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WEWN ĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIURA MINISTRA

Na podstawie § 2 ust. 1 zarz ądzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska (Dz. Urz. Min. Ś rod. poz. 41) oraz
w zwi ązku z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), ustala si ę dla Biura Ministra wewn ętrzny regulamin
organizacyjny o nast ępuj ącej tre ści:
§1.
Wewn ętrzny regulamin organizacyjny Biura Ministra, zwany dalej „Regulaminem", ustala
szczegółową strukturę organizacyjn ą oraz podział zada ń w Biurze Ministra, zwanym dalej
„Biurem".
§ 2.
1. Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy Zastę pcy Dyrektora.
2. Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą realizacj ę zada ń należących do zakresu działania
Biura, okre ś lonych w § 3, 5 oraz 25 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska.

§ 3.
W skład Biura wchodz ą :
1) Dyrektor (BM-D);
2) Zastępca Dyrektora (BM-ZD);
3) Wydział Protokolarny (BM-I);
4) Wydział Obsługi Kancelaryjnej (BM-II);
5) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (BM-P);
6) Wydział do spraw Obronnych i Zarz ądzania Kryzysowego/Centrum Zarządzania
Kryzysowego Ministra Ś rodowiska (BM-III);
7) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych/ Kancelaria Tajna Ministerstwa
Ś rodowiska (BM-zzk);
8) Sekretariat Biura (BM-S).

§ 4.
1. Dyrektorowi podlega:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Wydział Protokolarny;
3) Wydział Obsługi Kancelaryjnej;
4) Sekretariat Biura.
2. Zastępcy Dyrektora podlega:
1) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, z zastrze żeniem § 8 ust. 2;
2) Wydział do spraw Obronnych i Zarz ądzania Kryzysowego/Centrum Zarz ądzania
Kryzysowego Ministra Ś rodowiska.
3. Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega Zespó ł do spraw
Ochrony Informacji Niejawnych/ Kancelaria Tajna Ministerstwa Ś rodowiska.
§ 5Schemat struktury organizacyjnej Biura przedstawia za łącznik do Regulaminu.
§ 6.
Do właściwości Dyrektora należy w szczególno ści:
1) realizacja obowi ązków okre ślonych w § 4 i 6 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa
Ś rodowiska;
2) ocena opracowa ń , materiałów i pism przygotowywanych w Biurze pod wzgl ędem
merytorycznym oraz pod wzgl ędem prawidłowości stosowania obowi ązuj ących
przepisów, zachowania właściwych procedur, kompetencji oraz odpowiedniej redakcji;
3) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych;
4) organizowanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
Ś rodowiska, zwanego dalej „Ministerstwem";
5) reprezentowanie Biura na zewn ątrz;
6) udział w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych
i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji Biura;
7) realizacja obowi ązków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó źn. zm .);
8) przygotowanie Biura w okresie pokoju do funkcjonowania w wy ższych stanach
gotowości obronnej pa ństwa;
9) organizowanie okresowych spotka ń roboczych z pracownikami Biura dla omówienia
stopnia realizacji zada ń , a także ustalenia kierunków, metod oraz form dzia łania;
10) obsługa korespondencji Ministra Ś rodowiska, zwanego dalej „Ministrem", w tym
dekretowanie poczty skierowanej imiennie do Ministra, Sekretarzy Stanu lub
Podsekretarzy Stanu, albo bezpo ś rednio do Ministerstwa bez wskazania komórki
organizacyjnej, oraz przygotowywanie korespondencji do podpisu Ministra;
11) nadzór nad realizacj ą budżetu Biura;
12) nadzór nad przygotowywaniem opisów stanowisk i indywidualnych programów rozwoju
zawodowego pracowników Biura oraz sporz ądzanie opisów stanowisk i indywidualnych
programów rozwoju zawodowego pracowników bezpo średnio nadzorowanych;
13) wykonywanie innych zada ń zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy
Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 7.
