w delegacje krajowe i zagraniczne;
3) zakup paliwa do służbowych środków transportowych;
4) inne, należy wymienić szczegółowo.
§3
1. W przypadku stwierdzonego przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej do merytorycznego zatwierdzenia wydatków lub kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych jednostki naruszenia zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej, po stronie pracownika powstaje obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu) zwrotu wydatkowanej kwoty wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją oraz wszelkimi wiążącymi się z nią kosztami, a także w przypadku opóźnienia w realizacji zobowiązania odsetkami w wysokości
ustawowej od należnych kwot.
2. W przypadku gdy naruszenie zasad korzystania ze służbowej karty płatniczej zostanie stwierdzone przez Użytkownika, obowiązany on jest niezwłocznie poinformować o takim naruszeniu kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych jednostki. Użytkownik obowiązany jest dokonać zwrotu wydatkowanych środków nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości kwoty podlegającej zwrotowi wraz z opłatami bankowymi związanymi z dokonaną transakcją oraz wszelkimi wiążącymi się
z nią kosztami.
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3. Wydatki nie udokumentowane w sposób opisany w § 8 ust. 6 zarządzenia Nr 6 Ministra Środowiska z dnia
7 lutego 2011 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych
w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska, w tym
potwierdzone jedynie oświadczeniem pracownika, podlegają zwrotowi w trybie określonym w ust. 1 i 2.
4. W przypadku nie dokonania zwrotu lub dokonania go w nieprawidłowej wysokości, należność podlega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia za pracę.
5. Pracownik oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia należności z tytułu nieprawidłowego
korzystania ze służbowej karty płatniczej — w szczególności z tytułu przekroczenia limitu, o którym mowa
w § 2 ust. 1, naruszenia postanowień niniejszej umowy, naruszenia zasad określonych w zarządzeniu Nr 6
Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu
służbowych kart płatniczych w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska lub naruszenia przepisów regulaminu banku — wystawcy służbowej karty płatniczej.
§4
1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w razie:
1) zmiany zakresu obowiązków lub odwołania pracownika z zajmowanego stanowiska, w związku z którymi
pracownikowi przyznano kartę płatniczą;
2) utraty służbowej karty płatniczej przez pracownika;
3) rozwiązania stosunku pracy;
4) odwołania pracownika z pełnionej funkcji;
5) naruszenia przez pracownika niniejszej umowy lub przepisów zawartych w zarządzeniu Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych
kart płatniczych w Ministerstwie Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi
Środowiska lub naruszenia przepisów stosownego regulaminu banku.
2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie umowy w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub 2, powoduje po stronie pracownika obowiązek
natychmiastowego zwrotu służbowej karty płatniczej oraz rozliczenia wydatków w trybie określonym w § 3.
§5
Za nieprawidłowe korzystanie ze służbowej karty płatniczej pracownik ponosi odpowiedzialność pracowniczą,
dyscyplinarną lub karną na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności pracownik odpowiada
z tego tytułu za wyrządzoną pracodawcy szkodę.
§6
1. Pracownik oświadcza, że zapoznał się z zarządzeniem Nr 6 Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie sposobu dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych w Ministerstwie
Środowiska oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Środowiska, a także z regulaminem
banku — wystawcy służbowej karty służbowej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania jak również postanowień niniejszej umowy.
2. Naruszenie przez pracownika postanowień ust. 1 może stanowić dla pracodawcy podstawę do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym.
§7
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Pracodawcy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pracodawca

Pracownik/Użytkownik

…................................….

…................................…..
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7
ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania kryzysowego
w Ministerstwie Środowiska
§4
Na podstawie art. 12 ust. 2b i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89,
poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący — Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, w którego zakresie czynności, znajduje
W Ministerstwie Środowiska, zwanym dalej „Ministersię nadzór nad realizacją zadań w zakresie zarządzastwem”, powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowenia kryzysowego;
go, zwany dalej „Zespołem”.
2) Zastępca Przewodniczącego — Dyrektor Generalny
Ministerstwa;
§2
3) członkowie — dyrektorzy komórek organizacyjnych
1. Zespół realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzyMinisterstwa, wymienionych w § 2 zarządzenia nr 134
sowego, a w szczególności zadania określone
Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r.
w art. 12 ust. 2c ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590,
(M. P. Nr 92, poz. 789, z późn. zm.);
z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”:
4) Sekretarz — dyrektor właściwy do spraw zarządzania
kryzysowego albo jego zastępca, wyznaczony przez
1) dokonywanie okresowej oceny zagrożeń na poPrzewodniczącego.
trzeby Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa
narodowego;
§5
2) opiniwanie projektów planów zarządzania kryzy1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie, z inicjatywy
sowego;
własnej, albo na wniosek Zastępcy Przewodniczącego, członka lub sekretarza, w przypadku:
3) opiniowanie wykazów obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury krytycz1) podwyższania gotowości obronnej państwa lub
nej;
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego;
4) wypracowywanie wniosków i propozycji dotyczą2) zaistnienia sytuacji kryzysowej w zakresie właścicych zapobiegania i przeciwdziałania zagrożewości Ministra Środowiska;
niom.
3) zaistnienia sytuacji kryzysowej w funkcjonowaniu
2. Zespół działa na podstawie regulaminu, stanowiąceurzędu obsługującego Ministra Środowiska;
go załącznik do zarządzenia.
4) zorganizowania przez uprawniony organ ćwiczeń,
treningów lub szkoleń.
§3
§1

2. W celu wykonania zadań, o których mowa w art. 12
ust. 2c ustawy, Przewodniczący Zespołu może zwołać
posiedzenie Zespołu w każdym czasie.
1) Rządowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
o którym mowa w art. 8 ustawy;
3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach
Zespołu inne osoby niebędące członkami Zespołu.
2) zespołami zarządzania kryzysowego utworzonymi
przez innych ministrów i kierowników urzędów cen4. Przewodniczący może powoływać ekspertów do opratralnych;
cowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji rozwiązań programowych, systemowych lub
3) innymi organami wymienionymi w ustawie.
organizacyjnych.
W zakresie wykonywania zadań Zespół współdziała z:

1)

2)

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej
— gospodarka wodna i 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).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716
i Nr 131, poz. 1076 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1600.

§6
Zespół, może określać sposoby i terminy wykonania
prac, mających na celu zapobieżenie wystąpieniu zagrożeń, ich ograniczenie lub likwidację skutków sytuacji kryzysowej oraz wskazywać komórki organizacyjne
Ministerstwa odpowiedzialne za ich wykonanie.
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3) w zakresie obiegu dokumentów i materiałów niejawnych — Kancelaria Tajna Ministerstwa Środowiska.

1. Miejscem pracy Zespołu jest siedziba Ministerstwa
lub inne miejsce wyznaczone przez Dyrektora Gene§9
ralnego Ministerstwa Środowiska, działającego w porozumieniu z Przewodniczącym.
Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane
są z budżetu państwa z części 22 i 41.
2. Wyposażenie i organizację miejsca pracy Zespołu
zapewnia Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego,
§ 10
działający w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym
Ministerstwa Środowiska.
Traci moc zarządzenie Nr 59 Ministra Środowiska z dnia
29 maja 2008 r. w sprawie organizacji, składu oraz miej§8
sca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w Ministerstwie Środowiska.
Obsługę prac Zespołu zapewniają:
§ 11
1) pod względem merytorycznym — komórka organizacyjna Ministerstwa w zakresie, której znajduje się Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
zarządzanie kryzysowe;
Minister Środowiska

2) pod względem organizacyjnym i logistycznym oraz
obsługi teleinformatycznej — Biuro Dyrektora Generalnego;

Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 7 Ministra Środowiska
z dnia 7 lutego 2011 r. (poz. 7)

REGULAMIN
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA
§1
Regulamin Zespołu, określa szczegółowe zasady pracy
oraz tryb realizacji zadań wykonywanych przez Zespół.
§2
1. Zespół pracuje w trybie i składzie ustalonym przez
Przewodniczącego.
2. Przewodniczący może zarządzić wprowadzenie całodobowych dyżurów członków Zespołu w siedzibie
Ministerstwa lub telefonicznych dyżurów domowych,
w razie podwyższania gotowości obronnej państwa,
zaistnienia sytuacji kryzysowej lub innym uzasadnionym przypadku. .

4) przedstawianie Ministrowi Środowiska propozycji
działań prowadzących do zapobieżenia wystąpieniu zagrożeń, ich ograniczenie lub likwidację skutków sytuacji kryzysowej;
5) organizowanie i nadzór nad pracami Zespołu, które służą realizacji zadań określonych w § 2 zarządzenia;
6) przedstawianie Ministrowi Środowiska do akceptacji dokumentów opracowanych przez Zespół;
7) informowanie Ministra Środowiska o aktualnej
sytuacji kryzysowej.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który
podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 1 realizuje Zastępca Przewodniczącego lub inny wskazany przez niego członek
Zespołu.

§3

§4

1. Do zadań Przewodniczącego należy:
1) kierowanie pracami Zespołu i reprezentowanie go
na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) ustalanie trybu wykonywania zadań przez osoby
biorące udział w pracach Zespołu;

1. Członkowie Zespołu uczestniczą w pracach Zespołu
osobiście i realizują zadania Zespołu.
2. Za zgodą Przewodniczącego członek Zespołu może
wyznaczyć zastępstwo na posiedzenie, z zastrzeżeniem, że osoba wyznaczona musi spełniać wymogi
określone w § 6 niniejszego Regulaminu.
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2) sporządzanie protokołów dla Ministra Środowiska
po zakończeniu prac Zespołu.

§5
Do zadań Sekretarza należy:
1) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji Zespołu,
w tym prowadzenie „Dziennika działań Zespołu”,
w którym odnotowywane są:

§6
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie, sekretarz oraz inne osoby uczestniczące w pracach
Zespołu, są obowiązane posiadać poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych, wydane na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, o klauzuli nie niższej niż ta,
którą chroniona jest informacja niejawna, z którą zostanie zapoznana taka osoba.

a) otrzymane i przekazywane informacje o potencjalnych sytuacjach kryzysowych,
b) zaistniałe sytuacje kryzysowe,
c) działania podejmowane przez Zespół,
d) daty i godziny zdarzeń i działań, o których mowa
w lit. a—c;

8
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- Poleskiego Parku Narodowego wprowadza się nastęnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, pujące zmiany:
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1) w załączniku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej
ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i loka§1
lizacji poszczególnych zadań”, w rozdziale I.
„Na obszarach objętych ochroną czynną”, w tabeli C.
W zarządzeniu Nr 7 Ministra Środowiska z dnia
„W ekosystemach wodnych”:
13 stycznia 2009 r. w sprawie zadań ochronnych dla
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:
„1

Wykonanie nowych mnichów oraz remonty istnieją- 8 nowych mnichów
cych przepustów, przetamowań, grobli, mnichów
i uzupełnienie punktowego zasypania rowów

6, 8, 9, 10, 11, 12, 35, 36, 39,
40, 41, 42, 47, 48, 49, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 125, 140, 234,
236, 328, 330, 332”

b) lp. 2 otrzymuje brzmienie:
„2

Renaturalizacja stosunków wodnych poprzez punk- 21 szt.
towe zasypanie rowów osuszających łąki i torfowiska
oraz kształtowanie krajobrazów

39, 40, 41, 47, 48, 49, 71, 72,
73, 74, 91, 93, 94, 131, 143,
180”

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

1)

2)

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).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664
oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.
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ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie Systemu kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska
§1
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
Ustala się organizację i zasady funkcjonowania Systepoz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
mu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska
w formie Księgi Systemu Kontroli Zarządczej, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej

2)

— 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).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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Załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska
z dnia 10 lutego 2011 r. (poz. 9)

KSIĘGA SYSTEMU
KONTROLI
ZARZĄDCZEJ
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
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Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie sposobu organizacji Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska. Poszczególne części dokumentu przedstawiają organizację systemu.
Model opiera się na trzech filarach wskazywanych w standardach kontroli zarządczej: Cele, Ryzyka, Mechanizmy
Kontroli. Tak zdefiniowane podejście do zapewnienia kontroli zarządczej spowoduje wykrycie słabości systemu,
ich analizę oraz określenie możliwości ich wyeliminowania w celu zapewnienia:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.
1.2.

Terminologia

Poniżej opisano znaczenie skrótów i terminów użytych w dokumencie.

kontrola zarządcza

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań
podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy.

MŚ

Ministerstwo Środowiska

Ryzyko

Potencjalne zdarzenie, które będzie miało wpływ na wykonywanie zadań bądź
osiąganie celów założonych przez jednostkę.

SkZ

System Kontroli Zarządczej

Mechanizm kontroli

Rozwiązanie organizacyjne, techniczne lub prawno-finansowe służące do ograniczenia
poziomu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem

Proces systematycznej identyfikacji, analizy, oceny i postępowania z ryzykiem; proces
ten obejmuje także monitorowanie ryzyka i środków podejmowanych w celu jego
ograniczenia.

2.

Idea systemowej kontroli zarządczej

Głównym celem wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska jest realizacja przepisów
ustawy o finansach publicznych, jak również uzyskanie kompletnej bazy informacji na temat zagrożeń mogących
negatywnie wpływać na realizację celów strategicznych i operacyjnych. Zbudowane mechanizmy identyfikacji,
analizy, oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli, jak również odpowiedzi na ryzyko powinny zapewnić:
1) możliwość wczesnego reagowania na występujące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne poprzez wprowadzenie działań minimalizujących ryzyko,
2) bieżące monitorowanie wartości poszczególnych ryzyk przez powołanych w ramach systemu Właścicieli
Ryzyk,
3) możliwość porównywania ryzyk różnych kategorii (np. ryzyko bezpieczeństwa informacji i ryzyko kadrowe)
dzięki wprowadzeniu uniwersalnej skali oceny ryzyka,
4) możliwość uwzględniania zidentyfikowanych ryzyk w trakcie określania celów strategicznych i operacyjnych,
5) minimalizację strat spowodowanych przez nieprzewidziane ryzyka (zagrożenia),
6) większą świadomość pracowników na temat ryzyk oraz stosowanych mechanizmów w ramach kontroli zarządczej.
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Gwarantem sukcesu winny być osoby zaangażowane w proces kontroli zarządczej, wśród których kluczową
rolę odgrywać będzie osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej oraz Właściciele Ryzyk. Działanie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej ma zapewnić Ministrowi otrzymywanie okresowych raportów na temat
ekspozycji Ministerstwa Środowiska na poszczególne kategorie ryzyk w trzech obszarach ryzyk (finansowe,
strategiczne, operacyjne), co z kolei powinno ułatwić podejmowanie decyzji związanych ze sposobem postępowania z ryzykami krytycznymi, których wartości są nieakceptowane, jak również umożliwić wydanie stosownego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.
3.

