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REGULAMIN FORUM WSPÓŁPRACY  

NA RZECZ SIECI NATURA 2000 

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) tworzy się Forum 

Współpracy na rzecz sieci Natura 2000, zwane dalej: „Forum”, w związku z realizacją 

projektu Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją 

Naturę", zwanego: „projektem” współfinansowanego w 50% z Komisji Europejskiej w 

ramach instrumentu finansowego Life+ oraz w 50% ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Organizatorem Forum jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 

3. Organizator powierza wykonanie postanowień Regulaminu Wydziałowi ds. Projektów 

w Departamencie Informacji o Środowisku. 

 

§ 2. 

1. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego i bioróżnorodności w ramach programu Natura 2000 wśród 

społeczeństwa polskiego. Cele pośrednie projektu to: 

1) wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000 wśród  społeczności 

lokalnych, na wybranych obszarach Natura 2000; 

2) wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na rzecz sieci Natura 

2000; 

3) przekazywanie rzetelnych informacji na temat sieci Natura 2000 oraz edukacja 

ekologiczna. 

2. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa 

polskiego i umożliwi dostrzeżenie długoterminowych korzyści w wymiarze 

wspólnotowym. Projekt ma również ułatwić dialog społeczny na temat sieci Natura 

2000 oraz zachęcać jego adresatów do wymiany doświadczeń. 
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§ 3.  

1. Forum ma na celu wzmocnienie współpracy przedstawicieli różnych środowisk na 

rzecz sieci Natura 2000, w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody.  

2. Do zadań Forum należy:  

1) zbudowanie ram współpracy w zakresie edukacji ekologicznej związanej z siecią 

Natura 2000 pomiędzy członkami Forum a GDOŚ i regionalnymi dyrekcjami 

ochrony środowiska;  

2) popularyzowanie ochrony przyrody wśród społeczeństwa; 

3) umożliwienie wymiany doświadczeń w zakresie ochrony przyrody i edukacji 

ekologicznej pomiędzy członkami Forum, zmierzającej do wypracowania dobrych 

praktyk; 

4) udział członków Forum w spotkaniach ze społecznością lokalną, władzami 

lokalnymi oraz przedstawicielami instytucji i organizacji lokalnych na wybranych 

obszarach sieci Natura 2000. 

3. Forum liczyć będzie 30 członków w okresie realizacji projektu1). 

4. Członkowie Forum będą mieli możliwość uczestniczenia w innych działaniach  

w projekcie m.in. w Naturowych Grupach Roboczych oraz wydarzeniach i imprezach 

krajowych. 

WARUNKI CZŁONKOSTWA W FORUM  

§ 4.  

1. Forum ma charakter otwarty i jest skierowane do podmiotów (w szczególności 

organizacji pozarządowych) prowadzących działalność w zakresie szeroko 

rozumianej tematyki ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, w tym sieci Natura 

2000, zwanych dalej „podmiotami”. 

2. Każdy podmiot może zgłosić tylko jednego przedstawiciela do członkostwa w Forum. 

3. Zgłoszenia członkostwa w Forum należy dokonać przez przesłanie do siedziby 

GDOŚ (u. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa)  zgłoszenia w formie pisemnej. 

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

                                                           
1
 Okres realizacji projektu upływa w dniu 31.03.2015r. 
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podmiotu oraz zaproponowanego przedstawiciela. Formularz należy także przesłać 

drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@gdos.gov.pl. 

4.  Formularz zgłoszenia zawiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w projekcie. 

Wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej projektu 

www.projekty.gdos.gov.pl  

5. Do formularza zgłoszenia należy załączyć oryginały lub kopie potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu dokumentacji potwierdzającej zakres prowadzonej działalności2).  

6. Prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne  

z akceptacją treści Regulaminu Forum. 

7. Niepodpisane formularze zgłoszenia nie będą brały udziału w procesie rekrutacji 

członków Forum.  

8. Rekrutacja jest prowadzona do uzyskania 30 prawidłowo wypełnionych i podpisanych 

formularzy zgłoszenia. 

9. Decyzję w sprawie wyboru członków Forum podejmuje Komisja ds. rekrutacji 

członków Forum, zwana dalej: „Komisją”, powołana zarządzeniem Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska złożona z przedstawicieli Organizatora. 

Przewodniczącym Komisji jest Kierownik projektu.  

10. Komisja zbiera się najpóźniej w ostatnim dniu roboczym każdego kwartału, albo  

w dniu poprzedzającym ten dzień, jeżeli jest to dzień wolny od pracy. 

11. Komisja przesyła podmiotom biorącym udział w rekrutacji informację o wynikach 

rekrutacji, drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszenia  

w terminie jednego tygodnia od dnia decyzji rekrutacyjnej.  