Do właściwości Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) stałe zastępowanie Dyrektora w trakcie jego nieobecno ści;
2) kierowanie prac ą bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej oraz nadzorowanie
terminowo ści i prawidłowości realizacji powierzonych jej zada ń , jak równie ż
doskonalenie metod jej dzia łania i stylu pracy;
3) ocena opracowań , materiałów i pism przygotowywanych w bezpo ś rednio podległej
komórce organizacyjnej pod wzgl ędem merytorycznym oraz pod wzgl ędem
prawidłowości stosowania obowi ązuj ących przepisów, zachowania właściwych
procedur, kompetencji oraz odpowiedniej redakcji;
4) współpraca z Dyrektorem w zakresie realizacji obowi ązku zapewnienia adekwatnej,
skutecznej i efektywnej kontroli zarz ądczej, zgodnie z wymogami ustawy o finansach
publicznych;
5) parafowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz pism i materiałów wymagaj ących
podpisu Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego
Ministerstwa w sprawach nale żących do właściwości bezpo ś rednio podległej komórki
organizacyjnej;
6) podpisywanie innych pism w sprawach nale żących do właściwości bezpoś rednio
podległej komórki organizacyjnej;
7) organizowanie wspó łpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
w sprawach należących do właściwości bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnej;
8) reprezentowanie Biura na zewn ątrz oraz reprezentowanie Ministerstwa w stosunkach
z innymi urzędami i instytucjami, w sprawach nale żących do właściwości bezpoś rednio
podległej komórki organizacyjnej;
9) udział w konferencjach, w pracach komisji parlamentarnych oraz krajowych
i zagranicznych komisji, komitetów i grup roboczych, w zakresie kompetencji
bezpoś rednio podległej komórki organizacyjnych;
10)organizowanie okresowych spotka ń roboczych z pracownikami bezpo ś rednio podległej
komórki organizacyjnej dla omówienia stopnia realizacji zada ń , a także ustalenia
kierunków, metod oraz form dzia łania;
11)wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, awansowania
i odznaczania pracowników bezpo ś rednio podległej komórki organizacyjnej;
12) sporządzanie opisów stanowisk i indywidualnych programów rozwoju zawodowego
pracowników bezpoś rednio nadzorowanych;
13) zapewnienie realizacji zada ń dotyczących powszechnego obowi ązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej w Ministerstwie oraz koordynowanie tych zada ń w jednostkach
podległych Ministrowi lub nadzorowanych przez Ministra;
14) zapewnienie realizacji zada ń dotyczących zarządzania kryzysowego w Ministerstwie
oraz koordynowanie tych zada ń w jednostkach podległych Ministrowi lub
nadzorowanych przez Ministra;
15)wykonywanie innych zada ń zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy
Stanu, Dyrektora Generalnego Ministerstwa lub Dyrektora.
§ 8.
1. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych jest odpowiedzialny za
właściwą realizacj ę zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1228, z pó źn. zm .) oraz w rozporz ądzeniach wydanych
na jej podstawie.

2. W zakresie realizacji zada ń zwi ązanych z ochron ą informacji niejawnych w Ministerstwie,
Pełnomocnik do spraw ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpo ś rednio Ministrowi.
3. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Zespo łem ds. Ochrony
Informacji Niejawnych/Kancelari ą Tajną Ministerstwa Ś rodowiska i realizuje wobec niego
zadania okre ślone w § 9, z zastrze żeniem, że pisma z zakresu zada ń okre ślonych w
ust. 2 przekazuje si ę bezpoś rednio Ministrowi.
§ 9.
Do właściwości naczelników wydziałów należy w szczególności:
1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracami wydzia łu w celu terminowego
i zgodnego z obowi ązuj ącymi przepisami prawa wykonywania zada ń ustalonych
w Regulaminie oraz opracowywanie projektów opisów stanowisk pracy pracowników;
2) przydzielanie zada ń pracownikom, udzielanie wskazówek i pomocy w realizacji tych
zada ń oraz sprawdzanie pod wzgl ędem merytorycznym i formalnym pism
sporządzanych w wydziale, a tak że parafowanie pism przed przekazaniem ich
Dyrektorowi lub Zast ępcy Dyrektora;
3) doskonalenie stylu i metod pracy oraz usprawnienie organizacji i techniki pracy wydzia łu;
4) prowadzenie kontroli terminów za łatwionych spraw;
5) reprezentowanie wydzia łu wobec kieruj ących komórkami organizacyjnymi Ministerstwa;
6) wnioskowanie do bezpo ś redniego przełożonego w sprawach zatrudnienia,
awansowania, nagradzania i wyró żniania pracowników oraz dokonywanie okresowych
ocen ich pracy.
