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Informacja Ministerstwa Środowiska 

W związku z określonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

wymogiem formalnym uzyskania rekomendacji Ministra Środowiska w zakresie zasadności realizacji 

wnioskowanego przedsięwzięcia rekomendujemy, aby w piśmie skierowanym do Ministra 

Środowiska zaprezentowano opis planowanego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień określonych w warunkach naboru (zał. nr 2 do Regulaminu V naboru wniosków  

w 2019 r. pn. „Ogłoszenie o naborze”) wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu. 

Rekomendujemy również, aby w piśmie do Ministra Środowiska określić planowany, 

szacunkowy  koszt całkowity przedsięwzięcia oraz planowaną, wnioskowaną kwotę dofinansowania. 

Informujemy, że skierowane do Ministra Środowiska pisma Projektodawców (Wnioskodawców), które 

wpłyną do siedziby Ministerstwa Środowiska w terminie do 11 października 2019 r. zostaną 

rozpatrzone (za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentu  

w kancelarii ogólnej MŚ). Jednocześnie Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że ze względu na tryb 

rozpatrywania niniejszych spraw, korespondencja, która wpłynie po 11 października 2019 r., nie uzyska 

gwarancji rozpatrzenia przed wskazanym przez NFOŚiGW terminem zakończenia naboru. 

W piśmie do Ministra Środowiska należy również uwzględnić klauzulę zgody na przetwarzanie 

danych osobowych w poniższym brzmieniu:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ministra Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 

52/54, 00-922 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w piśmie, w celu i zakresie niezbędnym 

do rozpatrzenia sprawy udzielenia rekomendacji Ministra Środowiska odnośnie do zasadności realizacji 

wnioskowanego przedsięwzięcia.”  

Celem usprawnienia procesu rozpatrywania ww. spraw informujemy, że:  

 odpowiedź Ministra Środowiska dla Wnioskodawcy będzie przekazywana do wiadomości 

Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;  

 możliwym będzie przekazanie skanu udzielonej przez Ministra Środowiska odpowiedzi  

za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wnioskodawcę adres e-mail.  

Ponadto informujemy, że - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - z momentem wystąpienia do Ministra Środowiska  

w powyższej sprawie:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 

(ul. Wawelska 52/54, 00-922).  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem e-mail: 

inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl.  

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia sprawy udzielenia rekomendacji 

Ministra Środowiska w zakresie zasadności realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia*.  

4) Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia okresu wdrażania programu 

priorytetowego NFOŚiGW pn. „Edukacja ekologiczna” .  

5) Posiada Pani/Pan prawo do:  

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

b) sprostowania danych osobowych,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
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6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie danych w zakresie niezbędnym do 

udzielenia odpowiedzi będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

 

* na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 


