
Zasady funkcjonowania Komitetu Mokradłowego 
 

Niniejsze zasady określają tryb pracy Komitetu Mokradłowego, sposób wybierania jego członków, 

organizowania spotkań Komitetu, przedstawienia propozycji dokumentowania prac Komitetu. 

1. Czym jest Komitet Mokradłowy? 
Komitet Mokradłowy jest grupą doradczą, złożoną z ekspertów zajmujących się badaniem, ochroną i 

administrowaniem obszarami wodno-błotnymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Komitet 

ma stanowić także forum wymiany informacji i doświadczeń o stanie i zarządzaniu polskimi mokradłami. 

 

2. Podstawa prawna 
Komitet Mokradłowy powstaje na podstawie Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających 

znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (zwana Konwencją 

Ramsarską), której Polska jest Stroną od 1978 r. Rezolucja 5.7 Konwencji wzywa do ustanowienia 

struktur administracyjnych, doradczych i edukacyjnych wspierające wdrażanie i promowanie ochrony i 

mądrego gospodarowania obszarami mokradłowymi na terenie kraju.  

Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pełni funkcję 

krajowego punktu kontaktowego i jest strukturą administracyjną. Natomiast Komitet Mokradłowy jest 

strukturą doradczą Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ds. ochrony obszarów mokradłowych. 



Stworzenie i funkcjonowanie Komitetu Mokradłowego jest ponadto zadaniem w ramach umowy z 

NGOŚiGW (nr umowy 445/2019/Wn-50/NE-WM/D z dnia 25 września 2019 r.  dotyczące zadania pn. 

„Wsparcie wdrażania Konwencji Ramsarskiej przez Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej w latach 

2020-2021”). 

3. Podstawowe pojęcia 
GDOŚ – Generalny Dyrektor Ochrony  Środowiska 

Sekretariat Konwencji Ramsarskiej – Krajowy Punkt Kontaktowy (National Focal Point) Konwencji 

Ramsarskiej w Polsce 

Sekretariat Generalny – międzynarodowe biuro Konwencji Ramsarskiej w Gland, Szwajcaria 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Konwencja Ramsarska - Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24 ze zm.) 

Obszar wodno-błotny  (obszar mokradłowy) -  w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej są to tereny bagien, 

błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących 

lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas 

odpływu nie przekracza sześciu metrów. 

Obszar Ramsar – w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej jest to obszar wodno-błotny włączony do spisu 

obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu prowadzony przez Sekretariat Generalny. 

4. Cel i zakres działań 
Celem Komitetu Mokradłowego jest promowanie celów Konwencji Ramsarskiej na możliwie najszerszym 

polu oraz wsparcie Krajowego Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej w jej wdrażaniu w Polsce. 

Priorytetowym zadaniem Komitetu jest kreowanie polityki zarządzania obszarami mokradłowymi. 

Ponadto grupa powinna wspierać Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w zadaniach realizowanych 

cyklicznie: aplikowanie o wpisanie obszaru mokradłowego na listę obszarów chronionych Ramsar, 

zapewnienie wkładu merytorycznego do raportów krajowych na Konferencję Stron (COP Ramsar). 

Inne zadania i uprawnienia Komitetu Mokradłowego: 

 wsparcie w utworzeniu i zarządzaniu transgranicznym obszarem Ramsar 

 wymiana informacji z krajami sąsiadującymi w zakresie ochrony obszarów mokradłowych 

 sygnalizowanie zagrożeń dla obszarów Ramsar 

 udział w misjach doradczych Ramsar (Ramsar Advisory Mission) 

 podnoszenie świadomości społecznej poprzez działania edukacyjne i kampanie społeczne 

 działanie jako ciało doradcze w kwestiach ważnych dla zarządzania obszarami mokradłowymi w 

skali kraju (opiniowanie polityk, programów, legislacji) 



5. Członkostwo 
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną obszarów mokradłowych 

włączając w to właściwe ministerstwa, agencje rządowe, lokalne władze, organizacje pozarządowe, 

instytuty naukowe, właścicieli i zarządców gruntów, krajowe punkty kontaktowe innych porozumień 

wielostronnych. Pierwszeństwo udziału mają podmioty zarządzające obszarami Ramsar w Polsce. Grupa 

ma charakter ekspercki, dlatego preferowane są osoby mające doświadczenie zawodowe w ochronie 

przyrody. 

GDOŚ, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Komitetu, zaprasza podmioty do udziału w 

pracach Komitetu. Każdy z wybranych członków zobowiązuje się do uczestnictwa w pracach Komitetu 

przez co najmniej dwanaście miesięcy. 

