LP

1.

Sprawa

Nabór na wolne stanowiska
pracy w służbie cywilnej MŚ

Interesanci
Kandydaci
zainteresowani
pracą w służbie
cywilnej MŚ

http://www.mos.gov.pl/artykul/
2021_sluzba_cywilna_w_mini
http://www.mos.gov.pl/kategoria/
sterstwie_srodowiska/6479_sl
2370_oswiadczenia_wzory/
uzba_cywilna_w_ministerstwi
e_srodowiska.html

Studenci szkół
wyższych

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_06/18dea42ed4e2db286080f83
http://www.mos.gov.pl/artykul/
2478b8ed9.doc
207_staze_i_praktyki/557_sta
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
ze_i_praktyki.html
5_06/164d760cef192ee7fdf39f64
560098ef.doc

2.

Organizacja praktyk
studenckich

3.

Bezrobotni
Organizacja staży zawodowych absolwenci szkół
wyższych

Organizacja wolontariatów

Sprawy rozpatrywane w Ministerstwie Środowiska
Obywatel w urzędzie
Przeciętny czas
Zasady rozpatrywania
Odnośnik do formularza
rozpatrywania

Studenci szkół
wyższych

http://www.mos.gov.pl/artykul/ http://www.mos.gov.pl/artykul/20
207_staze_i_praktyki/557_sta 7_staze_i_praktyki/557_staze_i_
ze_i_praktyki.html
praktyki.html

http://www.mos.gov.pl/artykul/ http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
207_staze_i_praktyki/557_sta 5_08/687565d9c0cdd0f999b8d58
ze_i_praktyki.html
1d309a91c.doc

do 2 miesięcy

5.

http://www.mos.gov.pl/katego
ria/2384_majatek_ruchomy_z
uzyty_i_zbedny/

nie dotyczy

Zgłoszenie zainteresowania
Wszyscy obywatele,
http://www.mos.gov.pl/artykul/37
http://www.mos.gov.pl/katego
pracami nad projektem ustawy firmy, organizacje
5_lobbing/678_sposob_postepow
ria/226_lobbing/
lub rozporządzenia
pozarządowe
ania.html

Biuro Kadr i Szkoleń
Zespół ds. Naboru i Ewaluacji
Telefon: 22 57-92-207
Fax: 22 57-92-754
E-mail: katarzyna.szynkarewicz@mos.gov.pl

do miesiąca

Biuro Kadr i Szkoleń
Zespół ds. rozwoju zawodowego
Telefon: 22 57-92-237
Fax: 22 36-92-754
E-mail: sylwia.jasinska@mos.gov.pl

do miesiąca

Biuro Kadr i Szkoleń
Zespół ds. rozwoju zawodowego
Telefon: 22 57-92-686
Fax: 22 57-92-501
E-mail: rafal.wlodarczyk@mos.gov.pl

do miesiąca

Biuro Kadr i Szkoleń
Zespół ds. rozwoju zawodowego
Telefon: 22 57-92-237
Fax: 22 36-92-754
E-mail: sylwia.jasinska@mos.gov.pl

4.
Zbywanie zbędnych składników
majątkowych Ministerstwa
Wszyscy
Środowiska

Dane kontaktowe

od 7 do 14 dni

Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Majątku i Archiwum
Telefon: 22 57-92-870
Fax: 22 57-92-524
E-mail: grzegorz.swiderski@mos.gov.pl

na bieżąco

Biuro Ministra
Telefon: 22 57-92-622
Fax: 22 57-92-766,
E-mail: magdalena.lewicka@mos.gov.pl

6.

7.

8.

Wydawanie zgód i zezwoleń w
zakresie: zamkniętego użycia
GMO, zamierzonego
uwalniania GMO do
środowiska, wprowadzania do
obrotu produktów GMO

Wydawanie zezwoleń i
świadectw CITES

Przyjmowanie skarg i
wniosków

Jednostki naukowobadawcze, firmy
biotechnologiczne,
firmy
farmaceutyczne i
medyczne, uczelnie
wyższe

http://gmo.mos.gov.pl

http://gmo.mos.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/katego
ria/2496_konwencja_waszyng
tonska_cites/http://www.mos.
gov.pl/artykul/2504_przepisy_
Wszyscy obywatele, w_sprawie_cites/324_przepis
y_w_sprawie_cites.html
firmy, instytucje
http://www.mos.gov.pl/artykul/25
naukowe, ogrody
05_formularze_wnioskow/325_fo
http://www.mos.gov.pl/artykul/ rmularze_wnioskow.html
zoologiczne i
2989_przydatne_informacje_d
botaniczne
la_wnioskodawcow_font_colo
r_red_nowosc_font/10764_pr
zydatne_informacje_dla_wnio
skodawcow_font_color_red_n
owosc_font.html