Struktura odpowiedzialności w ramach Systemu kontroli Zarządczej w MŚ

W ramach Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska wyodrębnia się następujące podmioty:
1) Zespół ds. Kontroli Zarządczej,
2) Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej,
3) Właściciel Ryzyka,
4) Koordynator ds. Ryzyka,
5) Zespół Audytu Wewnętrznego.
3.1.

Minister Środowiska

Do najistotniejszych kompetencji Ministra Środowiska w ramach SKZ należy:
1) wyznaczanie kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
2) ustalenie zakresu obowiązywania Systemu Kontroli Zarządczej,
3) wyznaczenie poziomu akceptowalności ryzyka,
4) analiza portfela ryzyk oraz mechanizmów kontroli ryzyka,
5) podejmowanie decyzji o działaniach przeciwdziałających ryzyku, polegających na zwiększeniu skuteczności i
efektywności stosowanych mechanizmów kontroli lub wdrożeniu dodatkowych.
Na podstawie rejestrów ryzyk otrzymanych z poszczególnych komórek organizacyjnych (jak również wyników
audytów wewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych) Minister Środowiska składa oświadczenie
na temat stanu kontroli zarządczej.
3.2.

Zespół ds. kontroli Zarządczej

3.2.1.

Zespół ds. Kontroli Zarządczej to organ pomocniczy Ministra Środowiska składający się z:
1) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska,
2) wskazanych Właścicieli Ryzyka,
3) Osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej,
4) Audytora wewnętrznego.

3.2.2.

Obsługę organizacyjną Zespołu ds. Kontroli Zarządczej prowadzi Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

3.2.3.

Do głównych zadań Zespołu należy:
1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej,
2) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz wyników analizy i oceny stosowanych środków
kontroli, w szczególności w zakresie:
a) kompletności listy ryzyk,
b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów kontroli,
3) rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka,
4) opiniowanie proponowanych metod postępowania z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi
Środowiska,

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 1

— 23 —

Poz. 9

5) wyznaczenie sposobu budżetowania działań na postępowanie z ryzykiem,
6) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie kontroli zarządczej,
7) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen.
3.2.4.

Częstotliwość i przedmiot spotkań Zespołu ds. Kontroli Zarządczej ustala Przewodniczący Zespołu.
Spotkania powinny odbywać się zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania ocen ryzyka i mechanizmów kontroli (minimum raz w roku).

3.3.

Stanowisko ds. koordynacji kontroli Zarządczej

3.3.1.

Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej koordynuje poprawne funkcjonowanie
Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

3.3.2.

Zakres odpowiedzialności i uprawnień osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej określa
załącznik nr 1 niniejszej Księgi.

3.4.

właściciel Ryzyka

3.4.1.

Właściciel Ryzyka to osoba odpowiedzialna za zarządzanie konkretnym ryzykiem zidentyfikowanym
w danym obszarze Ministerstwa Środowiska. Rolę właścicieli Ryzyka w Ministerstwie Środowiska
pełnią dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3.4.2.

Zakres odpowiedzialności i uprawnień Właściciela Ryzyka:
1) koordynowanie i zarządzanie podległym ryzykiem, w tym okresowa analiza i ocena ryzyka, jak również
analiza i ocena stosowanych mechanizmów kontroli,
2) przekazywanie osobie na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej niezbędnych informacji
w zakresie kontroli zarządczej w podległym obszarze w postaci rejestrów ryzyk,
3) przygotowanie propozycji sposobu postępowania z ryzykiem oraz wdrażanie planów postępowania
z ryzykiem,
4) bieżące monitorowanie ryzyka oraz dostarczanie na czas kompletnej i wiarygodnej informacji na temat
ryzyka oraz mechanizmów kontroli,
5) współpraca z osobą na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w zakresie niezbędnym dla
zapewnienia efektywnego Systemu Kontroli Zarządczej,
6) składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej.

3.4.3.

Kierujący komórką organizacyjną, będący Właścicielem Ryzyka, ma prawo powołania w ramach własnej
komórki organizacyjnej osób, które będą go wspierać w realizacji zadań nałożonych przez SKZ —
tzw. Koordynatorów ds. Ryzyka.

3.5.

koordynator ds. Ryzyka

3.5.1.

Koordynator ds. Ryzyka to osoba odpowiedzialna za zarządzanie konkretnym ryzykiem zidentyfikowanym
w danej komórce organizacyjnej.

3.5.2.

Zakres uprawnień i odpowiedzialności Koordynatora ds. Ryzyka wyznaczonego w danym obszarze
działania komórki organizacyjnej uzależniony jest od Właściciela Ryzyka. Koordynator ds. Ryzyka może
wspierać Właściciela Ryzyka we wszelkiego rodzaju zadaniach wynikających z Systemu Kontroli Zarządczej. Powinien uczestniczyć między innymi w:
1) przekazywaniu Właścicielowi Ryzyka niezbędnych informacji w zakresie ryzyk oraz mechanizmów
kontroli,
2) przygotowanie propozycji sposobu postępowania z ryzykiem oraz wdrażanie planów postępowania
z ryzykiem,
3) monitorowanie ryzyka oraz dostarczenie na czas kompletnej i wiarygodnej informacji na temat ryzyk
oraz mechanizmów kontroli,
4) współpraca z Właścicielem Ryzyka w zakresie niezbędnym dla zapewnienia efektywności Systemu
Kontroli Zarządczej.
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3.6.

Zespół Audytu wewnętrznego

3.6.1.

Zespół Audytu Wewnętrznego w ramach SKZ odpowiada za dostarczenie obiektywnej oceny efektywności, adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu, poprzez przeprowadzenie niezależnej
oceny jakości procesu kontroli zarządczej.

3.6.2.

Do głównych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego w ramach Systemu Kontroli Zarządczej należy:
1) doradztwo we wdrażaniu Systemu Kontroli Zarządczej,
2) przegląd procesu zarządzania kluczowymi ryzykami,
3) weryfikacja stosowanych mechanizmów kontroli w kontekście ryzyk,
4) ocena sposobu raportowania w ramach Systemu Kontroli Zarządczej,
5) ocena procesu kontroli zarządczej,
6) informowanie o przebiegu procesu kontroli zarządczej.

3.6.3.

Do możliwych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego w ramach Systemu Kontroli Zarządczej należy:
1) wspomaganie identyfikacji i oceny ryzyka,
2) wspomaganie w opracowaniu mechanizmów kontroli,
3) wspieranie kierownictwa w zakresie reakcji na ryzyko,
4) skonsolidowane raportowanie na temat rodzajów ryzyka oraz mechanizmów kontroli,
5) wspieranie rozwoju strategii kontroli zarządczej.

4.

Przebieg Procesu kontroli zarządczej w MŚ

Proces kontroli zarządczej, zgodnie ze standardami Ministra Finansów, powinien odnosić się do celów i zadań
organizacji, uwzględniać identyfikację i ocenę ryzyka, jak również analizować stosowane mechanizmy kontroli.
Wytyczne wskazują również na konieczność właściwego zorganizowania wymiany informacji na temat ryzyk i
mechanizmów kontroli oraz ciągłego ich monitorowania.
Przebieg procesu kontroli zarządczej stosowanego w Ministerstwie Środowiska, zgodnego ze Standardami
Ministra Finansów, przedstawiony został poniżej:
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Proces kontroli zarządczej ma charakter ciągły i powinien pozwalać na systematyczną analizę ryzyk oraz stosowanych mechanizmów kontroli w celu doskonalenia organizacji.
W dalszej części dokumentu opisano etapy Procesu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska:
1) cele, zadania i identyfikacja ryzyka,
2) analiza i ocena ryzyka,
3) ocena mechanizmów kontroli,
4) ustalenie progu akceptowalności ryzyka,
5) postępowanie z ryzykiem,
6) monitorowanie procesu i dokonywanie zmian.
4.1.

Cele, zadania i identyfikacja ryzyka

4.1.1.

Identyfikacja ryzyka w Ministerstwie Środowiska polega na ustaleniu występującego lub możliwego do
wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów i zadań. Przyjęto, iż podstawą do budowania Rejestru
Ryzyk są cele i zadania określone na podstawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska,
wewnętrznych regulaminów organizacyjnych poszczególnych komórek, jak również planu działalności
Ministra Środowiska.

4.1.2.

Ryzyka identyfikowane są przez Właścicieli Ryzyka w ramach podległych im obszarów, z uwzględnieniem
zagrożeń w jednostkach podległych albo nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

4.1.3.

Każdy Właściciel Ryzyka prowadzi własny Rejestr Ryzyk zgodnie z ustalonym formatem arkusza oceny
systemu kontroli zarządczej. Koordynatorzy ds. Ryzyka wspierają Właścicieli Ryzyka w opracowaniu
rejestrów. Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej gromadzi otrzymane informacje
i sporządza na tej podstawie dokument zawierający wszystkie informacje.

4.1.4.

Ryzyka zidentyfikowane przez pracowników Ministerstwa Środowiska:
1) każdy pracownik zobligowany jest do informowania bezpośredniego przełożonego o wszystkich
istotnych ryzykach przez niego zidentyfikowanych,
2) bezpośredni przełożony po przeanalizowaniu zgłoszenia decyduje o konieczności poinformowania
Właściciela Ryzyka lub Koordynatora ds. Ryzyka w celu umieszczenia ryzyka w Rejestrze Ryzyka,
3) wszelkie istotne ryzyka winny być zgłoszone (przez przełożonego) w formie e-mailowej lub pisemnej
zawierającej szczegółowy opis ryzyka obejmujący przynajmniej:
a) nazwę ryzyka,
b) potencjalne przyczyny wystąpienia ryzyka,
4) właściciel Ryzyka decyduje o umieszczeniu nowego ryzyka w Rejestrze Ryzyk, który przekazywany
jest do osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej.

4.2.

Analiza i ocena ryzyka

4.2.1.

Analiza i ocena ryzyka dokonywana jest co najmniej raz w roku w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej. Termin oceny powinien korelować z terminem wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

4.2.2.

Analiza i ocena ryzyka może być dokonywana przez Właścicieli Ryzyk przy użyciu następujących możliwych technik, pozwalających na określenie dziedzin i zasobów, na które należy zwrócić szczególną
uwagę:
1) narady poświęcone omawianiu, ocenie i rozliczaniu z realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej,
2) warsztaty dla pracowników poświęcone analizie zagrożeń,
3) badanie ankietowe,
4) analiza wyników audytów zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących działania poszczególnych komórek organizacyjnych.
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Przyjmuje się następujące kroki przy analizie i ocenie ryzyka:
1) Właściciele Ryzyk (przy wsparciu Koordynatorów ds. Ryzyka) dokonują analizy ryzyka w terminie
wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej. Właściciele Ryzyk mogą dokonać oceny osobiście lub przy współpracy z innymi pracownikami,
2) wyniki oceny ryzyka wykonane przez Właścicieli Ryzyk przekazywane są do końca lutego każdego
roku, do Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
3) wynikiem oceny ryzyka przeprowadzonej przez Właścicieli Ryzyk powinien być:
a) wypełnione oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
niniejszej Księgi,
b) wypełniony arkusz oceny Systemu Kontroli Zarządczej — analiza ryzyka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 niniejszej Księgi,
c) wypełniony arkusz oceny Systemu Kontroli Zarządczej — rejestr ryzyka, który stanowi załącznik
nr 4 niniejszej Księgi,
4) osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej przygotowuje następujące informacje na
spotkanie Zespołu ds. Kontroli Zarządczej:
a) Rejestr Ryzyk,
b) propozycję listy ryzyk nieakceptowalnych,
c) możliwe działania w zakresie minimalizacji ryzyka,
d) plany działania na poziomie komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz informacje zawarte
w cząstkowych oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej przekazane przez jednostki podległe
albo nadzorowane przez Ministra Środowiska,
5) Zespół ds. Kontroli Zarządczej dokonuje weryfikacji kompletności listy ryzyk i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonanych ocen; wyniki przeprowadzonej weryfikacji zapisane zostają w protokole z posiedzenia Zespołu ds. Kontroli Zarządczej,
6) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego przedstawia Ministrowi Środowiska raz w roku, w terminie do
10 kwietnia, zbiorczą informację o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej — gospodarka wodna i środowisko, na podstawie której Minister Środowiska składa oświadczenie o stanie
kontroli zarządczej.

4.3.

Ustalenie progu akceptowalności i sposobu postępowania z ryzykiem

4.3.1.

Każdy Właściciel Ryzyka w ramach przeprowadzanej oceny ryzyka powinien wskazać ryzyka z grupy
ryzyk o najwyższej wartości poziomu ryzyka, które uważa za nieakceptowalne w działalności komórki
organizacyjnej. Dla każdego z tak wskazanych ryzyk należy zaproponować działania — sposób postępowania.

4.3.2.

W celu określenia metody postępowania z ryzykiem należy przeanalizować:
1) przyczyny (źródła) ryzyka i możliwe scenariusze rozwoju,
2) skuteczność istniejących mechanizmów kontroli, tj. zakres, w jakim przeciwdziałają one ryzyku.

4.3.3.

Przyjmuje się, iż w odniesieniu do ryzyk nieakceptowalnych można podjąć następujące działania:
1) unikanie ryzyka — odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem,
2) minimalizacja ryzyka — podjecie działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa lub
skutków wystąpienia ryzyka lub obu jednocześnie,
3) transfer ryzyka — ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez
przekazanie w całości lub częściowo innej stronie,
4) akceptacja ryzyka — przyjmuje się, iż ryzyka skrajne, nieakceptowalne można zaakceptować w przypadku braku możliwości podjęcia działań ograniczających poziom danego ryzyka.