§ 10.
Do zada ń wszystkich komórek organizacyjnych Biura Ministra w zakresie ich właściwości
należy realizacja zada ń , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 5 — 8, 12, 15, 16, 19 — 22, 25 i 26
Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ś rodowiska.
§ 11.
Do zada ń Wydziału Protokolarnego należy:
1) koordynowanie udzia łu Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu
w posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji, a tak że Komisji Wspólnej Rz ądu i Samorządu
Terytorialnego oraz informowanie komórek organizacyjnych Ministerstwa o ustaleniach
przyj ętych podczas posiedze ń ;
2) nadzorowanie prac zwi ązanych ze współprac ą z Sejmem i Senatem, w tym
z przekazywaniem dokumentów na posiedzenia Sejmu, Senatu, komisji
parlamentarnych oraz z prowadzeniem korespondencji w tym zakresie — udzielaniem
przez Ministra odpowiedzi na dezyderaty komisji parlamentarnych, interpelacje,
zapytania poselskie i senatorskie, o świadczenia senatorów;
3) przygotowywanie harmonogramu udziału Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy
Stanu w posiedzeniach Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Komitetu do Spraw Europejskich, Komisji Wspólnej
Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich oraz posiedze ń
Parlamentu;
4) monitorowanie realizacji ustale ń z posiedze ń kierownictwa Ministerstwa przez właściwe
komórki organizacyjne Ministerstwa;

5) monitorowanie opiniowania wpływaj ących do Ministerstwa projektów dokumentów
rządowych kierowanych do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Komitet
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji i Rad ę Ministrów oraz Komisj ę Wspóln ą Rządu
i Samorządu Terytorialnego;
6) prowadzenie Dziennika Urzędowego Ministra Ś rodowiska;
7) prowadzenie spraw zwi ązanych z udzielaniem zamówie ń publicznych w zakresie zada ń
Wydziału;
8) prowadzenie spraw zwi ązanych z przyznawaniem przez Ministra odznak, orderów
i odznacze ń ;
9) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania patronatów Ministra;
10) prowadzenie rejestru zg łoszeń zainteresowanych pracami nad projektami, zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. poz. 1414, z pó źn. zm .);
11)obsługa sekretariatów Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora
Generalnego Ministerstwa i Szefa Gabinetu Politycznego Ministra, i koordynowanie
systemu zastępstw w tych sekretariatach;
12)zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej oraz protokolarnej spotka ń Ministra ze
zwi ązkami zawodowymi;
13)obsługa Pa ństwowej Rady Ochrony Ś rodowiska;
14) prowadzenie ewidencji rad, komisji i zespo łów, do których składu osobowego zostali
powołani Minister, Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu lub Szef Gabinetu
Politycznego Ministra;
15)wykonywanie innych zada ń wyznaczonych przez Dyrektora lub Zast ępcę Dyrektora.
§ 12.
Do zadań Wydziału Obsługi Kancelaryjnej należy:
1) prowadzenie Kancelarii Ogólnej Ministerstwa, w tym rejestrowanie korespondencji
przychodzącej do Ministerstwa w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów,
zwanym dalej „EZD", oraz przekazywanie jej odpowiednio do dekretacji Dyrektorowi
bądź bezpoś rednio do właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
2) przyjmowanie korespondencji krajowej i zagranicznej od komórek organizacyjnych
Ministerstwa oraz jej wysy łanie i tworzenie zestawie ń dotyczących wysyłki;
3) prowadzenie międzyresortowej wymiany korespondencji i prowadzenie rejestru
doręcze ń przesyłek;
4) rozdzielanie zarejestrowanej korespondencji i przesy łek dla komórek organizacyjnych
Ministerstwa oraz jej niezw łoczne przekazywanie;
5) obsługa skrzynki pocztowej info@mos.gov.pl ;
6) rozdzielanie mi ędzy komórki organizacyjne Ministerstwa prasy i czasopism;
7) prowadzenie spraw zwi ązanych z udzielaniem zamówie ń publicznych w zakresie zada ń
Wydziału;
8) przygotowywanie założe ń oraz wykonywanie planu finansowego Biura;
9) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;
10) nadzór nad realizacj ą umów z wykonawcami usług pocztowych oraz usług kurierskich:
krajowych i zagranicznych;
11) prowadzenie ewidencji wpływaj ących do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa dokumentów
niejawnych o klauzuli „poufne" i „zastrze żone";
12) udzielanie informacji interesantom o dacie wp ływu pism lub spraw, a w razie potrzeby
kierowanie ich do odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa;

13) wykonywanie innych zada ń zlecanych przez Dyrektora lub Zast ępcę Dyrektora.