Osoby fizyczne i
osoby prawne

Biuro Kontroli i Audytu
Wewnętrznego m.in.
ewidencjonuje i koordynuje
zadania z zakresu obsługi
skarg i wniosków
wpływających do Ministerstwa
Środowiska. Merytoryczną
obsługę skarg i wniosków
realizują poszczególne
Departamenty MŚ lub
jednostki nadzorowane i
podległe Ministrowi
Środowiska. Zasady ich
rozpatrywania w trybie
ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (k.p.a.)

30 dni

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Zespół ds. GMO
Tel. 22 57-92-723
E-mail: joanna.rybak@mos.gov.pl

1 miesiąc

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
Wydział ds. Konwencji
Tel.: 22 57-92-259, 22 57-92-407, 22 57-92-423
Fax: 22 57-92-290
E-mail: cites-ma@mos.gov.pl

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków
według terminów
Telefon: 22 36-92-267
określonych w k.p.a.
Fax: 22 36-92-499
E-mail: wanda.wisniewska@mos.gov.pl

Udzielanie, zmiany,
przeniesienia, przekształcenia i
wygaszenia koncesji w
Przedsiębiorcy
odniesieniu do kopalin
węglowodorowych

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział 3), ustawa o
swobodzie działalności
gospodarczej (rozdział 4),
K.p.a., Prawo ochrony
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201 według terminów
Środowiska, ustawa o
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6 określonych w k.p.a.
udostępnianiu informacji o
8f7b3eecb.pdf
i p.g.g.
środowisku udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Udzielanie, zmiana warunków,
przeniesienie, cofnięcie,
stwierdzenie wygaśnięcia
koncesji na poszukiwanie,
rozpoznawanie złóż kopalin i
wydobywanie ze złóż kopalin
objętych własnością górniczą
(art. 10 Pgg - złoża węgla
kamiennego, metanu
występującego jako kopalina
towarzysząca, węgla
brunatnego, rud metali z
wyjątkiem darniowych rud
10. żelaza, metali w stanie
Przedsiębiorcy
rodzimym, rud pierwiastków
promieniotwórczych, siarki
rodzimej, soli kamiennej, soli
potasowej, soli potasowomagnezowej, gipsu i anhydrytu,
kamieni szlachetnych, a także
złoża wód leczniczych, wód
termalnych i solanek oraz złoża
innych kopalin położonych w
granicach obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej - z
wyłączeniem złóż
węglowodorów)

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział 3, rozdział 2),
ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej
(rozdział 4), K.p.a., Prawo
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
według terminów
ochrony Środowiska, ustawa 5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
określonych w k.p.a.
o udostępnianiu informacji o 8f7b3eecb.pdf
środowisku udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,

9.

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Kopalin Stałych,
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Udzielanie (zmiana,
przeniesienie, cofnięcie,
wygaśnięcie) koncesji na
podziemne bezzbiornikowe
magazynowanie substancji, na
podziemne składowanie
11.
Przedsiębiorcy
odpadów, na poszukiwanie lub
rozpoznawanie kompleksu
podziemnego składowania
dwutlenku węgla oraz na
podziemne składowanie
dwutlenku węgla

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (Dział III Rozdział I) art. 22 ust. 1 pkt 1a, 4-6,
ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej
według terminów
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
(rozdział 4), k.p.a., Prawo
określonych w k.p.a.
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
ochrony Środowiska, ustawa
(średnio kilka
8f7b3eecb.pdf
o udostępnianiu informacji o
miesięcy)
środowisku udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Sprawy związane z
12. ustanawianiem użytkowania
górniczego

Przedsiębiorcy

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział 2), zasady
ustalania wynagrodzenia z
tytułu ustanowienia
użytkowania górncizego

Przedsiębiorcy

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział 3, rozdział 2),
ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej
(rozdział 4), K.p.a.,
rozporządzenie o
przetargach, Prawo ochrony
Środowiska, ustawa o
udostępnianiu informacji o
środowisku udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Postępowania przetargowe
mające na celu przyznanie
13.
koncesji w odniesieniu do
kopalin węglowodorwych

14.