4.3.4.

Dla każdej propozycji postępowania z ryzykiem nieakceptowanym należy dokonać analizy korzyści
i kosztów, a następnie ustalenia „budżetu na dane ryzyko”. Analiza kosztów i korzyści powinna obejmować porównanie każdego z proponowanych działań w zakresie:
1) wpływu na prawdopodobieństwo,
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2) wpływu na skutek,
3) korzyści (również dodatkowych szans),
4) kosztu (głównie finansowego),
5) możliwego wpływu na inne ryzyka.
4.3.5.

Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej gromadzi zebrane od Właścicieli Ryzyk dane
w zakresie planów postępowania z ryzykiem i przedstawia je na posiedzeniu Zespołu ds. Kontroli
Zarządczej.

4.3.6.

Zespół ds. Kontroli Zarządczej na podstawie Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie Środowiska oraz wskazanych przez Właścicieli Ryzyk nieakceptowalnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych ustala ostateczną listę ryzyk nieakceptowalnych.

4.3.7.

Narzędziem pomocnym w zakresie wskazywania ryzyk nieakceptowanych może być kryterium akceptowalności ryzyka oparte na regule Pareto. Przyjmuje się, że 20% ryzyk o największej wartości powoduje
80% strat. Z tego też względu należy zająć się tymi 20% ryzyk:
Poziom akceptowalności ryzyka: (MAX_WRS — MIN_WRS) x 0,8
gdzie:
MAX_WRS — największa wartość ryzyka,
MIN_WRS — najmniejsza wartość ryzyka.

4.3.8.

Zespół ds. Kontroli Zarządczej zatwierdza (ze zmianami lub bez) sposób postępowania z ryzykami nieakceptowanymi dla Ministerstwa Środowiska.

4.3.9.

Ustalony i zaakceptowany przez Zespół ds. Kontroli Zarządczej Rejestr Ryzyk wraz z rekomendacją dotyczącą ryzyk nieakceptowalnych oraz propozycjami planów postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi przekazywany jest za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli Zarządczej do akceptacji Ministra Środowiska.

4.3.10. Wszelkie niezgodności i uwagi Ministra Środowiska przekazywane są do Przewodniczącego Zespołu
ds. Kontroli Zarządczej, który dokonuje odpowiednich zmian we współpracy z Zespołem ds. Kontroli
Zarządczej.
4.3.11. Przewodniczący Zespołu ds. Kontroli Zarządczej przekazuje decyzje Ministra Środowiska do poszczególnych Właścicieli Ryzyk.
4.4.

wdrożenie planów postępowania z ryzykiem, monitorowanie i przegląd ryzyka

4.4.1.

Za wdrożenie planów postępowania z ryzykiem odpowiadają Właściciele Ryzyk.

4.4.2.

Za ciągłe monitorowanie wartości poszczególnych ryzyk odpowiadają Właściciele Ryzyka. O wszelkich
zmianach wartości ryzyk oraz nowych, dotychczas niezidentyfikowanych ryzykach należy informować
osobę na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej.

4.4.3.

Efektywność zarządzania ryzykiem podlega niezależnej i obiektywnej ocenie dokonywanej przez Zespół
Audytu Wewnętrznego. Celem oceny jest:
1) identyfikacja nowych ryzyk dotychczas nie ujętych na mapie ryzyka,
2) określenie skuteczności stosowanych mechanizmów kontroli,
3) monitorowanie skuteczności działań podejmowanych w odniesieniu do ryzyk, których wartości zostały przekroczone.

4.5.

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Finalnym efektem przeprowadzonej analizy ryzyka oraz stosowanych mechanizmów kontroli powinno być uzyskanie przez Właścicieli Ryzyk oraz Ministra Środowiska zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli w zakresie kierowanych przez nich obszarów działania Ministerstwa Środowiska.
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4.5.1.

Właściciele Ryzyk w ramach podległych im obszarów sporządzają oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w których wskazują ryzyka o najwyższym poziomie Współczynnika ryzyka szczątkowego tj. te,
które według Właściciela ryzyka powinny być nieakceptowane, przedstawiają sposób minimalizacji ryzyka w postaci mechanizmów kontroli oraz proponują działania.

4.5.2.

Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zbiera oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
od poszczególnych Właścicieli Ryzyka oraz zobowiązanych jednostek podległych albo nadzorowanych
przez Ministra, omawia podczas spotkania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz przedstawia wraz ze zbiorczym Rejestrem Ryzyka Ministrowi Środowiska. Minister Środowiska na podstawie uzyskanych informacji za pośrednictwem osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zawiera w oświadczeniu
dane na temat ryzyk nieakceptowalnych, sposobu kontroli ryzyk oraz planowanych dalszych działań.

4.5.3.

W celu uzyskania pełnej zgodności stosowanego SKZ, każde ze zidentyfikowanych i ocenionych ryzyk
zostaje przyporządkowane przez osobę na Stanowiska ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej do jednego
z celów kontroli zarządczej, do których należą:
1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
2) skuteczność i efektywność działania,
3) wiarygodność sprawozdań,
4) ochrona zasobów,
5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
6) efektywność i skuteczność przepływu informacji,
7) zarządzanie ryzykiem.

4.5.4.

Dla każdego celu kontroli zarządczej obliczany jest w dalszej kolejności średni poziom Wskaźnika ryzyka
szczątkowego (opisany w rozdziale kolejnym), który wskazuje poziom zagrożenia realizacji każdego
z celów kontroli zarządczej.

4.6.

Procedury wewnętrzne w zakresie kontroli zarządczej

Ustala się zbiór następujących, istniejących procedur wewnętrznych, których celem jest organizacja procesów
zachodzących w Ministerstwie Środowiska, a w szczególności procesów gospodarczych:
1) regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska,
2) regulamin pracy Ministerstwa Środowiska,
3) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie przeprowadzania w Ministerstwie
Środowiska naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska inne niż wyższe stanowiska
w służbie cywilnej,
4) regulamin premiowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Środowiska,
5) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie ustalenia systemu nagród finansowych i awansów członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Środowiska,
6) zasady dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Ministerstwa Środowiska,
7) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie powołania zespołu wartościującego, przeprowadzającego wartościowanie stanowisk pracy w MŚ oraz szczegółowych zasad sporządzania
i aktualizacji opisów stanowisk pracy, ich wartościowania i aktualizacji wyników wartościowania,
8) zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska,
9) zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt
oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Środowiska,
10) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie ustalenia obowiązku stosowania
Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Ministerstwie Środowiska,
11) procedur kontroli finansowej Ministerstwa Środowiska,
12) procedury przeprowadzania kontroli w organach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska,
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13) procedury udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska,
14) procedura realizacji podróży służbowych za granicę pracowników resortu środowiska,
15) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie wprowadzenia zasad ochrony danych osobowych,
16) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych oraz modemów do mobilnego dostępu do internetu w Ministerstwie Środowiska,
17) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie ustalenia regulaminu wykorzystywania środków transportu w Ministerstwie Środowiska,
18) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie wykonywania obsługi transportowej i
użytkowania osobowych samochodów służbowych oraz przyznawania ryczałtów samochodowych za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w Ministerstwie Środowiska,
19) zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania
i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonanych przy ich użyciu operacji finansowych
w Ministerstwie Środowiska.
4.6.1.

Środki kontroli finansowej wykorzystywane w Ministerstwie Środowiska zawarte zostały również w innych zarządzeniach kierownika jednostki oraz zakresach czynności pracowników.

5.

Metodyka oceny ryzyka i mechanizmów kontroli w Ministerstwie Środowiska

Poniżej przedstawiono metodykę oceny ryzyka i mechanizmów kontroli w ramach SKZ w Ministerstwie Środowiska. Narzędziem wspierającym ten proces są arkusze oceny systemu kontroli zarządczej.
5.1.

Etapy identyfikacji i oceny ryzyka

Przyjmuje się, iż dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy uzupełnić arkusz oceny systemu kontroli zarządczej, odpowiednio:
1) wprowadzenie:
a) wskazanie komórki organizacyjnej, w której analiza ryzyka będzie dokonywana,
b) wpisanie imienia i nazwiska Właściciela Ryzyk, jak również osób wspomagających proces oceny,
2) obszary zadań — w arkuszu wskazane zostały obszary zadań realizowanych w komórce organizacyjnej; umieszczona lista powinna zostać wykorzystana przy identyfikacji ryzyk oraz podlegać każdorazowo weryfikacji i
aktualizacji pod katem realizowanych działań; aktualizację przeprowadzają poszczególni Właściciele Ryzyka;
3) analiza ryzyka:
a) lp. — liczba porządkowa ryzyka — dane uzupełniane automatycznie,
b) komórka organizacyjna — dane uzupełniane automatycznie,
c) cel obszaru zadań — dla wskazanego w kolejnej kolumnie obszaru zadań należy wskazać ogólny cel, który
przyświeca realizacji zadania,
d) obszar zadań — grupa działań, które są realizowane w danej komórce organizacyjnej,
e) nazwa ryzyka — dla 36 wzorcowych ryzyk nazwy zostały ustalone, ryzyka zidentyfikowane przez Właścicieli Ryzyka należy dodać na końcu listy,
f) podkategoria ryzyka — należy wskazać, do której podkategorii dane ryzyko należy, należy wskazać jedną
podkategorię,
g) kategoria ryzyka — dane uzupełniane automatycznie,
h) potencjalne przyczyny — należy wskazać potencjalne przyczyny wystąpienia ryzyka,
i) prawdopodobieństwo — ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka wg przyjętej 5-stopniowej skali,
j) skutki — ocena skutków wystąpienia ryzyka: finanse, reputacja, realizacja zadań według przyjętych 5-stopniowych skal,
k) nr — numer mechanizmu kontroli — dane uzupełniane automatycznie,
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l) mechanizm kontroli — należy wskazać nazwy stosowanych w odniesieniu do danego ryzyka mechanizmów
kontroli,
m) kategoria mechanizmu kontroli — należy wybrać jedną kategorię,
n) skuteczność mechanizmów kontroli — ocena skuteczności mechanizmów kontroli według przyjętej 3-stopniowej skali,
4) rejestr ryzyka — wszystkie zidentyfikowane i ocenione ryzyka powinny znaleźć się w zbiorczej tabeli, która
umożliwi porównywanie danych i podejmowanie właściwych decyzji; w arkuszu należy posortować ryzyka
od największych do najmniejszych według kolumny WRS; dla wybranych ryzyk o najwyższej wartości należy
w kolejnej kolumnie wpisać „Tak”; w ten sposób ryzyko zostanie określone jako nieakceptowalne; dla pozostałych ryzyk należy wybrać opcję „Nie”; następnie dla ryzyk nieakceptowanych w dalszej części arkusza
należy zaproponować działania, które powinny zostać podjęte, aby ryzyka nieakceptowane zostały zmniejszone; przedstawiony powyżej tok postępowania powinien być realizowany zgodnie z arkuszem oceny Systemu
Kontroli Zarządczej,
5) oświadczenie — formularz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, powinien zostać podpisany przez Właściciela Ryzyka; należy wypełnić tabelę z ryzykami nieakceptowanymi oraz planami działań.
5.2.

kategoryzacja ryzyk

5.2.1.

Klasyfikacja ryzyk — kategoria/podkategoria.

Wszelkie ryzyka zidentyfikowane w ramach zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska przyporządkowywane są do jednego z trzech obszarów ryzyka:
1) ryzyko strategiczne,
2) ryzyko finansowe,
3) ryzyko operacyjne.
Podział na kategorie i podkategorie ryzyka został określony następująco:
obszar ryzyka

kategoria ryzyka

opis

1

2

3

I.1. otoczenie
polityczne

Ryzyka związane
z tworzeniem prawa.

I.2. otoczenie
społeczne

Ryzyka związane
ze społecznym odbiorem
działalności Ministerstwa.

II.1. Proces
inwestycyjny

Ryzyka związane
z uczestnictwem w procesach
inwestycyjnych.

II.2. księgowanie

Ryzyka związane
z błędami księgowymi.

II.3. Sprawozdawczość
finansowa

Ryzyka związane
z przygotowaniem,
przekazaniem sprawozdań
finansowych.

II.4. Pozyskanie
środków finansowych

Ryzyka związane
z finansowaniem działalności
Ministerstwa.

II.5. wydatkowanie
środków finansowych

Ryzyka związane
z wydatkowaniem
środków finansowych
przez Ministerstwo.

I. Ryzyko strategiczne
Ryzyka związane ze zdarzeniami mającymi
bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów
strategicznych lub ich zaniechanie.
Ryzyka w tym obszarze mają charakter
długoterminowy.
II. Ryzyko finansowe
Ryzyka związane z finansowanie działalności
Ministerstwa, w tym między innymi zapewnieniem
środków na bieżące funkcjonowanie, racjonalnym
zarządzaniem wolnymi środkami oraz właściwym
rozliczaniem wyniku finansowego.
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1

2

3

Ryzyka związane bezpośrednio z zadaniami
realizowanymi przez poszczególne komórki
organizacyjne i wynikające z niedoskonałości
procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów
systemów komputerowych oraz zdarzeń
zewnętrznych.

III.1. Bezpieczeństwo
informacji

Ryzyka związane
z utratą poufności,
integralności,
dostępności informacji.

III.2. Informatyka

Ryzyka związane
z zapewnieniem
i wykorzystywaniem
zasobów
informatycznych.

III.3. Zasoby ludzkie

Ryzyka związane z
zatrudnianiem,
szkoleniem
zasobów ludzkich.

III.4. organizacja

Ryzyka związane
bezpośrednio
z organizacyjnymi
problemami
w działalności
Ministerstwa.

III.5. Sprawozdawczość

Ryzyka związane
z przygotowaniem,
przekazaniem
sprawozdań
(nie dotyczących
stricte finansów)

III.6. oszustwo

Ryzyka związane
z łamaniem prawa
oraz przekraczaniem
uprawnień.

III.7. współpraca

Ryzyka związane ze
współdziałaniem
Ministerstwa z innymi
jednostkami.

III.8. Bezpieczeństwo
i ochrona

Ryzyka związane
z bezpieczeństwem
i ochroną obiektów
Ministerstwa
oraz zawartych
w nich zasobów.