§ 13.
1. Do zada ń Wydziału do spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego/Centrum,
Zarządzania Kryzysowego Ministra Ś rodowiska należy:
1) przygotowywanie propozycji dzia łań podejmowanych przez Ministra w ramach
wykonywania i koordynowania realizacji zada ń obronnych w jednostkach podległych
Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra;
2) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów
obronnych i innych dokumentów sporz ądzanych w ramach przegl ądów obronnych;
3) koordynowanie przygotowania wskazanych jednostek nale żących organizacyjnie do
działów administracji rządowej „ ś rodowisko" i „gospodarka wodna" do obj ęcia ich
militaryzacj ą ;
4) przygotowywanie oraz zapewnienie funkcjonowania sta łego dyżuru Ministerstwa
w ramach gotowo ści obronnej pa ń stwa oraz zarz ądzania kryzysowego;
5) prowadzenie spraw zwi ązanych z ochron ą obiektów o szczególnym znaczeniu dla
bezpiecze ń stwa i obronno ści pa ń stwa;
6) prowadzenie spraw zwi ązanych z:
a) tworzeniem i utrzymywaniem rezerw strategicznych;
b) rezerwami surowca drzewnego na pniu;
c) utrzymaniem dla celów obronno ści ś ródl ądowych dróg wodnych wraz z infrastruktur ą
techniczn ą obejmuj ącą budowle oraz urządzenia wodne;
7) prowadzenie spraw zwi ązanych z realizacj ą Celów Sił Zbrojnych i Wymaga ń
Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej;
8) organizowanie i prowadzenie szkole ń obronnych;
9) planowanie i prowadzenie kontroli wykonywania zada ń obronnych;
10) prowadzenie punktu kontaktowego Host Nation Support (wsparcia ze strony pa ństwa
gospodarza) w Ministerstwie oraz realizowanie w tym zakresie obowi ązków
Rzeczypospolitej Polskiej;
11) koordynowanie wykonywania zada ń obronnych przez komórki organizacyjne
Ministerstwa;
12) prowadzenie spraw zwi ązanych ze szkoleniem obronnym kierownictwa Ministerstwa,
organów centralnych i jednostek podleg łych Ministrowi albo nadzorowanych przez
Ministra, realizowanym przez Ministra Obrony Narodowej w ramach Wy ższych Kursów
Obronnych oraz w zakresie funkcjonowania w systemie kierowania bezpiecze ństwem
narodowym;
13) prowadzenie wspó łpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie edukacji
ekologicznej w wojsku;
14) prowadzenie współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i w łaściwymi organami
NATO, dotyczącej jednostek podległych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra;
15) realizacja zada ń centrum zarz ądzania kryzysowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarz ądzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z pó źn. zm .),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie okre ś lenia organów
administracji rz ądowej, które utworz ą centra zarz ądzania kryzysowego, oraz sposobu
ich funkcjonowania (Dz. U. poz. 1810) oraz zarz ądzenia nr 39 Ministra Ś rodowiska
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarz ądzania Kryzysowego
Ministra Ś rodowiska (Dz. Urz. Min. Ś rod. i GIO Ś Nr 2, poz. 38 oraz z 2015 r. poz. 9),
a także innymi przepisami;

16) wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie Planu Zarz ądzania Kryzysowego Ministra;
17) zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej prac Zespo łu Zarządzania
Kryzysowego w Ministerstwie, powo łanego zarządzeniem Nr 7 Ministra Ś rodowiska
z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie organizacji, sk ładu oraz miejsca i trybu pracy Zespo łu
Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Ś rodowiska (Dz. Urz. Min. Ś rod. i GIO Ś poz.