Wpis do wykazu podmiotów
kwalifikowanych

Przedsiębiorcy

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów,
Wydział Kopalin Stałych,
bez zbędnej zwłoki Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
Fax: 22 36-92-460
3_02/64b6c7209c160caf7605d11
E-mail: dgikg@mos.gov.pl
2560e5761.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
8f7b3eecb.pdf

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
8f7b3eecb.pdf

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
według terminów
Wydział Węglowodorów
określonych w k.p.a. Tel. sekretariat: 22 36-92-449
i p.g.g
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

http://dziennikustaw.gov.pl/du/20
15/1171/D2015000117101.pdf

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (art.. 49a, 49b, 49c),
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201 według terminów
K.p.a., rozporządzenie o
5_05/55e1f68731c1fe3dc437c87 określonych w k.p.a.
przeprowadzeniu
c29481f37.pdf
i p.g.g
postępowania
kwalifikacyjnego

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Postępowania w sprawie
decyzji inwestycyjnej,
15.
zatwierdzenie dokumentacji
geologiczno-inwestycyjnych

16.

Decyzje wydawane w trybach
nadzwyczajnych KPA

Przedsiębiorcy

strony postepowań
administracyjnych

Przyjmowanie dodatków do
projektów zagospodarowania
złóż kopalin objętych
własnością górniczą (art. 10
Pgg - złoża węgla kamiennego,
metanu występującego jako
kopalina towarzysząca, węgla
brunatnego, rud metali z
wyjątkiem darniowych rud
żelaza, metali w stanie
rodzimym, rud pierwiastków
promieniotwórczych, siarki
17.
Przedsiębiorcy
rodzimej, soli kamiennej, soli
potasowej, soli potasowomagnezowej, gipsu i anhydrytu,
kamieni szlachetnych, oraz
złoża innych kopalin
położonych w granicach
obszarów morskich
Rzeczypospolitej Polskiej - z
wyłączeniem wyłączeniem złóż
węglowodorów a także złoża
wód leczniczych, wód
termalnych i solanek)

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział 3, art. 49z),
K.p.a., rozporządzenie w
sprawie dokumentacji
geologczino-inwestycyjnych

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
8f7b3eecb.pdf
według terminów
określonych w k.p.a.
http://dziennikustaw.gov.pl/du/20
15/968/D2015000096801.pdf

Art.145, 155, 156 K.p.a.,

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów,
http://isap.sejm.gov.pl/Download;j
Wydział Kopalin Stałych,
sessionid=4B3E0D9A7B603FB3 według terminów
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
244BB1F1D7506EE2?id=WDU1 określonych w k.p.a.
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
9600300168&type=3
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (art. 107);
Rozporzadzenie Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań
dotyczących projektów
zagospodarowania złóż

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
2_05/36265d7af23c873ab88c6e2
4e7700663.pdf

30 dni

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Kopalin Stałych
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Postępowania w sprawie
zatwierdzenia projektu robót
geologicznych i dodatku do
projektu robót geologicznych,
18.
oraz, których wykonanie nie
wymaga uzyskania koncesji na
poszukiwanie i (lub)
rozpoznawnie złóż kopalin

Przedsiębiorcy,
inwestorzy i
podmioty
wykonujące prace
geologiczne

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział V, rozdział 1
art. 79, 80, 80a) 161 ust. 3,
art. 160
Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie
szczegółowych wymagań
jakim powinny odpowiadać
dokumentacje geologiczne
złóż kopalin oraz w sprawie
dokumentacji
hydrogeologicznej i
dokumantacji geologicznoinżynierskiej; Rozporzadzenie
Ministra Środowiska w
sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących
projektów robót
geologicznych, w tym robót,
których wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji
oraz rozporządzenie Ministra
Środoiwska zmieniające ww.
rozporządzenie

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
2_01/8c0450c5ae86685fcb3d87d
ebdfc4106.pdf
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Kopalin Stałych,
Wydział Węglowodorów,
według terminów
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
określonych w k.p.a.
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/571956b11a4d160dc7989e
43e2d749d8.pdf