III.9. Prawo

Ryzyka z wiązane
ze zgodnością
z obowiązującym
prawem.

III.10. Zdarzenia
zewnętrzne

Ryzyka o charakterze
losowym,
bez możliwości wpływu
na nie.

III. Ryzyko operacyjne

Każde z nowych ryzyk, dotychczas niezidentyfikowanych, należy przyporządkować do odpowiedniej kategorii
oraz podkategorii ryzyka.

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 1

— 32 —

5.3.

ocena ryzyka i mechanizmów kontroli

5.3.1.

Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

Poz. 9

Pierwszym kryterium oceny każdego z ryzyk jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka na dzień przeprowadzenia oceny.
Prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka należy ocenić w pięciostopniowej skali przedstawionej poniżej.
Prawdopodobieństwo

P

5.3.2.

5

Zagrożenie jest bardzo wysokie.

4

Zagrożenie jest wysokie.

3

Zagrożenie jest realne.

2

Zagrożenie jest mało realne.

1

Zagrożenie jest raczej nierealne.

Ocena skutku wystąpienia ryzyka.

Dokonując oceny wystąpienia realizacji danego ryzyka należy brać pod uwagę najbardziej prawdopodobne
konsekwencje spowodowane zmaterializowaniem się ryzyka.
Skutki zmaterializowania się zagrożeń oceniane są według trzech kryteriów: finanse, reputacja oraz realizacja
zadań. Przyjęte skale oceny skutków wystąpienia ryzyka wskazane zostały poniżej.
Sf

Skutek — finanse

5

Katastrofa finansowa dla resortu.

4

Znaczny wpływ na finanse urzędu lub resortu.

3

Umiarkowany wpływ na finanse urzędu lub resortu.

2

Nieznaczny wpływ na finanse urzędu lub resortu.

1

Brak wpływu finansowego.

Sr

Skutek — reputacja

5

Długoterminowe negatywne informacje w mediach/w administracji
rządowej.

4

Krótkoterminowe negatywne informacje w mediach/w administracji
rządowej.

3

Zwiększona liczba skarg, wniosków, listów, telefonów.

2

Negatywne informacje wewnątrz urzędu.

1

Brak negatywnych skutków wizerunkowych.

Sz

Skutek — realizacja zadań

5

Zdarzenie znacząco utrudnia funkcjonowanie urzędu.

4

Zdarzenie w nieznaczny sposób utrudnia funkcjonowanie urzędu.

3

Zdarzenie znacząco utrudnia funkcjonowanie komórki organizacyjnej.

2

Zdarzenie w nieznaczny sposób utrudnia funkcjonowanie komórki
organizacyjnej.

1

Zdarzenie nie wpływa na funkcjonowanie komórki organizacyjnej.
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Ocena skuteczności mechanizmów kontroli.

Przez mechanizmy kontroli należy rozumieć polityki, procedury, techniczne środki zabezpieczeń oraz inne zaprojektowane rozwiązania, jak również rzeczywiste praktyki stosowane w celu prewencji zdarzeń lub redukcji skutków w przypadku zmaterializowania się ryzyka.
Każdy ze zidentyfikowanych mechanizmów kontroli powinien zostać przyporządkowany do jednej z kategorii:
1) organizacyjne — np. procedury, szkolenia,
2) technologiczne — np. system alarmowy, system monitorowania,
3) prawno-finansowe — np. przepisy prawa, kary umowne, ubezpieczenia.
Skala oceny skuteczności wdrożonych mechanizmów kontroli ryzyka pozwala na ocenę działań zarządczych
wdrożonych względem zidentyfikowanych ryzyk. Skala przygotowana została w celu oceny możliwości wpłynięcia na wartość ryzyka poprzez podniesienie skuteczności aktualnie wdrożonych działań zarządczych (kontroli) względem zidentyfikowanych ryzyk.
Każdy z mechanizmów kontroli oceniany jest osobno.
Skala oceny skuteczności środków kontroli:
Skuteczność środków kontroli

P

5.3.4.

3

Wysoka skuteczność — środek adekwatny i optymalny dla ryzyka.

2

Średnia skuteczność — środki kontroli z umiarkowanym potencjałem
do poprawy.

1

Niska skuteczność — środek kontroli z dużym potencjałem do poprawy.

Współczynniki ryzyka.

Bazowym wzorem określającym wartość ryzyka jest współczynnik ryzyka wyliczany według poniższych wzorów:
wRN = [P x (Sf + Sr + Sz)]
Gdzie:
WRI — Współczynnik ryzyka nieodłącznego
P — Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
Sf — Skutek-finanse
Sr — Skutek-reputacja
Sz — Skutek-realizacja zadań
wRS = [P x (Sf + Sr + Sz)] / (SK + 1)
Gdzie:
WRR — Współczynnik ryzyka szczątkowego
P — Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
Sf — Skutek-finanse
Sr — Skutek-reputacja
Sc — Skutek-realizacja zadań
SK — Suma skuteczności środków kontroli
Przez ryzyko nieodłączne rozumie się ryzyko występujące w sytuacji braku działań kierownictwa w kierunku
wpłynięcia na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub na jego skutki.
Ryzyko szczątkowe pozostaje po podjęciu przez kierownictwo działań w kierunku zmniejszenia jego prawdopodobieństwa lub skutków.
W ramach SKZ wykorzystywany będzie zarówno wskaźnik WRN, jak i WRS. Porównywanie wartości wskaźników
pozwoli na ocenę skuteczności działań podejmowanych w odniesieniu do ryzyka, jak również śledzenie i poprawę istniejących lub wdrażanie nowych rozwiązań wpływa na obniżenie poziomu ryzyka.
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UwAGA
Oceniając poziom ryzyka, jak również poziom skuteczności mechanizmów kontroli, należy w głównej mierze
polegać na wskazaniu właściwego poziomu poprzez wybór wartości liczbowej. Opis dla danej wartości jest
pomocniczy i nie w każdym przypadku będzie w pełni adekwatny.
5.4.

Rejestr ryzyka

Zgodnie z przyjętą metodyką wyniki ocen przeprowadzonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych
zostają zebrane przez osobę na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, a następnie przedstawione
w postaci Rejestru Ryzyk, który następnie przekazany jest do weryfikacji Zespołu ds. Kontroli Zarządczej.
Ryzyko ocenione pod względem wskazanych powyżej parametrów (prawdopodobieństwo, skutki, skuteczność
mechanizmów kontroli, WRW, WRN) włączane jest do Rejestru Ryzyk.
6.

Postanowienia końcowe

6.1.

Pozostałe regulacje

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają polityki, regulaminy i szczegółowe procedury obowiązujące w MŚ.
6.2.

Przegląd i weryfikacja Księgi Systemu Kontroli Zarządczej

Księga Systemu Kontroli Zarządczej podlega przeglądowi i weryfikacji, dokonywanej przez osobę zajmującą
Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej co najmniej raz w roku we współpracy Zespołem ds. Systemu
Kontroli Zarządczej.
7.

Załączniki

Załącznik nr 1 do Księgi Systemu Kontroli Zarządczej

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEń OSOBY
NA STANOWISKU DS. KOORDYNACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ
1. Zapewnienie jednolitych standardów w zakresie
identyfikacji, analizy i oceny ryzyka oraz mechanizmów kontroli w Ministerstwie Środowiska i w jednostkach w działach kierowanych przez Ministra
Środowiska.

6. Koordynowanie prac Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, jak również wspieranie jego działalności poprzez dostarczanie kompletnych i adekwatnych informacji na temat poszczególnych ryzyk i mechanizmów kontroli.

2. Zapewnienie kompletnej informacji na temat poszczególnych ryzyk i mechanizmów kontroli w oparciu o współpracę z Właścicielami Ryzyk.

7. Koordynowanie i nadzorowanie opracowania i wdrażania planów reakcji na ryzyko,

3. Koordynowanie procesów identyfikacji i oceny.

8. Utrzymanie bez danych o ryzyku i mechanizmach
kontroli, w szczególności Rejestru Ryzyk.

4. Weryfikacja danych na temat ryzyk i mechanizmów kontroli przekazywanych przez Właścicieli
Ryzyka.

9. Tworzenie i aktualizacja metodyki oceny ryzyka
i mechanizmów kontroli, jak również związanych
z nią wzorów dokumentów.

5. Koordynowanie i nadzorowanie raportowania — 10. Integracja Systemu Kontroli Zarządczej z innymi
działaniami w zakresie zarządzania i planowania.
osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli
Zarządczej opracowuje wymagania, zapewnia spójność, zbiera i agreguje informacje na potrzeby 11. Komunikowanie celów Systemu Kontroli Zarządczej
Ministra Środowiska oraz Zespołu ds. Kontroli Zaoraz realizacja działań na rzecz zwiększenia świadorządczej.
mości w tym zakresie w Ministerstwie Środowiska.
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Załącznik nr 2 do Księgi Systemu Kontroli Zarządczej

Warszawa,

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok ..........

Pan/Pani ..........................................................................................................................................................................
Dyrektor ...........................................................................................................................................................................
W zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, iż posiadam wystarczającą pewność/wystarczającą pewność z zastrzeżeniami*, że w kierowanej przeze mnie komórce organizacyjnej:
1) realizowane zadania i podejmowane działania były prowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami
(procedurami wewnętrznymi) przyjętymi w jednostce,
2) sprawozdania i informacje sporządzane przez komórkę organizacyjną, zarówno na potrzeby innych komórek organizacyjnych, jak i przedstawiane na zewnątrz były prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym,
3) zasoby przydzielone do realizacji zadań komórki organizacyjnej zostały wykorzystane wyłącznie do realizacji
zadań komórki oraz w sposób oszczędny, gospodarny i efektywny,
4) zasady kontroli zarządczej w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną są przestrzegane,
w szczególności:
a) zapewniony jest skuteczny nadzór i kontrola nad realizacją zadań komórki,
b) identyfikacja i analiza występujących ryzyk w celu zwiększenia prawdopodobieństwa terminowej i skutecznej realizacji zadań była i jest prowadzona na bieżąco, zastosowałem/zastosowałam* odpowiednie działania korygujące,
c) zapewniona została ciągłość realizacji zadań (w okresie mojej nieobecności),
d) podział obowiązków oraz sposób przydzielania zadań poszczególnym pracownikom jest adekwatny dla
zapewnienia skutecznej i terminowej realizacji zdań,
e) wszyscy pracownicy komórki posiadają aktualne opisy stanowisk pracy, odzwierciedlające faktycznie realizowane przez nich czynności,
f) zapewniony jest wystarczająco skuteczny i sprawny system przepływu informacji w komórce organizacyjnej i w jednostce, w zakresie spraw, realizowanych przez komórkę organizacyjną.
Zastrzeżenia dotyczą zbyt wysokiego poziomu następujących ryzyk:
Lp.
1
2
3
4
5
...

Nazwa ryzyka

Proponowane działania

Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska
i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Nr 1

— 36 —

Poz. 9

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z*:
1) monitoringu realizacji celów i zadań,
2) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych,
3) audytu wewnętrznego,
4) kontroli wewnętrznych,
5) kontroli zewnętrznych,
6) innych źródeł informacji ............................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.

……………………………………………….
(podpis i pieczęć)

* Niepotrzebne skreślić.

1
2
3
…

Nazwa
ryzyka

Podkategoria
ryzyka

Kategoria
ryzyka

Potencjalne
przyczyny:
zewnętrzne,
wewnętrzne

Prawdopodobieństwo

Skutek —
finanse

Skutek —
reputacja

Skutek —
realizacja
zadań

Nr

Współczynnik ryzyka
szczątkowego

Obszar
zadań

Współczynnik ryzyka
nieodłącznego

Cel
obszaru
zadań

Skuteczność
mechanizmu kontroli

Komórka
organizacyjna

Kategoria
Mechanizmu kontroli

Lp.

Mechanizm kontroli

Arkusz oceny Systemu kontroli Zarządczej — analiza ryzyka
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Arkusz oceny Systemu kontroli Zarządczej — rejestr ryzyka

Lp.

1
2
3
…

Nazwa
ryzyka

Prawdopodobieństwo

Skutek —
finanse

Skutek —
reputacja

Skutek —
realizacja
zadań

Współczynnik
ryzyka
nieodłącznego

Współczynnik
ryzyka
szczątkowego

Ryzyko
nieakceptowalne
[tak/nie]

Plan postępowania z ryzykiem
Opis
działania

Korzyści

Osoba
odpowiedzialna

Termin
realizacji

Szacowany
koszt
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10
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia
3) rekomendowanie poziomu akceptowalności ryzyka;
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
4) opiniowanie proponowanych metod postępowania
z ryzykiem i rekomendowanie ich Ministrowi Środo§1
wiska;
Powołuje się Zespół ds. Kontroli Zarządczej w Minister- 5) wyznaczenie sposobu budżetowania środków na
stwie Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, w następostępowanie ryzykiem;
pującym składzie:
6) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomo1) Przewodniczący Zespołu — Monika Dziadkowiec,
ści w zakresie kontroli zarządczej;
Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;
2) członek Zespołu — Iwona Jastrzębska, Zastępca
Dyrektora Departamentu Ekonomicznego;
3) członek Zespołu — Krzysztof Janeczko, Dyrektor
Departamentu Leśnictwa;

7) dokonywanie weryfikacji kompletności listy ryzyk
i mechanizmów kontroli oraz adekwatności dokonywanych ocen.
§3

4) członek Zespołu — Joanna Książek, Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Operacyjnego Infra- 1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu.
struktura i Środowisko;
2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w spra5) członek Zespołu — Małgorzata Typko, Zastępca
wach spornych.
Dyrektora Departamentu Instrumentów Środowiskowych;
§4
6) członek Zespołu — Ewa Knedler, Zastępca Dyrektora
Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Audytor we- 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz
wnętrzny;
w roku, zgodnie z przyjętą częstotliwością dokonywania oceny funkcjonowania Systemu Kontroli
7) członek Zespołu — Artur Słabuszewski, specjalista
Zarządczej.
w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, osoba na
Stanowisku ds. Koordynacji ds. Kontroli Zarządczej.
2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek osoby na
§2
Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej, po
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego
Zespołu.
1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków
rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej;
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału
w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczegól2) opiniowanie wyników analizy i oceny ryzyka oraz
wyników analizy i oceny stosowanych środków konności członków ścisłego Kierownictwa Resortu
troli, w szczególności w zakresie:
Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów
lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych
a) kompletności listy ryzyk,
Ministerstwa Środowiska.
b) ocen poszczególnych ryzyk oraz mechanizmów
kontroli;
4. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posie1)

2)

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).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238,
poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414,
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.

dzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną,
co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
§5

1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest
protokół, który jest następnie zatwierdzany przez
Przewodniczącego Zespołu.
2. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zapisywane są
w protokole, o którym mowa w ust. 1.
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3. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:
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§6
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska.

