
Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Przedstawiciele partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych wchodzàcych w sk∏ad Komitetu Sterujà-
cego dla cz´Êci dotyczàcej Êrodowiska strategii wyko-
rzystania Funduszu SpójnoÊci, przyj´tej rozporzàdze-
niem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca
2004 r. w sprawie przyj´cia strategii wykorzystania
Funduszu SpójnoÊci na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 176,
poz. 1827), zwanego dalej „Komitetem Sterujàcym”,
sà wybierani spoÊród przedstawicieli:

1) organizacji pozarzàdowych; 

2) organizacji przedsi´biorców i pracodawców,
zwiàzków zawodowych, samorzàdów zawodo-
wych oraz jednostek naukowych w rozumieniu
art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Ko-
mitecie Badaƒ Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33,
poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

2. Cele statutowe organizacji pozarzàdowych, or-
ganizacji przedsi´biorców i pracodawców, zwiàzków
zawodowych, samorzàdów zawodowych oraz jedno-
stek naukowych, zwanych dalej „organizacjami”, po-
winny obejmowaç dzia∏ania obj´te strategià, o której
mowa w ust. 1, z co najmniej jednego z nast´pujàcych
zakresów:

1) kszta∏towania ÊwiadomoÊci ekologicznej spo∏e-
czeƒstwa i przedsi´biorców oraz szerzenia zrozu-
mienia celów ochrony Êrodowiska, ekologii lub
zrównowa˝onego rozwoju;

2) propagowania spraw ochrony Êrodowiska i poczy-
naƒ zmierzajàcych do zapewnienia tej ochrony;

3) inicjowania i podejmowania spo∏ecznych lub go-
spodarczych dzia∏aƒ dotyczàcych ochrony Êrodo-
wiska, ekologii lub zrównowa˝onego rozwoju; 

4) wspó∏dzia∏ania z jednostkami organizacyjnymi
w opracowaniu i realizacji programów i planów
dzia∏ania zmierzajàcych do poprawy stanu Êrodo-
wiska;

5) badaƒ naukowych w dziedzinie ochrony Êrodowi-
ska, ekologii lub zrównowa˝onego rozwoju. 

§ 2. 1. Minister Ârodowiska zamieszcza w Biulety-
nie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

Ministra Ârodowiska informacj´ o naborze kandyda-
tów na przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych do udzia∏u w pracach Komitetu Sterujà-
cego.

2. W informacji, o której mowa w ust. 1, Minister
Ârodowiska wskazuje termin sk∏adania formularzy
zg∏oszeniowych oraz adres, pod którym nale˝y je sk∏a-
daç.

3. Ka˝da z organizacji zg∏asza na formularzu zg∏o-
szeniowym, którego wzór okreÊla za∏àcznik do rozpo-
rzàdzenia, jednego kandydata na przedstawiciela part-
nerów spo∏ecznych i gospodarczych do udzia∏u w pra-
cach Komitetu Sterujàcego.

4. Minister Ârodowiska zamieszcza w Biuletynie In-
formacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Ârodowiska list´ kandydatów na przedstawicieli part-
nerów spo∏ecznych i gospodarczych do udzia∏u w pra-
cach Komitetu Sterujàcego zg∏oszonych przez organi-
zacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wraz ze wska-
zaniem terminu g∏osowania przez te organizacje na
zg∏oszonych przez nie kandydatów oraz adresu, pod
który nale˝y przesy∏aç oddane g∏osy.

§ 3. SpoÊród kandydatów zg∏oszonych przez orga-
nizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Minister
Ârodowiska wybiera czterech przedstawicieli partne-
rów spo∏ecznych i gospodarczych do udzia∏u w pra-
cach Komitetu Sterujàcego. 

§ 4. 1. Organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1, wskazujà w drodze g∏osowania, spoÊród kandy-
datów zg∏oszonych w trybie okreÊlonym w § 2, kandy-
datów na przedstawicieli partnerów spo∏ecznych i go-
spodarczych do udzia∏u w pracach Komitetu Sterujà-
cego.

2. Organizacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
mogà g∏osowaç na dwóch kandydatów na przedstawi-
cieli partnerów spo∏ecznych i gospodarczych do
udzia∏u w pracach Komitetu Sterujàcego, zg∏oszonych
w trybie okreÊlonym w § 2.

3. G∏os uznaje si´ za niewa˝ny, je˝eli zosta∏ on od-
dany na wi´cej ni˝ dwóch kandydatów lub wp∏ynà∏ po
terminie g∏osowania.

4. Minister Ârodowiska wybiera dwóch przedsta-
wicieli organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
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do udzia∏u w pracach Komitetu Sterujàcego, którzy
otrzymali najwi´kszà liczb´ g∏osów. 

§ 5. W przypadku gdy organizacje nie zg∏oszà swo-
ich kandydatów na przedstawicieli partnerów spo∏ecz-
nych i gospodarczych do udzia∏u w pracach Komitetu
Sterujàcego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2,
Minister Ârodowiska zaprasza wytypowane przez sie-

bie osoby b´dàce cz∏onkami tych organizacji do udzia-
∏u w pracach Komitetu Sterujàcego.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: J. Swatoƒ
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 9 sierpnia 2004 r. (poz. 1917)

WZÓR

FORMULARZ ZG¸OSZENIOWY DLA KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW SPO¸ECZNYCH 
I GOSPODARCZYCH DO UCZESTNICTWA W PRACACH KOMITETU STERUJÑCEGO DLA CZ¢ÂCI

DOTYCZÑCEJ ÂRODOWISKA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOÂCI

1. Dane organizacji

2. Obecny sk∏ad w∏adz statutowych (zarzàdu)

Nazwa:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Faks:

E-mail:

Strona www:

Osoba wyznaczona do bezpoÊrednich kontaktów:

3. Data utworzenia organizacji

4. Liczba cz∏onków (w przypadku organizacji cz∏onkowskich) lub organizacji zrzeszonych (w przypadku
organizacji sieciowych)
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5. G∏ówne obszary dzia∏ania i zagadnienia, na których koncentruje si´ aktywnoÊç organizacji, zgodnie z jej
statutem

6. Najwa˝niejsze dokonania i przedsi´wzi´cia, w których organizacja bierze lub bra∏a udzia∏

7. Gdzie i w jakiej formie organizacja jest zarejestrowana

8. Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji

9. Imi´ i nazwisko oraz krótka charakterystyka zg∏oszonego kandydata, w tym posiadanych przez kandydata
kompetencji

10. Rekomendacje instytucji, organizacji i osób wspierajàcych zg∏oszonego kandydata

Podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji:

....................................................................