Orzecznictwo administracyjne
II instancji od decyzji
Przedsiębiorcy,
marszałków województw
19.
strony postępowań
podejmowanych na podstawie
administracyjnych
ustawy Prawo geologiczne i
górnicze

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Zespół ds. Orzecznictwa i Analiz,
kodeks postępowania
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej,
administracyjnego, ustawa
według terminów
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
Zespół Opłat Eksploatacyjnych
Prawo geologiczne i górnicze
określonych w k.p.a.
8f7b3eecb.pdf
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
wraz z aktami wykonawczymi
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Postępowania w sprawie
projektów robót geologicznych,
podlegających zgłoszeniu,
które obejmują wyłącznie
20.
Przedsiębiorcy
badania geofizyczne w celu
zbadnia struktur geologicznych
związanych z występowanie
złóż węglowodorów

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (dział V, rozdział 1
art. 85a ), K.p.a.,

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
8f7b3eecb.pdf

30 dni

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział Węglowodorów
Tel. sekretariat: 22 36-92-449
Fax: 22 36-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Orzecznictwo administracyjne
21. II instancji od decyzji Prezesa
NFOŚiGW w zakresie opłat

Wnoszenie i ustalanie opłat:
- eksploatacyjnych
- za bezzbiornikowe
22. magazynowanie substancji
albo składowanie odpadów
albo podziemne składowanie
dwutlenku węgla

Przedsiębiorcy,
podmioty
prowadzące
działalność bez
wymaganej koncesji,
strony postępowań
administracyjnych

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji, Ordynacja
podatkowa oraz kodeks
postępowania
administracyjnego

Przedsiębiorcy

zasady ustalania i wnoszenia
opłat określają art. 134-137
Prawa geologicznego i
górniczego. Stawki opłat
eksploatacyjnych oraz z tytułu
podziemnego
bezzbiornikowego
magazynowania substancji i
podziemnego składowania
odpadów a także
podziemnego składowania
dwutlenku węgla znajdują się
w corocznie aktualizowanym
obwieszczeniu Ministra
Środowiska w sprawie stawek
opłat z zakresu przepisów
Prawa geologicznego i
górniczego. Zgodnie z art.217
ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i
górnicze, do opłat należnych
za okres sprzed wejścia w
życie ustawy stosuje się
przepisy z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. Prawo
geologiczne i górnicze

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
Zespół Opłat Eksploatacyjnych
według terminów
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
określonych w k.p.a.
8f7b3eecb.pdf
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
8f7b3eecb.pdf

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
4_10/dbd33d6b9e05e927132d09
7af0f7cb5d.pdf

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
4_10/6eff46cff48843fc3556cd236
608b64d.pdf

1-2 miesięcy

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Zespół Opłat Eksploatacyjnych
Telefon: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-475
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze art. 88 ust. 2 , art.
93, 161 ust. 3, art. 160
i rozporządzenia Ministra
Zatwierdzanie dokumentacji
Środowiska w sprawie
geologicznych złóż kopalin,
szczegółowych wymagań
dokumentacji
jakim powinny odpowiadać
hydrogeologicznych oraz
dokumentacje geologiczne
Inwestorzy i
dokumentacji geologicznozłóż kopalin oraz w sprawie
podmioty zajmujące
inżynierskich oraz dodatków do
dokumentacji
23.
się wykonywaniem
tych dokumentacji; oraz
hydrogeologicznej i
dokumentacji
Zatwierdzanie dokumentacji
dokumantacji geologicznogeologicznych
geologicznych złóż kopalin, z
inżynierskiej; rozporządzenie
wyłączeniem złoża
Ministra Środowiska w
węglowodorów, i dodatków do
sprawie szczegółowych
tych dokumentacji.
wymagań jakim powinny
odpowiadać dokumentacje
geologiczne złoża kopaliny, z
wyłączeniem złoża
węglowodorów

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
4_05/ecf58264609aac5e452c921
481b85f36.pdf

http://www.mos.gov.pl/artykul/46
21_rozporzadzenia_wydane_na_
podstawie_ustawy_prawo_geolo
giczne_i_gornicze_z_dnia_9_cze
rwca_2011_r_oraz_nowelizacji_d
o_tej_ustawy/25055_rozporzadze
nie_ministra_srodowiska_z_dnia
_1_lipca_2015_r_w_sprawie_dok
umentacji_geologic