1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;

§7

2) listę uczestników posiedzenia;

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

Minister Środowiska

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

Andrzej Kraszewski

11
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

5) w załączniku nr 1:
a) w § 2:
— ust. 5 otrzymuje brzmienie:

§1
W zarządzeniu Nr 54 Ministra Środowiska z dnia
21 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu
organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 uchyla się pkt 2;
2) w § 21 uchyla się pkt 14;
3) uchyla się § 29;
4) w § 37 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Procedura przygotowywania stanowisk Ministra
do projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych otrzymywanych przez
Ministra Środowiska w ramach uzgodnień międzyresortowych;”;
1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— gospodarka wodna oraz 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).
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.
Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 1
Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

„5. Właściwa komórka przekazuje projekty oraz
wszelkie dokumenty dotyczące prac nad
nimi, w wersji elektronicznej (zeskanowane,
w formacie pdf), upoważnionym pracownikom Ministerstwa, w celu udostępnienia
w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.”,
— dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 5, nie
dotyczy projektów założeń projektów
ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów i projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, na
etapie kierowania ich na Komitet Rady
Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności, Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich, Komisję
Prawniczą i Radę Ministrów.
5b. Departament Prawny udostępnia właściwej komórce projekty oraz dokumenty
skierowane na zewnątrz Ministerstwa.”,
b) dodaje się tytuł i § 18—23 w brzmieniu:
„SZCZEGÓLNE ZASADY
PRZYGoTowYwANIA I UZGADNIANIA
PRoJEkTÓw DoSToSowUJĄCYCH PoLSkIE
PRAwo Do PRAwA UNII EURoPEJSkIEJ
§ 18
Do przygotowywania i uzgadniania projektów dostosowujących polskie prawo do prawa Unii Europejskiej stosuje się postanowienia niniejszego
załącznika uzupełnione o poniższe postanowienia.
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§ 19
Właściwa komórka przygotowuje projekt dostosowujący polskie prawo do prawa Unii Europejskiej mając na uwadze, odpowiednio:
1) termin dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej, wynikający z aktu prawa
Unii Europejskiej opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej;
2) konieczność niezwłocznego usunięcia niezgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej.
§ 20
Właściwa komórka, niezwłocznie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
aktu prawa Unii Europejskiej, do którego należy
dostosować polskie prawo:
1) określa sposób dostosowania prawa polskiego
do prawa Unii Europejskiej, a w szczególności:
a) rodzaj aktu, który będzie dostosowywał polskie prawo do prawa Unii Europejskiej,
b) tytuł aktu, który należy znowelizować albo
wprowadzić do polskiego prawa,
c) zakres zmian, które mają zostać wprowadzone;
2) podejmuje działania mające na celu uchylenie
wymogu opracowania i uzgodnienia projektu
założeń projektu ustawy, w szczególności występuje do Departamentu Prawnego o przygotowanie stosowanego wniosku, przedstawiając
szczegółowe uzasadnienie jego złożenia —
w przypadku, gdy aktem, który będzie dostosowywał polskie prawo do prawa Unii Europejskiej jest ustawa, a opracowanie i uzgodnienie
projektu założeń projektu ustawy, a następnie
projektu ustawy będzie uniemożliwiało albo
znacznie utrudniało dostosowanie polskiego
prawa w terminie wynikającym z prawa Unii
Europejskiej;
3) ustala harmonogram prac, zwany dalej „harmonogramem”, określający terminy:
a) w przypadku projektu założeń projektu ustawy:

Poz. 11

— skierowania na Komitet do Spraw Europejskich,
— skierowania na Stały Komitet Rady Ministrów,
— skierowania na Radę Ministrów,
— skierowania projektu ustawy na Stały
Komitet Rady Ministrów,
— skierowania projektu ustawy na Radę
Ministrów,
— wejścia w życie ustawy wraz z niezbędnymi aktami wykonawczymi,
b) w przypadku projektu ustawy:
— dokonania oceny, o której mowa w § 3,
— przystąpienia do sporządzenia projektu,
— skierowania do uzgodnień wewnątrzresortowych,
— przekazania do Departamentu Prawnego,
— skierowania na Kierownictwo Resortu,
— skierowania do konsultacji,
— skierowania do uzgodnień międzyresortowych,
— ewentualnego skierowania na Komitet
Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji
i Łączności,
— skierowania na Komitet do Spraw Europejskich,
— skierowania na Stały Komitet Rady Ministrów,
— skierowania na Radę Ministrów,
— wejścia w życie ustawy wraz z niezbędnymi aktami wykonawczymi,
c) w przypadku projektu rozporządzenia Rady
Ministrów:
— dokonania oceny, o której mowa w § 3,
— przystąpienia do sporządzenia projektu,
— skierowania do uzgodnień wewnątrzresortowych,
— przekazania do Departamentu Prawnego,
— skierowania na Kierownictwo Resortu,

— dokonania oceny, o której mowa w § 3,

— skierowania do konsultacji,

— przystąpienia do sporządzenia projektu,

— skierowania do uzgodnień międzyresortowych,

— skierowania do uzgodnień wewnątrzresortowych,
— przekazania do Departamentu Prawnego,
— skierowania na Kierownictwo Resortu,

— ewentualnego skierowania na Komitet
Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji
i Łączności,

— skierowania do konsultacji,

— skierowania na Komitet do Spraw Europejskich,

— skierowania do uzgodnień międzyresortowych,

— skierowania na Stały Komitet Rady Ministrów,

— ewentualnego skierowania na Komitet
Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji
i Łączności,

— skierowania na Radę Ministrów,
— wejścia w życie rozporządzenia,
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d) w przypadku projektu rozporządzenia innego
niż wymieniony w lit. c:
— dokonania oceny, o której mowa w § 3,
— przystąpienia do sporządzenia projektu,
— skierowania do uzgodnień wewnątrzresortowych,
— przekazania do Departamentu Prawnego,
— skierowania na Kierownictwo Resortu,
— skierowania do konsultacji,
— skierowania do uzgodnień międzyresortowych,
— skierowania do podpisu,
— wejścia w życie rozporządzenia.
§ 21

Poz. 11

3. Notatka, o której mowa w ust. 2, przekazywana
jest do wiadomości Departamentu Prawnego
i Departamentu Współpracy z Zagranicą.
4. W przypadku niedochowania terminu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3, stosuje się ust. 2 i 3.
§ 23
Właściwa komórka, niezwłocznie po stwierdzeniu
niezgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej podejmuje odpowiednio działania,
o których mowa w § 20—22, z tym, że:
1) harmonogram jest ustalany po ewentualnym
poleceniu Ministra stosowania odrębnego trybu
opracowania i uzgodnienia projektu dostosowującego polskie prawo do prawa Unii Europejskiej, o którym mowa w § 1 ust. 6;

1. Właściwa komórka, niezwłocznie po sporządze2) termin na zgłoszenie uwag, o których mowa
niu harmonogramu, przekazuje go, przy piśmie,
w § 21 ust. 2, wynosi 3 dni.”;
do Departamentu Prawnego i Departamentu
Współpracy z Zagranicą.
6) dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym
w załączniku do zarządzenia.
2. Komórki, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu
§2
zgłaszać do niego uwagi, wynikające w szczególności z:
Dyrektorzy właściwych komórek niezwłocznie opracują
1) konieczności zachowania terminów wynika- harmonogramy, o których mowa w załączniku nr 1
do załącznika do zarządzenia, o którym mowa w § 1, dla:
jących z:
a) ustawy z dnia 8 października 2010 r. 1) projektów dostosowujących polskie prawo do prawa
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem
Unii Europejskiej, nad którymi trwają prace, z wyjąti Senatem w sprawach związanych z członkiem projektów przekazanych już do konsultacji;
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
2) projektów dostosowujących polskie prawo do prawa
Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395),
Unii Europejskiej, do sporządzania których jeszcze
b) uchwały Nr 49 Rady Ministrów — Regunie przystąpiono, ale które będą realizować istniejąlamin pracy Rady Ministrów,
cy już obowiązek dostosowania polskiego prawa
c) niniejszego załącznika;
do prawa Unii Europejskiej.
2) nieracjonalności wyznaczonych terminów;
§3
3) konieczności dochowania terminu dostosowania polskiego prawa do prawa Unii Euro- 1. Przepisy § 2 ust. 5—5b załącznika nr 1 do załącznika
do zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
pejskiej.
nadanym niniejszym zarządzeniem stosuje się do:
3. Rozbieżności wynikające ze zgłoszonych uwag
1) projektów założeń projektów ustaw, projektów
usuwa się w trybie roboczym, a w razie ich nieustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów
usunięcia sprawę przedstawia się do rozstrzygi projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów
nięcia właściwemu członkowi Kierownictwa
kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lutego 2011 r.;
Resortu.
§ 22

2) projektów rozporządzeń Ministra Środowiska kierowanych do uzgodnień od dnia 1 lipca 2011 r.

1. Dyrektor właściwej komórki czuwa nad dochowaniem terminów wynikających z harmono- 2. Do projektów założeń projektów ustaw, projektów
gramu.
ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i pro2. W przypadku niedochowania terminu wynikająjektów rozporządzeń Ministra Środowiska, innych niż
cego z harmonogramu dyrektor właściwej kowymienione w ust. 1, stosuje się § 2 ust. 5 załącznika
mórki niezwłocznie sporządza notatkę dla właśnr 1 do załącznika do zarządzenia, o którym mowa
ciwego członka Kierownictwa Resortu, w której:
w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
1) informuje o niedochowaniu terminu;
§4
2) przedstawia przyczyny niedochowania terminu;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
3) przedstawia nowe terminy dalszych prac,
mając na uwadze w szczególności konieczność dochowania terminu dostosowania
polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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Poz. 11
Załącznik do zarządzenia Nr 11 Ministra Środowiska
z dnia 14 lutego 2011 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1a

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA
STANOWISK MINISTRA
DO PROJEKTÓW ZAŁOŻEń PROJEKTÓW USTAW I PROJEKTÓW AKTÓW NORMATYWNYCH
OTRZYMYWANYCH PRZEZ MINISTRA ŚRODOWISKA
W RAMACH UZGODNIEń MIĘDZYRESORTOWYCH
§1

3. Departament Prawny przekazuje projekty do komórek
merytorycznych wyłącznie w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów, a do jednostek resorto1. Niniejszy załącznik określa zasady przygotowywania
wych — przy pomocy poczty elektronicznej.
stanowisk Ministra do projektów założeń projektów
ustaw i projektów aktów normatywnych otrzymywanych przez Ministra w ramach uzgodnień międzyre- 4. Departament Prawny, przekazując projekty do komósortowych.
rek merytorycznych i jednostek resortowych, ustala
termin zgłaszania uwag uwzględniający:
2. Przez projekty aktów normatywnych, o których mowa
w ust. 1, rozumie się projekty ustaw, rozporządzeń,
1) termin wyznaczony przez podmiot przekazujący
zarządzeń i uchwał.
projekt;
3. Niniejszy załącznik stosuje się uwzględniając rodzaj
projektu aktu normatywnego.

2) możliwość zapoznania się z projektem i przygotowania do niego uwag;

4. Niniejszy załącznik stosuje się odpowiednio do przy3) czas potrzebny na przeanalizowanie uwag i przygotowywania stanowisk Ministra do projektów stagotowanie w oparciu o nie stanowiska Ministra.
nowisk Rady Ministrów wobec projektów ustaw,
otrzymywanych przez Ministra w ramach uzgodnień
5. Uwagi, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, powinny:
międzyresortowych.
5. Jeżeli w niniejszym załączniku jest mowa o stanowiskach Ministra albo stanowisku Ministra bez bliższego określenia, rozumie się przez to odpowiednio
stanowiska albo stanowisko Ministra, o których mowa w ust. 1 i 4.
6. Jeżeli w niniejszym załączniku jest mowa o projektach
albo projekcie bez bliższego określenia, rozumie się
przez to odpowiednio projekty albo projekt, o których
mowa w ust. 1 i 4.
§2

1) zawierać:
a) konkretną propozycję zmiany, w szczególności
brzmienie przepisu,
b) szczegółowe uzasadnienie pozwalające ocenić
zasadność propozycji zmiany;
2) zostać przekazane do Departamentu Prawnego
w terminie umożliwiającym ich analizę i przygotowanie stanowiska Ministra;
3) zostać przekazane do Departamentu Prawnego
także w wersji elektronicznej (w formacie doc).

1. Komórką organizacyjną Ministerstwa koordynującą
przygotowywanie stanowisk Ministra jest Departa- 6. Niespełnienie wymagań, o których mowa w ust. 3,
ment Prawny.
może skutkować pominięciem uwag przez Departament Prawny.
2. Departament Prawny przygotowuje stanowiska
Ministra:
7. Departament Prawny udostępnia komórkom merytorycznym i jednostkom resortowym kopie stanowisk
1) samodzielnie;
Ministra.
2) po uzyskaniu uwag komórek organizacyjnych
Ministerstwa właściwych w danej sprawie, zwa§3
nych dalej „komórkami merytorycznymi”;
3) po uzyskaniu uwag, właściwych w danej sprawie:
a) jednostek organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Ministra,
b) organów podległych albo nadzorowanych przez
Ministra,
c) organów opiniodawczo-doradczych Ministra,
zwanych dalej „jednostkami resortowymi”.

Departament Prawny dokonuje analizy projektu otrzymanego przez Ministra w ramach uzgodnień międzyresortowych, niezwłocznie po jego otrzymaniu,
w celu;
1) ustalenia komórek merytorycznych i jednostek
resortowych, do których projekt ma być przekazany;
2) zgłoszenia uwag we własnym zakresie.
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§4
1. Departament Prawny przekazuje otrzymane zaproszenie na konferencję uzgodnieniową, wraz z kopią
stanowiska Ministra, do komórek merytorycznych
i jednostek resortowych, których uwagi zostały zawarte w stanowisku Ministra.