Członkostwa w Komitecie zostaje pozbawiona osoba, która opuści kolejne dwa spotkania i nie bierze 

aktywnego udziału w pracach Komitetu. Członkostwo może także zostać cofnięte na pisemną prośbę 

członka Komitetu Mokradłowego. 

O zmianach w składzie Komitetu Sekretariat Konwencji Ramsarskiej każdorazowo informuje członków 

Komitetu. 

Członkostwo w pracach Komitetu jest dobrowolne, a członkowie nie otrzymują wynagrodzenia z tego 

tytułu.  

6. Role członków 

6.1 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 Zaprasza podmioty do współpracy w Komitecie Mokradłowym 

 Przewodniczy spotkaniom Komitetu Mokradłowego 

 Zatwierdza zakres tematyczny spotkań 

 Zatwierdza notatkę ze spotkania 

6.2 Sekretariat Konwencji Ramsarskiej 
 Informuje członków Komitetu o terminie, miejscu, planowanym czasie trwania spotkania 

Komitetu Mokradłowego oraz o wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności mogących mieć 

wpływ na zaplanowane spotkanie 

 Przedstawia Generalnemu Dyrektorowi propozycje kandydatur na członków Komitetu 

Mokradłowego 

 Udostępnia członkom Komitetu wszelkie niezbędne informacje dotyczące tematu spotkania 

 Zbiera informacje, przygotowuje, dystrybuuje i archiwizuje materiały związane z pracami 

Komitetu 

 Uczestniczy w spotkaniach Komitetu oraz dokumentuje spotkania Komitetu (lista obecności, 

notatka ze spotkania) 

 Przekazuje członkom Komitetu wybrane dokumenty nadesłane przez Sekretariat Generalny do 

wiadomości lub opinii 

 Kontaktuje się z Sekretariatem Generalnym w sprawach omawianych na spotkaniach Komitetu 



6.3 Członek Komitetu Mokradłowego 
 Aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Mokradłowego 

 Przedstawia swoją opinię na temat zagadnień zawartych w programie spotkania 

 Reprezentuje poglądy szeroko rozumianego obszaru, w którym się specjalizuje 

 Przedkłada propozycje specyficzne dla obszaru, w którym się specjalizuje 

 Przestrzega zasad poufności i nie podejmuje działań będących w sprzeczności z celem prac 

Komitetu Mokradłowego 

7. Spotkania 
Sekretariat Konwencji Ramsarskiej przygotowuje i rozsyła program spotkania do wszystkich członków 

Komitetu Mokradłowego co najmniej dziesięć dni roboczych przed każdym spotkaniem. Program 

uwzględnia wnioski członków Komitetu Mokradłowego, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

oraz innych zainteresowanych osób zbierane w trybie ciągłym między spotkaniami. 

Spotkania mają charakter stacjonarny lub online. Przewiduje się organizację dwóch spotkań w roku. 

GDOŚ podejmuje decyzję o organizacji dodatkowych spotkań w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby w 

formie pisemnej do Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej.  

Lista obecności z każdego spotkania jest sporządzana i przechowywana przez Sekretariat Konwencji 

Ramsarskiej. 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w projekcie „Wsparcie Sekretariatu Krajowego 

Konwencji Ramsarskiej we wdrażaniu Konwencji Ramsarskiej” finansowanym przez NGOŚiGW, grupa 

powinna się spotkać się co najmniej trzy razy w ciągu dwóch lat: w 2020 r. w II kwartale oraz w 2021 r. w 

I i IV kwartale. 

8. Notatka ze spotkania 
Sekretariat Konwencji Ramsarskiej opracowuje i przesyła notatkę ze spotkania Komitetu w ciągu 

dziesięciu dni roboczych od dnia spotkania do wszystkich członków Komitetu w celu jej akceptacji bądź 

zgłoszenia uwag. Notatka zaakceptowana przez członków jest przedstawiana Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska. 

9. Zachowanie poufności 
Członkowie Komitetu Mokradłowego zobowiązani są do zachowania poufności informacji otrzymanych 

przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Sekretariatu Konwencji Ramsarskiej. Notatki ze 

spotkania ani inne dokumenty przekazywane członkom Komitetu nie mogą zostać ujawnione osobom 

trzecim ani wykorzystane w jakikolwiek innym celu niż na użytek spotkań i prac Komitetu 

Mokradłowego. 

W związku z faktem, że GDOŚ jest organem odwoławczym w sprawach administracyjnych, który 

rozstrzyga sprawy na podstawie przepisów prawa i w zakresie kompetencji, nie ma możliwości 

zajmowania wiążących stanowisk do spraw indywidualnych które są lub mogą być rozpatrywane przez 

ten organ w postępowaniach administracyjnych. 