2 miesiące

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Zespół ds. Uprawnień Geologicznych i Nadzoru nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego,
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
2_01/1e6345256b6b64cc70664c
e8d969387e.pdf

Wydawanie decyzji w
przedmiocie przekazania
Krajowemu Administratorowi
Podziemnych Składowisk
24.
Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za
podziemne składowisko
dwutlenku węgla

Przedsiębiorcy,
Krajowy
Administrator
Podziemnych
Składowisk
Dwutlenku Węgla

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
art. 127j ust. 3, 4 ustawy z
http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
według terminów
dnia 9 czerwca 2011 r.
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
określonych w k.p.a.
Prawo geologiczne i górnicze 8f7b3eecb.pdf
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Wydawanie decyzji w
przedmiocie przejęcia przez
Krajowego Administratora
Podziemnych Składowisk
25.
Dwutlenku Węgla
odpowiedzialności za
podziemne składowisko
dwutlenku węgla

Przedsiębiorcy,
Krajowy
Administrator
Podziemnych
Składowisk
Dwutlenku Węgla

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia http://www.mos.gov.pl/g2/big/201
Wydział Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
według terminów
9 czerwca 2011 r.
5_07/f8e3a7de685cceb7adc58b6
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
określonych w k.p.a.
Prawo geologiczne i górnicze 8f7b3eecb.pdf
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

26.

Stwierdzanie kwalifikacji
zawodowych

Obywatele polscy i
zagraniczni

ustawa Prawo geologiczne i
górnicze (art. 50),
rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie
kwalifikacji w zakresie
geologii

https://www.mos.gov.pl/kategoria
/265_uprawnienia_geologiczne/

6 miesięcy

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Zespół ds. Uprawnień Geologicznych i Nadzoru nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

4 miesiące

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Zespół ds. Uprawnień Geologicznych i Nadzoru nad
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-460
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

https://www.mos.gov.pl/g2/big/20
12_01/f93e5f4545abf49c2357c7e
54633539f.pdf

27.

Uznawanie kwalifikacji do
wykonywania zawodów
regulowanych w dziedzinie
geologii

Zawieranie umów o korzystanie
za wynagrodzeniem z
28. informacji geologicznej, do
której prawa przysługują
Skarbowi Państwa
Rozpatrywanie skarg i
wniosków w zwiazku z
prowadzonym nadzorem
29.
Ministra Środowiska wobec
Prezesa KZGW, IMGW oraz
IETU

ustawa o zasadach
uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w
państwach członkowskich
Obywatele polscy i Unii Europejskiej,
zagraniczni
rozporządzenie Ministra
posiadający
Środowiska w sprawie stażu
uprawnienia
adaptacyjnego i testu
geologiczne
umiejętności w toku
https://www.mos.gov.pl/kategoria
postępowania o uznanie
kwalifikacji do wykonywania /270_uznawanie_kwalifikacji/
zawodów regulowanych w
dziedzinie geologii

rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia
Przedsiębiorcy
2011 r. w sprawie korzystania https://www.mos.gov.pl/g2/big/20
polscy i zagraniczni,
z informacji geologicznej za
15_07/2c52cc07cfafcf0456c7858
uczelnie, jednostki
wynagrodzeniem (Dz.U. Nr
2671786ec.pdf
naukowo-badawcze
292, poz. 1724)

Wszyscy
zainteresowani

W trybie przepisów k.p.a.

2-3 miesiące

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
Wydział ds. Informacji Geologicznej
Tel. sekretariat: 22 57-92-449
Fax: 22 57-92-475
E-mail: dgikg@mos.gov.pl

Departament Zasobów Wodnych
według terminów Tel. sekretariat: 22 36-92-775
określonych w k.p.a. Fax: 22 36-92-577
e-mail: Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl

Wszyscy obywatele,
Udzielanie informacji nt.
organizatorzy
30. funkcjonowania systemu
wydarzeń, firmy,
ekozarządzania i audytu EMAS organizacje
pozarządowe

www.emas.gov.pl

Departament Ochrony Powietrza
bez zbędnej zwłoki Telefon: 22 36-92-785
Email: emas@mos.gov.pl

Udzielanie wyjaśnień
dotyczących tematyki pozwoleń
31. zintegrowanych oraz
Najlepszych Dostępnych
Technik (BAT)

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Ochrony Środowiska
Telefon: 22 36-92-472
bez zbędnej zwłoki
Fax: 22 36-92-473
E-mail: departament.ochrony.srodowiska@mos.gov.pl

Udzielanie wyjaśnień
dotyczących wprowadzania
32.
gazów lub pyłów do powietrza
oraz zgłoszeń w tym zakresie.