Poz. 11

2. Departament Prawny przekazuje projekt do komórek
merytorycznych lub jednostek resortowych, jeżeli:
1) w trakcie konferencji uzgodnieniowej albo na skutek wymiany stanowisk, o której mowa w § 5, nie
zostały usunięte rozbieżności;
2) projekt ma wpływ na funkcjonowanie resortu
w dziale środowisko lub gospodarka wodna.

2. Przedstawiciel komórki merytorycznej lub jednostki
resortowej, której uwaga została zawarta w stanowisku Ministra, prezentuje stanowisko Ministra w tym 3. Departament Prawny przygotowuje kartę informacyjną projektu i przekazuje ją do Biura Ministra wraz
zakresie na konferencji uzgodnieniowej.
z projektem i, ewentualnie, z wysłanym stanowiskiem
Ministra kierowanym do sekretarza właściwego ko3. Jeżeli propozycja stanowiska Ministra została sformitetu i do wiadomości podmiotu przekazującego
mułowana przez Departament Prawny, na konferenprojekt.
cji uzgodnieniowej stanowisko Ministra w tym zakresie prezentuje przedstawiciel Departamentu Pra4. Biuro Ministra wraz z komórką merytoryczną lub
wnego.
jednostką resortową przedstawiają Ministrowi, sekretarzowi
stanu albo podsekretarzowi stanu biorą4. W przypadku nieobecności przedstawiciela Departacemu
udział
w posiedzeniu właściwego komitetu
mentu Prawnego na konferencji uzgodnieniowej
wszelkie
niezbędne
wyjaśnienia umożliwiające przedprzedstawiciel, o którym mowa w ust. 2, przekazuje
stawienie stanowiska Ministra na posiedzeniu tego
do Departamentu Prawnego, po konferencji uzgodkomitetu.
nieniowej, informację o ustaleniach podjętych w jej
trakcie.
§8
§5
1. Departament Prawny przekazuje pisemne stanowisko
podmiotu przekazującego projekt, odpowiadające na
uwagi zawarte w stanowisku Ministra, do komórek
merytorycznych i jednostek resortowych, których
uwagi zostały zawarte w stanowisku Ministra.

W Komisji Prawniczej dotyczącej projektu biorą udział
przedstawiciele Departamentu Prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także przedstawiciele komórek merytorycznych lub jednostek resortowych.
§9

2. Departament Prawny ustala termin na przedstawienie przez komórki merytoryczne i jednostki resortowe 1. Biuro Ministra przekazuje projekt otrzymany przez
Ministra przed Radą Ministrów do Departamentu
opinii w sprawie stanowiska podmiotu przekazująPrawnego.
cego projekt.
3. Na podstawie opinii komórek merytorycznych i jed- 2. Departament Prawny przekazuje projekt do komórek
merytorycznych lub jednostek resortowych, jeżeli:
nostek resortowych Departament Prawny przygotowuje stanowisko Ministra, akceptujące projekt albo
1) dotychczasowe rozbieżności nie zostały usunięte;
zgłaszające do niego uwagi.
§6

2) projekt ma wpływ na funkcjonowanie resortu
w dziale środowisko lub gospodarka wodna i po
Stałym Komitecie Rady Ministrów zostały wprowadzone zmiany w tym zakresie.

1. Departament Współpracy z Zagranicą przekazuje
projekt otrzymany przez Ministra przed Komitetem
do Spraw Europejskich do Departamentu Prawnego. 3. Departament Prawny przygotowuje kartę informacyjną projektu i przekazuje ją do Biura Ministra wraz
2. Departament Prawny przekazuje do Departamentu
z projektem i, ewentualnie, wysłanym stanowiskiem
Współpracy z Zagranicą pisemną informację o przeMinistra kierowanym do sekretarza Rady Ministrów
biegu uzgodnień międzyresortowych projektu i aki do wiadomości podmiotu przekazującego projekt.
tualnym stanowisku Ministra.
4. Biuro Ministra wraz z komórką merytoryczną lub
jednostką resortową przedstawiają Ministrowi, se§7
kretarzowi stanu albo podsekretarzowi stanu biorącemu udział w posiedzeniu Rady Ministrów wszelkie
1. Biuro Ministra przekazuje projekt otrzymany przez
niezbędne wyjaśnienia umożliwiające przedstawieMinistra przed Komitetem Rady Ministrów do Spraw
nie stanowiska Ministra na posiedzeniu Rady MiniInformatyzacji i Łączności oraz Stałym Komitetem
strów.
Rady Ministrów do Departamentu Prawnego.
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Poz. 12 i 13

12
ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
„2) koordynacja realizacji zadań dotyczących efekpoz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
tywnego korzystania z zasobów, zintegrowanej
polityki produktowej, zmian wzorców produkcji
§1
i konsumpcji, zielonych zamówień publicznych,
a także strategii tematycznych dotyczących śroW zarządzeniu Nr 54 Ministra Środowiska z dnia
dowiska miejskiego;”;
21 września 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu

organizacyjnego Ministerstwa Środowiska3), w załącz2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
niku, w § 23:
„5) prowadzenie działań związanych z przewodnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
Europejskiej, we współpracy z Departamentem
— gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie
Współpracy z Zagranicą;”;

2)

3)

§ 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).
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.
Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 1
Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska oraz zarządzeniem Nr 11
Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniającym
zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

3) dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) współpraca z Departamentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach
wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski

13
ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 lutego 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiego komitetu wielkich Zapór2)
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.3)), zarządza się, co następuje:
1)

2)

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— gospodarka wodna oraz 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).
Zmiany niniejszego zarządzenia zostały dokonane zarządzeniem Nr 47 Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2010 r.
zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Polskiego
Komitetu Wielkich Zapór.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. 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 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
W zarządzeniu Nr 38 Ministra Środowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Polskiego Komitetu
Wielkich Zapór § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Komitet działa na podstawie regulaminu, który
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.”.
§2
Treść załącznika, o którym mowa w § 1 zawarta jest
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
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Poz. 13
Załącznik do zarządzenia Nr 13 Ministra Środowiska
z dnia 22 lutego 2011 r. (poz. 13)

REGULAMIN POLSKIEGO KOMITETU WIELKICH ZAPÓR
Rozdział I

Artykuł 10

Postanowienia ogólne

Komitet może również współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji
zadań, o których mowa w artykule 4.

Artykuł 1

Rozdział III

Polski Komitet Wielkich Zapór, zwany dalej „Komitetem” został powołany jako organ pomocniczy Ministra
Środowiska.

Członkostwo

Artykuł 2

Artykuł 11

Siedzibą Komitetu jest siedziba Ministerstwa Środowi- Członków Komitetu powołuje
ska, które zapewnia jego obsługę organizacyjną i finan- śród osób wyróżniających się
w zakresie realizacji zadań, o
sową.
le 4.
Artykuł 3
Artykuł
Komitet może używać nazwy skróconej „POLCOLD”.
Rozdział II
Przedmiot działalności komitetu
Artykuł 4

Minister Środowiska spowiedzą i umiejętnościami
których mowa w artyku12

Utrata członkowstwa w Komitecie następuje z chwilą:
1) złożenia pisemnej deklaracji o wystąpieniu;
2) wykluczenia z Komitetu za poważne naruszenie Regulaminu;
3) śmierci.

Komitet działa dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej
Artykuł 13
Polskiej zajmując się wymianą doświadczeń i wiedzy
technicznej w dziedzinie projektowania, budowy oraz
eksploatacji konstrukcji hydrotechnicznych, w tym zapór Prawa członków Komitetu:
i innych budowli piętrzących.
1) bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich
organów Komitetu;
Komitet reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Między2) prawo do uczestniczenia w tworzonych tematycznych
narodowej Komisji Wielkich Zapór (International Comkomisjach i komitetach;
mission on Large Dams — ICOLD/Commission Internationaledes Grands Barrages — CIGB), zwaną dalej 3) prawo do wnioskowania do Komitetu o pomoc
„ICOLD”.
merytoryczną i organizacyjną w zakresie działań,
o których mowa w artykule 4;
Artykuł 6
4) prawo do korzystania z materiałów i wydawnictw
posiadanych i opracowywanych przez Komitet.
Komitet zapewnia wymianę informacji oraz współpracę z ICOLD oraz komitetami krajowymi ICOLD.
Artykuł 14
Artykuł 7

Obowiązki członków Komitetu:

Komitet może prowadzić działalność wydawniczą w za- 1) obowiązek przestrzegania Regulaminu Komitetu;
kresie działań realizowanych przez ICOLD.
2) obowiązek świadomego i zaangażowanego wypełniania funkcji powierzonych przez Komitet.
Artykuł 8
Artykuł 15
W celu realizacji zadań, o których mowa w artykułach 4—7 Komitet może organizować konferencje, sym- Każdemu członkowi Komitetu podczas głosowania przypozja, seminaria, wyjazdy techniczne dla uczestników sługuje jeden głos.
krajowych i zagranicznych.
Artykuł 16
Artykuł 9
Wszystkie głosowania na posiedzeniach organów KoKomitet zapewnia udział polskich ekspertów w stałych mitetu są jawne. Na wniosek członka Komitetu można
zarządzić głosowanie tajne.
lub czasowych komisjach i komitetach ICOLD.
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Artykuł 27

Na posiedzeniach organów Komitetu dopuszczalne jest Przed upływem kadencji członkowie Zarządu mogą być
odwołani przez Zgromadzenie jedynie w przypadku:
głosowanie en block.
1) rażącego naruszenia Regulaminu;
Rozdział IV organizacja i
2) prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej.
struktura komitetu Artykuł 19
Artykuł 28

Komitet składa się z:
1) Zgromadzenia Członków Komitetu, zwanego dalej
„Zgromadzeniem”;
2) Zarządu Komitetu, zwanego dalej „Zarządem”;
3) Komisji Rewizyjnej;
4) komisji i komitetów technicznych.
Artykuł 20
Zgromadzenie jest głównym organem Komitetu zbierającym się na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
Artykuł 21

Zarząd składa roczne sprawozdanie Zgromadzeniu ze
swej działalności nie później niż do końca pierwszego
półrocza roku następnego.
Artykuł 29
Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.
Artykuł 30
Na pierwszym posiedzeniu, Komisja Rewizyjna spośród
swoich członków wybiera przewodniczącego Komisji.
Artykuł 31

Zarząd zwołuje Zgromadzenie na sesje zwyczajne przynajmniej dwa razy w roku.

Komisja Rewizyjna przedkłada Zgromadzeniu corocznie
sprawozdanie z badania działalności merytorycznej
i finansowe Komitetu, nie później niż do końca pierwszego półrocza roku następnego.

W razie potrzeby Zarząd zwołuje Zgromadzenie na sesję nadzwyczajną na wniosek ¼ członków lub z własnej
inicjatywy.

Artykuł 32

Artykuł 22

Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Artykuł 33

Zgromadzenie podejmuje decyzje większością głosów Przed upływem kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej
w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
mogą być odwołani przez Zgromadzenie jedynie w przypadku:
Artykuł 23
1) rażącego naruszenia Regulaminu;
Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu 2) prawomocnego wyroku za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej.
i Komisji Rewizyjnej większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, na kaArtykuł 34
dencję czteroletnią.
Artykuł 24
Zarząd składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza, wybieranych przez
Zgromadzenie.
Artykuł 25
Zarząd reprezentuje Komitet, w tym również przed
ICOLD.
Artykuł 26
Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.

W razie potrzeby, Zgromadzenie lub Zarząd powołują
komisje i komitety techniczne określając ich skład i zasady działania.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
Artykuł 35
Podczas pierwszej sesji Zgromadzenia zostaną wybrane jego organy zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
Artykuł 36
Z przebiegu głosowania sporządza się protokół.
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14
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 marca 2011 r.
w sprawie procedury przygotowywania i przekazywania materiałów na posiedzenia kierownictwa resortu
Na podstawie art. 34 ust. 1 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)

2)

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).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238,
poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414,
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
1. Ustala się procedurę przygotowywania i przekazywania materiałów na posiedzenia kierownictwa
resortu.
2. Procedura, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 14 Ministra Środowiska
z dnia 2 marca 2011 r. (poz. 14)

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA I PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW
NA POSIEDZENIA KIEROWNICTWA RESORTU
§1
1. Procedura przygotowywania i przekazywania materiałów na posiedzenia kierownictwa resortu, zwana
dalej „procedurą”, ma zastosowanie do wszystkich
materiałów pisemnych, zwanych dalej „materiałami”,
prezentowanych w czasie posiedzeń kierownictwa
resortu.
2. Ilekroć w procedurze jest mowa o:
1) Ministrze — należy przez to rozumieć Ministra
Środowiska;
2) Ministerstwie — należy przez to rozumieć Ministerstwo Środowiska;
3) członkach kierownictwa resortu — należy przez to
rozumieć:
a) Ministra,
b) Sekretarza Stanu,
c) Podsekretarza Stanu,
d) Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska,
e) Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,
f) dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa,
g) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,

h) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
i) Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska,
j) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
k) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
l) Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych,
m) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
n) Kierownika KASHUE-KOBIZE,
o) Rzecznika Prasowego Ministra,
p) osoby upoważnione do prezentowania stanowiska osób, o których mowa w lit. e—o;
4) jednostce podległej albo nadzorowanej przez
Ministra — należy przez to rozumieć Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska, Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska, Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
KASHUE-KOBIZE;
5) jednostce przygotowującej materiał — należy przez
to rozumieć komórkę organizacyjną Ministerstwa
oraz jednostkę podległą albo nadzorowaną przez
Ministra, przygotowującą i przekazującą materiał
na posiedzenie kierownictwa resortu.
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stanowiącą załącznik nr 2 do procedury, podpisaną
przez osobę reprezentującą jednostkę przygotowującą materiał.