                                                           
2)

 Za dokumentację potwierdzającą zakres prowadzonej działalności uznaje się:  
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 
b) statut; 
c) umowę; 
d) udokumentowanie zrealizowania minimum 3 projektów w zakresie działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Regulaminu, o zasięgu co najmniej lokalnym (miasto); 
e) inne dokumenty potwierdzające zakres prowadzonej działalności. 
Kopie dokumentów powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, za 
zgodność z oryginałem. 

mailto:projekty@gdos.gov.pl
http://www.projekty.gdos.gov.pl/
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12. Komisja zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia do członkostwa  

w Forum w przypadku: 

1) niezgodności przedmiotu działalności z zakresem tematycznym Forum; 

2) wyczerpania liczby 30 miejsc w okresie trwania projektu. 

13. W przypadku uzyskania większej liczby prawidłowo wypełnionych i podpisanych 

zgłoszeń, o rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń.  

14. Formularze zawierające błędy formalne3) nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacji, aż do momentu dokonania poprawek przez podmiot zgłaszający 

przedstawiciela do członkostwa w Forum. 

15. Członkowie Forum nie pobierają wynagrodzenia za udział w Forum. 

16. Członek Forum ma prawo do rezygnacji z udziału w Forum pod warunkiem 

przesłania uzasadnienia rezygnacji z udziału w Forum w terminie 3 dni 

kalendarzowych od dnia przesłania formularza zgłoszenia członkostwa albo w ciągu 

7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o pierwszym spotkaniu Forum. 

17. Członkostwo w Forum wygasa w przypadku: 

1) śmierci członka Forum; 

2) nieobecności na pierwszym spotkaniu Forum; 

3) zgłoszenia rezygnacji z udziału w Forum zgodnie z ust. 16. 

18. Członkostwo w Forum jest równoznaczne ze zgodą na udział w projekcie.  

ZASADY DZIAŁANIA FORUM  

§ 5. 

1. Władze Forum stanowią Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących.  

2. Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie Forum na 

pierwszym spotkaniu, w głosowaniu tajnym. Drugim Wiceprzewodniczącym  

jest przedstawiciel GDOŚ. 

3. Organizator planuje w trakcie realizacji projektu przeprowadzenie trzech 

jednodniowych spotkań w ramach Forum w terminie realizacji projektu  

                                                           
3)

 Przez błędy formalne rozumie się brak: 
1) czytelnych wymaganych podpisów na formularzu zgłoszenia (chyba, że w przypadku podpisu 

nieczytelnego dodatkowo zamieszczono imienną pieczątkę); 
2) niewypełnienie wszystkich rubryk formularza; 
3) w przypadku rubryk, które nie dotyczą, zapisu wyrażenia: „NIE DOTYCZY”. 
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z częstotliwością jednego spotkania w ciągu roku kalendarzowego. Pierwsze 

spotkanie planowane jest na I kwartał 2013r.  

4. Władze Forum odpowiadają za określenie kierunku działalności Forum i tematyki 

spotkań, o których mowa w ust. 3. 

5. O terminie i miejscu spotkań Forum członkowie są informowani drogą elektroniczną  

na adresy wskazane w formularzu zgłoszeniowym. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i miejsca spotkania, jednak nie 

później niż na 3 dni przed planowanym terminem spotkania. 

7. Organizator zapewnia sale spotkań wraz z wyposażeniem na wszystkie planowane 

spotkania. 

8. Organizator zapewnia wszystkim członkom Forum wyżywienie podczas spotkań. 

9. Organizator  pokrywa koszty dojazdu członków na spotkania Forum4. 

10. Organizator  nie pokrywa kosztów noclegu członków Forum.  

11. Informacje związane z działalnością Forum zamieszcza się na stronie internetowej 

projektu, w zakładce „Forum Współpracy na rzecz sieci Natura 2000”. Zakładka 

posiada własny adres internetowy i stanowi narzędzie wymiany informacji. 

 

 

                                                           
4
1. Zwrot kosztów dojazdu na spotkania Forum dla członków Forum rozumiane jest jako zwrot 

każdorazowo koszów wszystkich przejazdów środkami komunikacji publicznej (PKP - II kl. pospieszny, 
PKS, bus) w obie strony  na najkrótszej trasie dojazdu do miejsca spotkania Forum. Dotyczy to 
również  zwrotu kosztów dojazdu  na spotkanie  Forum samochodem osobowym. 
2. Zwrot  każdorazowo kosztów dojazdu na spotkania Forum dla członków Forum realizowany będzie 
na podstawie noty księgowej wystawionej przez członka Forum na rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, do której zostaną dołączone kserokopie biletów.  
3. Zwrot  każdorazowo kosztów dojazdu na spotkania Forum dla członków Forum  samochodem 
osobowym  realizowany będzie na podstawie noty księgowej wystawionej przez członka Forum na 
rzecz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do której zostanie dołączone oświadczenie o 
wyliczeniu kosztów  na podstawie rzeczywistych cen biletów komunikacji publicznej (PKP - II kl. 
pospieszny, PKS, bus) w obie strony  na najkrótszej trasie dojazdu do miejsca spotkania Forum. 
4. Notę księgową należy wystawić na: Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 
00-922 Warszawa, NIP 701-01-51-052.  
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6.  

1.  Za obsługę formalną Forum odpowiedzialny jest Wydział ds. Projektów  

w Departamencie Informacji o Środowisku, tel. (22) 860 60 48. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora. 

 