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Ochrony Powietrza
bez zbędnej zwłoki Telefon: 22 36-92-616
Email: anna.rybak@mos.gov.pl

Udzielanie wyjaśnień
33. dotyczących ochrony przed
hałasem

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Ochrony Środowiska
Telefon: 22 36-92-472
bez zbędnej zwłoki
Fax: 22 36-92-473
E-mail: departament.ochrony.srodowiska@mos.gov.pl

Udzielanie informacji nt.
przepisów prawnych w
34.
zakresie ochrony powierzchni
ziemi

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Gospodarki Odpadami
Telefon: 22 36-92-262
bez zbędnej zwłoki
Fax: 22 36-92-795
Email: departament.gospodarki.odpadami@mos.gov.pl

Udzielanie Informacji nt.
aspektów środowiskowych dot.
35. REACH oraz kwestii dot.
wdrażania Strategii UE ws.
rtęci

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Instrumentów Środowiskowych
Telefon: 22 57-92-237
bez zbędnej zwłoki
Email:
Departament.Instrumentów.Srodowiskowych@mos.gov.pl

36.

Udzielanie informacji nt.
Konwencji Minamata ws. rtęci

Wszyscy obywatele,
organizatorzy
wydarzeń, firmy,
organizacje
pozarządowe

Departament Ochrony Powietrza
bez zbędnej zwłoki Telefon: 22 36-92-323
Email: bozena.adamska@mos.gov.pl

Wnioski o stwierdzenie
nieważności lub zmianę decyzji
postępowanie w trybie art.
37. nacjonalizacyjnych, którymi
Strony postępowania
156, 155, 154 kpa
przejęto na Skarb Państwa
nieruchomości leśne

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos.gov.pl

Wnioski o zmianę
na podstawie ustawy
przeznaczenia gruntów leśnych
38.
Strony postępowania o ochronie gruntów rolnych
Skarbu Państwa na cele
i leśnych
nieleśne

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o uznanie lasów za
39.
ochronne

Dyrektor Generalny na podstawie ustawy
Lasów Państwowych o lasach

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o zatwierdzenie planu Dyrektor Generalny na podstawie ustawy
40.
urządzania lasu
Lasów Państwowych o lasach

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o wyrażenie zgody na
sprzedaż nieruchomości
Dyrektor Generalny na podstawie ustawy
41. Skarbu Państwa będących w
Lasów Państwowych o lasach
zarządzie PGL Lasów
Państwowych

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o przekazanie
gruntów leśnych Skarbu
Minister Obrony
42. Państwa będących w zarządzie
Narodowej
PGL Lasów Państwowych na
potrzeby obronności państwa

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

na podstawie ustawy
o lasach

na podstawie ustawy
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

na podstawie ustawy
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Podmioty
Wnioski o zezwolenie na
uprawnione zgodnie na podstawie ustawy
45.
polowanie przez cudoziemców z przepisach ustawy Prawo łowieckie
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o wyłączenie z
wydzierżawienia i przekazanie
46. w zarząd obwodu łowieckiego
lub zwolnienie do
wydzierżawienia

Podmioty
uprawnione zgodnie na podstawie ustawy
przepisami ustawy Prawo łowieckie
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o utworzenie obwodu
47.
łowieckiego poniżej 3 000 ha

Podmioty
uprawnione zgodnie na podstawie ustawy
przepisami ustawy Prawo łowieckie
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Wnioski o zezwolenie na chów
Wszyscy
43. i hodowlę zamkniętą zwierząt
zainteresowani
łownych
Członkowie
Polskiego Związku
Wnioski o zezwolenie na
Łowieckiego,
44. polowanie przy użyciu ptactwa cudoziemcy, o
łowczego
których mowa w
przepisach ustawy
Prawo łowieckie