7 oraz z 2015 poz. 10 );
18) koordynowanie przedsi ęwzięć zwi ązanych z:
a) wykonywaniem zada ń wynikaj ących z Krajowego Planu Zarz ądzania Kryzysowego,
b) realizacj ą zada ń z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
c) funkcjonowaniem Krajowego Systemu Wykrywania Ska że ń i Alarmowania;
19) współdziałanie z Rządowym Centrum Bezpiecze ństwa, centrami zarz ądzania
kryzysowego innych podmiotów oraz z innymi organami administracji publicznej;
20) współdziałanie z jednostkami podległymi Ministrowi albo nadzorowanymi przez Ministra
w zakresie zarządzania kryzysowego;
21) prowadzenie spraw zwi ązanych z udziałem polskich ekspertów w cywilnych misjach
reagowania kryzysowego Unii Europejskiej;
22) prowadzenie spraw zwi ązanych z udzielaniem zamówie ń publicznych w zakresie zada ń
Wydziału oraz Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych/Kancelarii Tajnej
Ministerstwa;
23) realizowanie, w porozumieniu z Biurem Dyrektora Generalnego, zada ń związanych
z reklamowaniem od obowi ązku pełnienia służby wojskowej członków kierownictwa
Ministerstwa oraz pracowników Ministerstwa;
24) zapewnienie realizacji innych zada ń zleconych przez Ministra, dotycz ących
powszechnego obowi ązku obrony i zarz ądzania kryzysowego w Ministerstwie oraz
koordynowanie realizacji tych zada ń w jednostkach podleg łych Ministrowi albo
nadzorowanych przez Ministra.
2. Kierowanie Wydzia łem do spraw Obronnych i Zarz ądzania Kryzysowego/Centrum
Zarządzania Kryzysowego Ministra Ś rodowiska powierza si ę Kierownikowi Centrum,
powoływanemu na podstawie § 9 zarz ądzenia nr 39 Ministra Ś rodowiska z dnia
28 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Centrum Zarz ądzania Kryzysowego Ministra
Ś rodowiska, przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa.
§ 14.
1. Do zada ń Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych/Kancelarii Tajnej
Ministerstwa należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie, w tym stosowanie
ś rodków bezpiecze ń stwa fizycznego;
2) zapewnienie ochrony i nadzoru nad systemami teleinformatycznymi, w których
przetwarzane s ą informacje niejawne, z wyłączeniem administrowania nimi;
3) zarządzanie ryzykiem bezpiecze ń stwa informacji niejawnych, w szczególno ści
szacowanie ryzyka;
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji, w szczególno ści okresowa kontrola ewidencji, materiałów, w rozumieniu
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, i obiegu dokumentów
w Ministerstwie;
5) dokonywanie przegl ądu wytworzonych w Ministerstwie materia łów, w rozumieniu
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zawieraj ących
informacje niejawne w celu ustalenia, czy spe łniaj ą ustawowe przesłanki ochrony;

6) nadzorowanie działania Kancelarii Ogólnej Ministerstwa w zakresie obiegu
dokumentów niejawnych, ze szczególnym uwzgl ędnieniem bezpiecze ństwa
dokumentów niejawnych w czasie transportu tych dokumentów na wymiany
międzyresortowe;
7) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz innych
dokumentów, okre ślonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych oraz w rozporz ądzeniach wydanych na jej podstawie;
8) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzaj ących, kontrolnych postępowa ń
sprawdzaj ących oraz wydawanie upoważnie ń dopuszczaj ących do informacji
niejawnych o klauzuli „zastrze żone";
10) składanie do Agencji Bezpiecze ń stwa Wewn ętrznego wniosków o przeprowadzenie
poszerzonych post ępowań sprawdzaj ących oraz wniosków o przeprowadzenie
postępowania sprawdzaj ącego w celu wydania poświadczenia bezpiecze ństwa
organizacji mi ędzynarodowych;
11) prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w Ministerstwie albo wykonuj ących
czynności zlecone, które posiadaj ą uprawnienia do dost ępu do informacji niejawnych,
oraz osób, którym odmówiono wydania po świadczenia bezpieczeństwa lub je cofni ęto;
12)opiniowanie dokumentów zwi ązanych z ochron ą fizyczn ą Ministerstwa,
opracowywanych przez Wydzia ł Techniczno-Gospodarczy w Biurze Dyrektora
Generalnego;
13) organizowanie pracy w sposób zapewniaj ący możliwość ustalenia, gdzie znajduj ą si ę
materiały, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, pozostaj ące w dyspozycji Kancelarii Tajnej Ministerstwa;
14) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z udostępnionymi lub wydanymi
materiałami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych;
15) udostępnianie lub wydawanie materia łów, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych, osobom do tego uprawnionym;
16) egzekwowanie zwrotu udost ępnionych lub wydanych materia łów, w rozumieniu ustawy
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
17) kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia, rejestrowania i pakowania
materiałów, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, w Ministerstwie;
18) przyjmowanie i przechowywanie o świadczeń o stanie maj ątkowym oraz
przygotowywanie ich do umieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa;
19) przekazywanie do Centralnego Archiwum Wojskowego materia łów archiwalnych
znajduj ących si ę w zasobie archiwum wyodrębnionego;
20) wykonywanie innych zada ń zapewniaj ących realizacj ę zadań Ministra oraz
Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych wynikaj ących z przepisów
dotyczących ochrony informacji niejawnych lub innych zada ń zleconych przez Ministra
lub Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Sposób realizacji czynności kancelaryjnych i post ępowania w sytuacjach nietypowych
okreś la „Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Ś rodowiska".
