Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r.
Poz. 23

ZARZĄDZENIE
M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1)
z dnia 29 marca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kierowania w Ministerstwie Środowiska
oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra
Środowiska
Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 i 2168) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie systemu
kierowania w Ministerstwie Środowiska oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Środowiska (Dz. Urz. MŚ poz. 6) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie systemu kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna
i środowisko”;
2)

w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) organizację oraz tryb przygotowania i sposób funkcjonowania systemu kierowania
w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko, organizowanego
na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym;
2)

kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przygotowania stanowisk
kierowania;”;

3)

1)

w § 2:

Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko,
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

a)

w ust. 1:

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) stanowisku kierowania - rozumie się przez to obiekty wraz z infrastrukturą
techniczną i wyposażeniem oraz obsługującymi je pracownikami, przygotowanymi
do realizacji zadań w systemie kierowania w Ministerstwie Środowiska oraz
w jednostkach organizacyjnych, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
w czasie pokoju i w czasie wojny;
2)

stanowisku kierowania w stałej siedzibie - rozumie się przez to stanowisko
kierowania zorganizowane w stałej siedzibie Ministerstwa lub jednostki
organizacyjnej;

3)

stanowisku kierowania w zapasowym miejscu pracy - rozumie się przez
to stanowisko kierowania zorganizowane poza stałą siedzibą Ministerstwa
lub jednostki organizacyjnej, z wykorzystaniem obiektów udostępnionych
Ministerstwu lub jednostce organizacyjnej na podstawie umowy cywilnoprawnej
lub przydzielonych w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony; ”,

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a)

urzędy obsługujące centralne organy administracji rządowej podległe
lub nadzorowane przez Ministra Środowiska,

b)
4)

b)

regionalne zarządy gospodarki wodnej,

c)

instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Środowiska,

d)

parki narodowe,

e)

szkoły leśne prowadzone przez Ministra Środowiska,

f)

Biuro Nasiennictwa Leśnego,

g)

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,

h)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

i)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. ”,

w ust. 2 uchyla się pkt 3;

po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. System kierowania w działach administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko
obejmuje system kierowania w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych.”;
5)

w § 3:
a)

w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) monitorowanie źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń dla bezpieczeństwa
narodowego

właściwych

dla

działów

administracji

gospodarka

wodna

i środowisko;”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przygotowanie systemu kierowania w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych
obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających
Ministrowi i kierownikom jednostek organizacyjnych wykonywanie zadań
związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w Ministerstwie
i jednostkach organizacyjnych, w czasie pokoju, w przypadku wewnętrznego lub
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w szczególności wystąpienia
działań terrorystycznych, a także w czasie wojny.”,
c)

w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowanie Ministra i kierowników jednostek organizacyjnych oraz Ministerstwa
i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w systemie kierowania;”,
d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W

przygotowaniu

systemu

kierowania

w

Ministerstwie

i

jednostkach

organizacyjnych uwzględnia się również przedsięwzięcia wynikające z zawartych
umów międzynarodowych z zakresu działów administracji rządowej gospodarka
wodna i środowisko.”;
6)

w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. System kierowania w Ministerstwie i jednostkach organizacyjnych obejmuje:
1)

główne stanowiska kierowania w stałych siedzibach i zapasowych miejscach pracy;

2)

stanowiska kierowania niebędące stanowiskami kierowania w rozumieniu § 8
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978 oraz z 2016 r.
poz. 917), organizowane w celu zapewnienia możliwości kierowania podległymi
strukturami, organizowania, koordynowania i prowadzenia działalności ustawowej oraz
współdziałania z innymi podmiotami, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
w czasie pokoju i w czasie wojny.”;

7)

w § 5:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach systemu kierowania w Ministerstwie organizuje się: ”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania związane z kierowaniem Ministerstwem oraz działami administracji
rządowej gospodarka wodna i środowisko Minister realizuje przy pomocy sekretarzy
stanu, podsekretarzy stanu, Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektora
Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.”;
8)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy

organizują:
1)

Generalny Inspektor Ochrony Środowiska;

2)

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

3)

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;

4)

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
2. Główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy

organizują:
1)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

2)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach;

3)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;

4)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

5)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

6)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;

7)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
3. Stanowiska kierowania, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, organizują:

1)

Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”;

2)

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3)

Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego;

4)

Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej;

5)

Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu
Badawczego;

6)

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego;

7)

Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

8)

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego;

9)

Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego;

10) Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego;
11) Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego;

12) Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
13) Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego;
14) Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego;
15) Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego;
16) Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego;
17) Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego;
18) Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego;
19) Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego;
20) Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
21) Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych;
22) Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty”;
23) Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego;
24) Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego;
25) Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego;
26) Dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego;
27) Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
28) Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego;
29) Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego;
30) Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego;
31) Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych organizują stanowiska kierowania jednostek
organizacyjnych w oparciu o przydzielone w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
pomieszczenia w obiektach budowlanych lub wydzielone i przystosowane pomieszczenia
będące w ich władaniu, z wykorzystaniem infrastruktury, urządzeń i sprzętu będącego
na wyposażeniu tej jednostki.
5. Obsadę stanowisk kierowania ustalają kierownicy jednostek organizacyjnych,
stosownie do przyjętej struktury organizacyjnej, wielkości jednostki organizacyjnej, zasięgu jej
działania oraz liczby i sposobu realizacji zadań operacyjnych.
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3 mogą przygotować
stanowiska kierowania w zapasowych miejscach pracy w obiektach będących w ich władaniu.
7. Szkoły leśne prowadzone przez Ministra realizują zadania dotyczące kierowania
bezpieczeństwem narodowym w dotychczasowych strukturach.

8. Kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mogą, na warunkach
określonych w pisemnym porozumieniu, organizować główne stanowiska kierowania
w zapasowym miejscu pracy wspólnie z Ministrem, w oparciu o przydzielone Ministrowi
w ramach świadczeń rzeczowych na rzecz obrony pomieszczenia w obiektach budowlanych
lub

wydzielone

i

przystosowane

pomieszczenia

będące

we

władaniu

Ministra,

z wykorzystaniem infrastruktury, urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu Ministerstwa
i jednostek organizacyjnych objętych porozumieniem.”;
9)

w § 7 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) opracowaniu

planów

przemieszczenia

Ministra

oraz

kierowników

jednostek

organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, do SK-ZMP;
3)

występowaniu do właściwych organów administracji z wnioskami w sprawie nałożenia
świadczeń rzeczowych i osobistych dotyczących środków transportowych wraz
z kierowcami na potrzeby przemieszczenia do SK-ZMP Ministra oraz kierowników
jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2, wraz z kierowanymi przez
nich jednostkami organizacyjnymi.”;

10) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przygotowanie pracowników do realizacji zadań w systemie kierowania w Ministerstwie
należy planować i realizować w ramach szkolenia obronnego.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
MINISTER ŚRODOWISKA
Jan Szyszko