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody
według terminów
Telefon: 22 57-92-550
określonych w k.p.a. Fax: 22 57-92-290
E-mail: departament.leśnictwa@mos. gov.pl

Skargi z zakresu leśnictwa
48.
i łowiectwa

Wszyscy
zainteresowani

w trybie przepisów kpa

Przyznawania patronatu
49.
Ministra

firmy, instytucje,
organizacje
pozarządowe,
uczelnie,
organizatorzy
wydarzeń,
konferencji, autorzy
projektów etc.

http://www.mos.gov.pl/g2/big/ http://www.mos.gov.pl/g2/big/200
Niezwłocznie, do 1
2009_04/0a82c58a2741dbc7 9_04/1f24f13d2345acbfd2b3b7e1
miesiąca
6f1cd905794b27d8.pdf
6d9c7c12.doc

Rozpatrywanie zażaleń na
postanowienia KASHUE w
50. zakresie opiniowania
przyznawania uprawnień do
emisji z krajowej rezerwy

Prowadzacy
instalacje objęte
wspólnotowym
systemem handlu
uprawnieniami do
emisij/ podmioty
ubiegające się o
udział systemie

Zgodnie z Kodeksem
postępowania
administracyjnego i ustawy z
dnia 22 grudnia 2004 r. o
handlu uprawnieniami do
powietrza gazów
cieplarnianych i innych
substancji

Rozpatrywanie wniosków w
zakresie projektów
51. realizowanych w ramach
mechanizmu wspólnych
wdrożeń

Organy państw
uprawnionych do
obrotu jednostkami
Kioto, podmioty
uczestniczące w
międzynarodowym i
wspólnotowym
handlu
uprawnieniami do
emisji

Ustawa z dnia 17 lipca 2009
r. o systemie zarządzania
emisjami gazów
cieplarnianych i innych
substancji, Kodeks
postępowania
administracyjnego, Decyzje
Konferencji Stron Konwencji
Klimatycznej

1 miesiąc

1 miesiąc

Biuro Ministra
Telefon: 22 36-92-353
Fax: 22 36-92-205
E-mail: katarzyna.kasperczak@mos.gov.pl

Departament Ochrony Powietrza
Telefon: 22 36-92-520
E-mail: malgorzata.zadrozna@mos.gov.pl;

Departament Ochrony Powietrza
Telefon: 22 36-92-785
E-mail: ewelina.baginska-sztonyk@mos.gov.pl;

Wszyscy - osoby
52. Udzielanie informacji publicznej
fizyczne i prawne

Na wniosek, na podstawie
ustawy z dnia 6 września
2001 r.o dostępie do
informacji publicznej. (Dz. U.
z dnia 8 października 2001 r.,
z późn. zm.)

Udzielanie informacji o
53.
środowisku

Wszyscy - osoby
fizyczne i prawne

Ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z dnia 7 listopada
2008 r., z późn. zm.)

Udzielanie informacji o
obowiązujących dokumentach
54.
strategicznych oraz edukacji
ekologicznej

Wszyscy - osoby
fizyczne i prawne

Regulamin organizacyjny
Ministerstwa Środowiska

Udzielanie informacji o
realizowanych projektach,
55.
organizowanych konkursach,
akcjach, evetnach

Wszyscy - osoby
fizyczne i prawne

Regulamin organizacyjny
Ministerstwa Środowiska

Wniosek w dowolnej formie

niezwłocznie, do 2
tygodni

Departament Ochrony Środowiska
Telefon: 22 36-92-472
Fax: 22 36-92-473
E-mail: departament.ochrony.srodowiska@mos.gov.pl

Wniosek

bez zbędnej zwłoki,
nie później niż w
ciągu miesiąca od
dnia otrzymania
wniosku

Departament Ochrony Środowiska
Telefon: 22 36-92-472
Fax: 22 36-92-473
E-mail: departament.ochrony.srodowiska@mos.gov.pl

brak

Departament Strategii i Komunikacji
Telefon: 22 36-92-507
bez zbędnej zwłoki
Fax: 22 36-92-387
E-mail:katarzyna.biedrzycka-kaczor@mos.gov.pl

brak

Departament Strategii i Komunikacji
Telefon: 22 36-92-295
bez zbędnej zwłoki
Fax: 22 36-92-387
E-mail:katarzyna.piskorska@mos.gov.pl