3. Kancelari ą Tajn ą Ministerstwa kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej Ministerstwa, który
podlega bezpo ś rednio Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Kierownik Kancelarii Tajnej Ministerstwa sprawuje bezpo ś redni nadzór nad obiegiem

materiałów, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, zarejestrowanych w Kancelarii Tajnej Ministerstwa.
§ 15.
Do zadań Sekretariatu Biura należy:
1) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji Biura;
2) rozdzielanie i przekazywanie, zgodnie z dekretacj ą , korespondencji przychodzącej do
Biura;
3) prowadzenie ewidencji i monitorowanie procesu udzielania odpowiedzi przez wta ściwe
komórki organizacyjne na pisma adresowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
zwanej dalej „KPRM", przekazywane zgodnie z kompetencj ą do Ministerstwa
w przypadkach, gdy Ministerstwo zobowi ązane jest poinformowa ć KPRM o sposobie
załatwienia sprawy;
4) prowadzenie kontroli terminów załatwiania spraw w zakresie kompetencji Biura;
5) przechowywanie i udostępnianie pieczęci okrągłej Ministra i Ministerstwa;
6) prowadzenie ewidencji pism wpływaj ących i wychodz ących z Biura;
7) prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i petycji wp ływaj ących do Biura oraz
przygotowywanie zwi ązanych z tym raportów rocznych;
8) obsługa telefoniczna Dyrektora i Zast ę pcy Dyrektora oraz prowadzenie terminarza ich
zaj ęć;
9) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do w łaściwych
pracowników Biura lub innych komórek organizacyjnych Ministerstwa;
10) prowadzenie listy obecności oraz załączników do niej;
11) prowadzenie spraw zwi ązanych z delegacjami s łużbowymi pracowników Biura;
12)sporządzanie planu urlopów na podstawie wniosków pracowników Biura;
13) prowadzenie spraw zwi ązanych z zaopatrzeniem pracowników Biura w materia ły
biurowe oraz przydziały socjalne, a także w służbowe bilety komunikacji miejskiej, w tym
prowadzenie ewidencji wydanych biletów;
14) nadzór nad przestrzeganiem w Biurze instrukcji kancelaryjnej oraz przechowywanie
i przekazywanie akt Sekretariatu do archiwum Ministerstwa;
15) wykonywanie innych polece ń Dyrektora lub Zast ępcy Dyrektora.
§ 16.
1. W przypadku jednoczesnej nieobecno ści Dyrektora i Zast ępcy Dyrektora,
do zastępowania Dyrektora upowa żniony jest Naczelnik Wydzia łu Protokolarnego.
2. W przypadku nieobecno ści naczelnika wydziału, Dyrektor lub Zastępca Dyrektora
wyznaczaj ą zastępuj ącego go pracownika.
3. W przypadku nieobecno ści Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
do zastępowania go, w zakresie niezastrze żonym do jego odrębnej kompetencji,
upoważniony jest Kierownik Kancelarii Tajnej Ministerstwa.

§ 17.
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem zatwierdzenia.
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