1. Jednostka przygotowująca materiał odpowiada za
celowość, zawartość merytoryczną materiału oraz
jego terminowe przekazanie.
6. Jednostka przygotowująca materiał zobowiązania
jest do przygotowania odpowiedniej ilości kopii ma2. Materiał przeznaczony do rozpatrzenia przez kierowteriałów dla członków kierownictwa resortu.
nictwo resortu powinien wpłynąć do Biura Ministra
najpóźniej na dwa dni przed terminem posiedzenia
§4
(tj. w poniedziałek), na którym ma być rozpatrywany
zgodnie z terminami podanymi w „Planie Kierow- 1. Na dwa dni przed posiedzeniem kierownictwa resornictwa resortu środowiska”, opracowywanym dwa
tu (tj. w poniedziałek) do Biura Ministra przekazywarazy w roku w Biurze Ministra.
ne są:
3. W przypadku przekazania materiału po wyznaczonym
terminie, dyrektor Biura Ministra może odmówić
przyjęcia materiału na posiedzenie kierownictwa resortu.

1) oryginał pełnej wersji materiału, jedna jego kopia
(druk dwustronny), oryginał wypełnionej „karty
informacyjnej” oraz, o ile została sporządzona,
oryginał „karty rozbieżności”;

4. Przekazany nieterminowo materiał może zostać przyjęty na posiedzenie kierownictwa resortu jedynie za
zgodą Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska, prowadzącego posiedzenie kierownictwa resortu.

2) kopie materiału lub w przypadku materiałów obszernych, kopie wersji syntetycznej materiału
(max. 10 stron, druk dwustronny) wraz z „kartą
rozbieżności”, o ile została sporządzona, powielone we wskazanej przez Biuro Ministra ilości
egzemplarzy.

5. Materiał dodatkowy, zgłaszany do porządku obrad 2. W dniu poprzedzającym posiedzenie kierownictwa
resortu (tj. we wtorek) do Biura Ministra przekazywakierownictwa resortu poza planem, o którym mowa
ne są materiały przedstawiające stan prac:
w ust. 2, należy zgłaszać do Biura Ministra najpóźniej
na dwa dni przed terminem posiedzenia, na którym
1) nad aktami wykonawczymi;
ma być rozpatrywany, wraz z podaniem dokładnego
tytułu materiału.
2) nad realizacją Programu Prac Rządu;
§3

3) dotyczących naruszeń prawa UE wszczętych przez
Komisję Europejską.

1. Przygotowany materiał powinien być uzgodniony
z wybranymi komórkami organizacyjnymi Minister- 3. Równolegle z wersją papierową następuje przekazanie wersji elektronicznej materiału (pełna wersja mastwa lub jednostkami podległymi albo nadzorowateriału, streszczenia i załączniki), na adres e-mail
nymi przez Ministra.
wskazany przez Biuro Ministra.
2. Materiał powinien być zaakceptowany przez Ministra,
Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrekto- 4. W dniu poprzedzającym posiedzenie kierownictwa
ra Generalnego Ministerstwa Środowiska.
resortu (tj. we wtorek) materiał jest przekazywany
członkom kierownictwa resortu oraz zamieszczany
w wersji elektronicznej na stronie intranetowej
3. Projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów
w dziale „Materiały na Kierownictwo”.
normatywnych powinny być zaakceptowane także
przez dyrektora Departamentu Prawnego.
5. Każdy materiał przekazywany do Biura Ministra powinien być zarejestrowany w systemie ESOD.
4. Przekazywany materiał powinien być zaopatrzony
w „kartę informacyjną”, stanowiącą załącznik nr 1
§5
do procedury, podpisaną przez osobę reprezentującą jednostkę przygotowującą materiał.
Jednostka przygotowująca materiał przekazuje do Biu5. W przypadku nieuwzględnienia uwag zgłoszonych ra Ministra informację o wykonaniu zaleceń kieroww uzgodnieniach, o których mowa w ust. 1, materiał nictwa resortu dotyczących materiału, niezwłocznie po
powinien być zaopatrzony w „kartę rozbieżności”, ich realizacji.
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Załącznik nr 1 do procedury

NR

MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

l

l

Karta informacyjna do materiału prezentowanego
na posiedzeniu kierownictwa resortu
Tytuł materiału:

Nazwa jednostki, departamentu, biura, przedkładającego materiał:

Numer zarejestrowanego materiału:

Cel przedłożenia materiału (np. dla komisji sejmowej, na posiedzenie Rady Ministrów, w celu wysłania
do uzgodnień zewnętrznych, i in.).:

Do kiedy powinien być
przekazany na zewnątrz:

Materiał został w pełni uzgodniony z następującymi zainteresowanymi jednostkami,

Pieczęć i podpis osoby
reprezentującej jednostkę,

departamentami, biurami:

departament lub biuro

przedkładające materiał:

Nie uwzględniono uwag następujących jednostek, departamentów, biur (karta rozbieżności w
załączeniu):

Pracownik merytoryczny prowadzący sprawę:
Imię:
Nazwisko:

Tel. wew.:

ADNOTACJE BIURA MINISTRA
Data wpływu:

Godzina
wpływu:

Numer posiedzenia:

Przewidziane do rozpatrzenia na
posiedzeniu kierownictwa resortu w

dniu:

D Materiał

przyjęto do
przedłożenia kierownictwu
resortu.

Decyzja kierownictwa resortu:

D Nie

przyjęto materiału do przedłożenia kierownictwu resortu z uwagi
na.............................................................................
Pieczęć i podpis Dyrektora
Biura Ministra:
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Załącznik nr 2 do procedury

NR

MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA

l

l

Karta rozbieżności do materiału prezentowanego
na posiedzeniu kierownictwa resortu

Tytuł materiału:

Numer zarejestrowanego materiału:

Lp.

l

2

Jednostka
zgłaszająca uwagę

Opis

Przyczyna nieuwzględnienia uwag
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ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie”
Na podstawie art. 8 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
Nadaje się Parkowi Narodowemu „Bory Tucholskie”
statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2

Traci moc zarządzenie Nr 64 Ministra Środowiska z dnia
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Par— środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
kowi Narodowemu „Bory Tucholskie”.

2)

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
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.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Środowiska
z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 15)

STATUT
PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”
§1
Park Narodowy „Bory Tucholskie”, zwany dalej „Parkiem”, utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie utworzenia
Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. Nr 64,
poz. 305 oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 555).
§2
Siedzibą Parku są Charzykowy.
§3

2) komórki organizacyjne:
a) dział ochrony zasobów przyrodniczych,
b) dział do spraw udostępniania Parku i ochrony
przyrody,
c) zespół ekonomiczny,
d) sekcja administracji;
3) samodzielne stanowiska pracy:
a) stanowisko pracy do spraw kadr,
b) sekretariat.

Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§4

§5
Obszar Parku dzieli się na obwody ochronne:

1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działal- 1) Bachorze;
nością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz Straży Parku.
2) Dębowa Góra;
2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą:
1) zastępca dyrektora Parku;

3) Drzewicz;
4) Struga Siedmiu Jezior.
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Załącznik do statutu Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

LOGO
PARKU NARODOWEGO „BORY
TUCHOLSKIE”

16
ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 marca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwiet- dla Narwiańskiego Parku Narodowego w załączninia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, ku nr 2 „Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów
poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań” wprowadza się następujące zmiany:
§1
1) w rozdziale I. „Na obszarach objętych ochroną czynną” w tabeli B. „W nieleśnych ekosystemach lądoW zarządzeniu Nr 64 Ministra Środowiska z dnia
wych” Lp. 2 i 4 otrzymują brzmienie:
15 listopada 2010 roku w sprawie zadań ochronnych
Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

2

3

4

„2

1)

2)

Odkrzaczanie i wykaszanie
z usunięciem biomasy

115,00 ha

Wieś Uhowo na działkach o numerach: 343/1, 343/2, 344/1,
344/2, 344/3, 344/4, 345/4, 345/5, 346/2, 346/3, 346/4, 347/4,
347/5, 348/1, 348/2, 348/3, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1,
353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 356, 357/1, 357/2, 357/3,
357/4, 358/1, 358/2, 359/2, 359/3, 359/4, 360/6, 361, 362/1,
362/2, 362/3, 363, 364/1, 365, 366, 364/2, 367, 368, 369/4,
369/5, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7,
372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1,
374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5,
376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 377/2, 377/3,
377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 760, 761/1,
762/1, 763/1, 764/1, 765/1, 766, 767/2 769/1, 770/1, 771/1,
772/1, 773/1, 774, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781,
782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793,

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).
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r.
Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.
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4
794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806/1,
807/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/2, 816/1,
817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1,
828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1,
838/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1, 848/2,
849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 855/1, 858, 860/2, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 868, 869, 870, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,
885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896,
897, 898, 899, 900, 901, 902/1, 903, 904, 905, 906/1, 908,
909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919;
wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach: 28, 29, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ,469, 470, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 93/1, 93/2, 94, 95, 96, 98, 99,
100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 118, 117, 120, 121, 122, 123, 124/1,
124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454,
455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 471, 472, 473, 474

4

Koszenie cennych
przyrodniczo obszarów
łąkowo-bagiennych
z usuwaniem biomasy

722,10 ha

Wieś Kruszewo na działkach o numerach: 154/1, 154/2,
154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2,
162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1,
168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26,
170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6,
171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1,
176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5,
176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14,
178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1,
179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3,
188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10,
210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26,
211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6,
212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10,
229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1,
233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3,
239/1, 239/2, 239/3,347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2,
356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13,
359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1,
385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27,
392/6, 394/1,691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714,
715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829,
832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853,
854, 855, 856, 858, 863, 866;
wieś Izbiszcze na działkach o numerach: 83/4, 241/4, 243/5,
245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1,
310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3,
317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9,
322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5,
325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9,
329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4,
330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6,
334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7,
338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4,
344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5,
346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2,
349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6,
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353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2,
358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2,
369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5,
371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7,
372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21,
374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10,
379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1,
381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5,
384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3,
393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1,
400/14, 401/2, 404/4, 405/3;
wieś Uhowo na działkach o numerach: 382, 389, 392, 395,
396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477,
383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2,
388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2,
407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6,
414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7,
418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1,
424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13,
426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2,
435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1,
445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2, 449/1, 453/1, 453/4, 454/1,
457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1,
465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1,
470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4,
474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2,
480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3,
487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4,
491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8,
495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, ,498/3,
498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8,
502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1,
507/3, 507/4, 507/5, , 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7,
509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2,
514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12,
518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5,
519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7,
522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1,
532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2,
537/4, 539/2;
wieś Baciuty na działkach o numerach: 1055, 1082, 1083,
1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164,
1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832,
820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953,
1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186,
952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044,
1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172,
1125, 1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875,
891, 833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132,
1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919,
776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206,
1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834,
990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 866, 628, 629, 630, 633,
635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997,
998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1;
wieś Kurowo Kolonia na działkach o numerach — 90, 100,
111, 213, 223;
wieś Mojsiki na działce o numerze: 10;
wieś Mojsiki Borzyska na działkach o numerach: 93/1, 94/1,
95/1, 96/1, 97;
wieś Waniewo na działce o numerze: 441;
wieś Jeńki na działkach o numerach: 268/2, 296, 319, 385/2;
wieś Wólka Waniewska na działkach o numerach: 20, 21,
27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1”
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2) W rozdziale II. „Na obszarach objętych ochroną krajobrazową” w tabeli B. „Inne według specyfiki parku”
Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.
„1

Rodzaj zadań ochronnych
Wykup gruntów w celu
ochrony siedlisk
i gatunków na torfowisku
Rynki

Lokalizacja4)

Rozmiar
30,00 ha

Wieś Uhowo działki o numerach: 344/1, 344/2, 344/4, 347/4,
349/3, 354/2, 357/3, 358/2, 359/2, 361, 362/3, 364/1, 365,
368, 371/1, 371/4, 371/5, 371/7, 372/1, 372/3, 373/2, 374/1,
374/2, 375/4, 376/3, 376/4, 377/4, 379/1, 379/2, 762/1, 764/1,
765/1, 774, 776/1, 779, 783, 785, 786, 787, 788, 790, 792,
794, 795, 798, 799, 800, 803, 807/1, 810/1, 811/1, 812/1,
816/1, 818/1, 819/1, 820/1, 824/1, 825/1, 828/2, 831/1, 832/1,
835/2, 837/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1,
849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 855/1, 858, 860/2, 861, 862, 863,
867, 868, 870, 874, 876, 878, 880, 881, 883, 885, 886, 888,
890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 908, 909,
910, 911, 912, 914, 915, 918, 919;
wieś Borowskie Żaki działki o numerach: 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66,
68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90,
94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108,111,
112, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173,
174, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454, 455, 458,
459, 460, 462, 463, 469, 470, 471, 473, 466, 467, 468, 474”
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
w z. Stanisław Gawłowski
Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami Wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r., wsi Borowskie Żaki, gmina
Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; według mapy ewidencyjnej wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna, z dnia 10 października 1978 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy, z 1980 r.,
wsi Jeńki, gmina Sokoły, z 1958 r.; wsi Waniewo, gmina Sokoły, z 1959 r.; wsi Mojsiki z 13 października 1997 r.; gmina Sokoły,
wsi Mojsiki Borzyska z 13 października 1997 r. gmina Sokoły; wsi Kurowo Kolonia z 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.
4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami Wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r., wsi Borowskie Żaki, gmina
Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.

3)

17
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu
Na podstawie art. 8 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)

2)

§1
Nadaje się Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu
statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna oraz 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).
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.
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§2

§3

Traci moc zarządzenie Nr 83 Ministra Środowiska z dnia
10 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Roztoczańskiemu Parkowi Narodowemu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 17 Ministra Środowiska
z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 17)

STATUT
ROZTOCZAńSKIEGO PARKU NARODOWEGO
§1
Roztoczański Park Narodowy, zwany dalej „Parkiem”,
utworzony został rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 21, poz. 120,
z 1979 r. Nr 27, poz. 159, z 1990 r. Nr 88, poz. 510,
z 1991 r. Nr 32, poz. 133 oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 124).

d) zespół finansowo-księgowy,
e) samodzielne stanowiska pracy:
— do spraw pracowniczych,
— do spraw planowania przestrzennego,
— do spraw obronnych,
— radca prawny.

§2
Siedzibą Parku jest Zwierzyniec.
§3

§5
Obszar Parku stanowi jeden obręb ochronny podzielony na sześć obwodów ochronnych:

Logo Parku stanowi załącznik do niniejszego statutu.

1) Jarugi;

§4

2) Słupy;

3) Horodzisko;
1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku, jednostek 4) Bukowa Góra;
terenowych i Straży Parku.
5) Obrocz;
2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą:
6) Kruglik.
1) zastępca dyrektora parku do spraw ochrony przyrody;
2) zastępca dyrektora parku do spraw społecznych
funkcji parku;
3) komórki organizacyjne:
a) dział ochrony przyrody,
b) dział społecznych funkcji parku,
c) dział administracyjno-organizacyjny,

§6

Wyodrębnionymi jednostkami terenowymi są:
1) Ośrodek Hodowli Zachowawczej;
2) Ośrodek Edukacyjno-Muzealny;
3) Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.
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Załącznik do statutu Roztoczańskiego Parku Narodowego

LOGO ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU
NARODOWEGO w skali 1 : 1

18
ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie powołania kapituły II edycji konkursu „GreenEvo — Akcelerator Zielonych Technologii”
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
Powołuje się Kapitułę II edycji Konkursu „GreenEvo
— Akcelerator Zielonych Technologii”, zwaną dalej
„Kapitułą”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem”.
1)

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
— 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).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238,
poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414,
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.

§2
1. Do zadań Kapituły należy ocena merytoryczna i wybór zielonych technologii zgłoszonych do II edycji
Konkursu „GreenEvo — Akcelerator Zielonych Technologii”, zwanego dalej „konkursem”.
2. Tryb pracy Kapituły, obowiązki przewodniczącego,
członków i sekretarza Kapituły oraz kryteria i sposób
oceny i wyboru wniosków określone zostały w regulaminie konkursu.
§3
1. Obsługę organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Kapituły sprawuje Sekretariat Kapituły.
2. Funkcję Sekretariatu Kapituły pełni biuro projektu
„GreenEvo — Akcelerator Zielonych Technologii”.
3. Posiedzenia Kapituły wymagają dla swojej ważności
obecności co najmniej 10 członków.
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j) Stanisław Sitnicki — przedstawiciel EkoFunduszu
w Likwidacji,

§4
Sekretariat Kapituły sporządza protokół z posiedzenia
Kapituły, który podlega zatwierdzeniu przez Ministra.

k) Agnieszka Ciećwierz — przedstawiciel Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

§5

l) Sławomir Majman — przedstawiciel Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,

W skład Kapituły wchodzą:

m) prof. Alojzy Nowak — przedstawiciel Uniwersytetu Warszawskiego,

1) Przewodniczący: Bernard Błaszczyk — Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Środowiska;

n) dr Alicja Adamczak — przedstawiciel Urzędu
Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,

2) Członkowie:

o) Piotr Czaplicki — przedstawiciel Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej,

a) prof. Maciej Nowicki — Minister Środowiska w latach 2007—2010,

p) Grzegorz Wiśniewski — przedstawiciel Instytutu
Energetyki Odnawialnej,

b) Grzegorz Gawin — przedstawiciel Ministerstwa
Spraw Zagranicznych,

q) Wanda Jarosz — przedstawiciel Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

c) Beata Jaczewska — przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki,

d) Agnieszka Boniewicz — przedstawiciel Minister- 3) Sekretarz: Elżbieta Lewczuk — główny specjalista
w Ministerstwie Środowiska.
stwa Gospodarki,
e) Jerzy Bartosik — przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki,

§6
Przewodniczący, członkowie oraz sekretarz Kapituły
pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

f) Krzysztof Gulda — przedstawiciel Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
g) Aneta Wilmańska — przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
h) Wojciech Sadowiec — przedstawiciel Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

§7
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
Minister Środowiska

i) Wojciech Stawiany — przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,

Andrzej Kraszewski

19
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
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

Powołuje się Komitet Sterujący do spraw wdrażania
Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytko1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej
wania różnorodności biologicznej oraz Programu dzia— Środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia łań na lata 2007—2013, zwany dalej „Komitetem StePrezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra- rującym”.
2)

wie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
(Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238,
poz. 2390, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1414,
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.

§2
W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1) przewodniczący — Bożena Haczek — Ministerstwo
Środowiska;
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2) członkowie:
a) Marek Kajs — Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
b) Marcin Ostasiewicz — Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
c) Małgorzata Czyżewska — Dyrekcja Generalna
Lasów Państwowych,
d) Wanda Bielakowska — Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
e) Andrzej Zych — Urząd Morski w Szczecinie,
f) Małgorzata Krzyżanowska — Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
g) Krzysztof Kafel — Ministerstwo Edukacji Narodowej,
h) Agnieszka Icińska-Cieślak — Ministerstwo Finansów,
i) Andrzej Siemiński — Ministerstwo Infrastruktury,
j) Jacek Mizak — Ministerstwo Gospodarki,
k) Przemysław Zieliński — Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
l) Roman Sławeta — Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
m) Andrzej Petrulewicz — Ministerstwo Obrony Narodowej,
n) Paweł Targoński — Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej,
o) Dorota Nowosielska — Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
p) Anna Klisowska — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
q) Paweł Burzyński — Ministerstwo Sprawiedliwości,
r) Małgorzata Aleksiejuk — Ministerstwo Sportu
i Turystyki,

Poz. 19

nego użytkowania różnorodności biologicznej oraz
Programu działań na lata 2007—2013, w tym w szczególności:
1. Przygotowanie i przedstawienie Ministrowi Środowiska do akceptacji raportu śródokresowego i raportu końcowego dotyczących stanu realizacji Programu
działań na lata 2007—2013.
2. Przygotowanie i przekazanie Ministrowi Środowiska
rekomendacji dla instytucji odpowiedzialnych
i uczestniczących, co do realizacji Programu działań
na lata 2007—2013.
3. Wskazanie zagadnień, które powinny być ujęte w kolejnym Programie działań.
§4
1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Przewodniczący przesyła pocztą członkom Komitetu
Sterującego zawiadomienia o miejscu, terminie i porządku posiedzeń oraz przesyła za pomocą elektronicznych nośników informacji materiały dotyczące
posiedzenia, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
3. Tryb pracy Komitetu Sterującego określi regulamin
uchwalony przez Komitet Sterujący na pierwszym
posiedzeniu.
§5
Komitet Sterujący jest powołany do końca 2014 r.
§6
Udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego jest nieodpłatny.

s) Mariusz Dziewulski — Komenda Główna Policji,

§7

t) Iwona Jabłonowska — Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Ministerstwo Środowiska nie ponosi kosztów delegacji
członków Komitetu Sterującego.

u) Leszek Jóskowiak — Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,

§8

v) Radomir Dyjak — Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych,

Obsługę prac Komitetu Sterującego zapewnia Departament Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska.

w) Henryk Okarma — Instytut Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk,

§9

x) Jarosław Malczyk — Stowarzyszenie na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju.
§3
Do zadań Komitetu Sterującego należy nadzór nad
wdrażaniem Krajowej strategii ochrony i zrównoważo-

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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Poz. 20
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ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 14 kwietnia 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków komisji do spraw
organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych
Na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 czerw- do spraw Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych,
ca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
(Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 oraz z 2009 r. Nr 18,
„5) przedstawiciel organizacji konsumenckich — Alekpoz. 97) zarządza się, co następuje:
sandra Priwieziencew (Związek Stowarzyszeń Polska
§1
Zielona Sieć).”.
W zarządzeniu Nr 40 Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie powołania członków Komisji
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
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Minister Środowiska
Andrzej Kraszewski
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OFERTA WYDAWNICZA
ceny brutto
Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2012 r.
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 173, poz. 1030
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 110, poz. 641
Wersja polska 2 tomy
Wersja angielska 2 tomy
Standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej
Załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia z 2011 r. Nr 4, poz. 42
Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stan na dzień 31 stycznia 2011 r.
Załącznik do Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia z 2011 r. Nr 4, poz. 41
TOMliTOM 11
Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach statystycznych na 2011 r. (3 tomy)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 83, poz. 453
Ochrona Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2011 r. Nr 25, poz. 133
Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1918-2010
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
w latach 1918-1939 oraz 1944-2010
wedfug stanu prawnego na dzień 1 października 2010 r.
do Nr 183 Dziennika Ustaw i Nr 68 Monitora Pafskiego
Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi
drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 235, poz. 1537
Wersja polska 2 tomy
Wersja angielska 2 tomy
Struktura logiczna deklaracji i podań
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 209, poz. 1378
Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych
stosowanych w badaniach statystycznych na 2010 r.
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2010 r. Nr 195, poz. 1295
Załącznik do regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów
niebezpiecznych (RIO), stanowiącego załącznik C do konwencji
o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2009 r. Nr 167, poz. 1318
TOM l - wersja polska
TOM 11 -wersja angielska
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2008 r. Nr 207, poz. 1293
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 251, poz. 1885
Standardy Kształcenia- 2 tomy
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2007 r. Nr 164, poz. 1166
Zakres badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2005 r. Nr 100, poz. 839
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
Załącznik do Dziennika Ustaw z 2003 r. Nr 220, poz. 2181

STRONA INTERNETOWA: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl

137.10 zł

364.00 zł
351.50 zł

100.70 zł

1716.70 zł

832.30 zł
237.00 zł

189.76 zł

313.30 zł
306.03 zł
49.56 zł

100.43 zł

105.98 zł
114.46 zł
274.14 zł
273.23 zł
605.91 zł
58.55 zł

246.78 zł
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PUNKTY SPRZEDAŻY DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH
Punkty sprzedaży Centrum Usług Wspólnych
Wydział Wydawnictw i Poligrafii:
00-582 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 2/4
tel. 22 629-61-73
czynny pn-pt w godz. 73o_18oo
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71

lokalizacja
tel. 22 694-62-96
czynny pn-pt w godz. 73o_18oo

W punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Pafskiego
sprzedaż wyłącznie za gotówkę.

Adresy pozostałych

punktów sprzedaży:

Biała Podlaska 21-500, ul. Droga Wojskowa 1,Punkt Sprzedaży DU i MP,tel. 606-348-577
Bielsko-Biała 43-300, ul. Cieszyńska 8,Księgarnia Prawnicza, tel. 33 812-37-16
Bielsko-Biała 43-300, ul. Kustronia 19, Sklep "Wszystko do Nauki Jazdy", tel. 33 815-02-09
Bydgoszcz 85-102,ul. Jezuicka 3, Księgarnia "KODEKS",tel. 52 321-28-48
Bydgoszcz 85-032, ul. Rejtana 5,Księgarnia Prawnicza "Toga", tel./faks 52 322-62-20
Chorzów 41-500, ul. Składowa 17, PPUH DOGMA s.c., tel. 32 346-15-35
Gdynia 81-393, ul. Żwirki i Wigury 8a,Księgarnia Prawnicza "ABC",tel. 58 661-44-36
Gorzów Wielkopolski 66-413, ul. Jagiellończyka 8, Lubuski Urząd Wojewódzki, tel. 95 711-55-96
Katowice 40-078, Plac Wolności 10A, Księgarnia Prawnicza, tel. 32 206-89-96
Konin 62-507, ul. Chopina 15m, Księgarnia "ATRAKCYJNA", tel. 63 245-72-02
Kraków 31-118, ul. Podwale 6, Główna Księgarnia Naukowa, tel. 12 422-37-17 w. 20
Lublin 20-076, ul. Krakowskie Przedmieście 43a, Księgarnia "KODEKS",tel. 81 535-91-44
Lwówek 64-310, ul. Ogrodowa 4, "NORCOM" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, tel. 61 814-85-84
Łódź 92-524, ul. Garkiego 21/31,SUNRISE PHU, tel./faks 42 673-48-14
Łódź 91-415, Plac Wolności 10/11, P.H.U. "LEX " s.c., Księgarnia Prawnicza, tel. 42 632-49-30
Opole 45-057, ul. Ozimska 8, Księgarnia "NOWA ", tel./faks 77 441-76-22
Opole 45-710, ul. Niemodlińska 19 lok. 36, Firma Handlowo-Usługowa MATMAR, tel. 77 474-78-79
Piaseczno 05-500, Nowa lwiczna, ul. Krasickiego 11, "AS PRESS", tel./faks 22 750-84-24
Płock 09-400, ul. Kościuszki 6, Książnica Płocka Biblioteka, tel. 24 268-00-01, faks 24 262-31-17
Radom 26-600, ul. Czachowskiego 21A,Kiosk "MIR ", tel. 48 340-27-80
Skoczów 43-430, ul. Powstańców Śląskich 3, Usługi Rynkowe,tel. 33 851-37-33, faks 33 853-30-14
Szczecin 70-560,ul. Grodzka 13/1,"Proleks",tel. 91 489-34-31,faks 91 489-30-69
Warszawa 02-967, ul. Uprawna 2,G.L.M. Sp. z o.o., tel./faks 22 649-41-61
Wrocław 50-046, ul. Sądowa 4, Księgarnia Adwokacka, tel./faks 71 347-13-07
Wrocław 50-075, ul. Krupnicza 6/8, "Paragraf " Akcydensy s.c., tel./faks 71 341-75-44 w. 24
Wrocław 50-046, ul. Sądowa 1, Księgarnia "KODEKS", tel. 71 370-42-96

WIĘCEJ INFORMACJI: www.wydawnictwa.cuw.gov.pl
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CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
WYDZIAŁ WYDAWNICTW l POLIGRAFII
oferuje załączniki do

DZIENNIKA URZĘDOWEGO
MINISTRA ŚRODOWISKA
IGŁÓWNEGOINSPEKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
Rok 2009

Ceny brutto
377,40 zł

Nr 1, poz. 1-17, 19-20 i 23

Rok 2008
269,60 zł
53,90 zł
67,42 zł

Nr 3, poz. 24-36, 38 i 39
Nr 4, poz. 79
Nr 5, poz. 121-123

Rok 2007
Nr 1, poz. 1, 2, 3 i 4
Nr2,poz. 6-10,12-16,18-27,29-30,43,45

33,51 zł
381,02 zł

Rok 2006
Nr 1, poz. 1, 13, 14, 15, 19-34, 39 i 40
Nr 2, poz. 44-65
Nr5,poz. 11 114, 123,129,131

30,08 zł
235,58 zł
20,39 zł

Rok 2005
241,23 zł
55,11 zł

Nr 1, poz. 1-19
Nr 3, poz. 48, 57 i 61
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