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Pani
Katarzyna Batko-Tołuć
Pan
Szymon Osowski
Stowarzyszenie Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
e-mail: sprawa-36704@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji z dnia 19 lutego br., w sprawie nagród
przyznanych w ministerstwie w 2020 r., poniżej przekazuję odpowiedź w zakresie:
1. łącznej kwoty wypłaconej na nagrody w roku 2020 r.
Łączna kwota wypłacona na nagrody w 2020 r. to 9 200,00 zł.
2. rozbicia ww. sumy na osoby, którym wypłacono nagrodę, wskazaną z imienia, nazwiska i
pełnionej funkcji, wraz z wysokością wypłaconej nagrody, oraz uzasadnieniem dla przyznania
nagrody.
Imię i nazwisko (alfabetycznie)

stanowisko

Uzasadnienie przyznania nagrody

Dajek Michał

specjalista

w uznaniu profesjonalizmu, zaangażowania i
rzetelności podczas realizacji powierzonych
zadań, w szczególności dokonywania
wnikliwej analizy formalnoprawnej
zgodności wniosków koncesyjnych z
przepisami prawa oraz przeprowadzania
dokładnej analizy merytorycznej
dokumentów, co w istotny sposób
przyczyniło się do skorygowania wadliwej
dokumentacji i wydania prawidłowych
decyzji koncesyjnych

Derecka Dobrochna

główny specjalista

w uznaniu zaangażowania w realizację
powierzonych obowiązków służbowych, w
tym za koordynację kampanii medialnej
"Piątka za segregację"
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Latoszek Paulina

główny specjalista

w uznaniu zaangażowania w realizację
powierzonych obowiązków służbowych, w
tym za realizację akcji wymiany
elektrośmieci za choinkę oraz koordynację
prac związanych z organizacją stoiska
edukacyjnego podczas targów "Zero waste"

Wysocka-Fall Katarzyna

główny specjalista – w uznaniu zaangażowania w pracę, rzetelne i
kierujący zespołem
terminowe wykonywanie zadań służbowych
związanych z rozliczaniem
skomplikowanych faktur dotyczących
realizacji umów na obsługę arbitraży,
dogłębne zbadanie problematyki rozliczeń
VAT w zakresie importu usług, a także za
sprawne zarządzanie zespołem, służenie radą
i wsparciem dla pracowników, co wpływa na
podniesienie wiedzy w zakresie przepisów
finansowych w zarządzanym zespole

Wysokość nagrody (rosnąco)

1 500,00 zł
2 000,00 zł
2 200,00 zł
3 500,00 zł

3. Jeśli w roku 2020 r. doszło do zmiany na stanowisku Ministra, to wnosimy także o podanie
powyższych informacji w odniesieniu do nagród wypłaconych w tym roku przez poprzednika.
W 2020 r. nie doszło do zmiany na stanowisku Ministra Klimatu i Środowiska.

Z poważaniem
Maciej Mucha
Dyrektor
Departament Instrumentów Środowiskowych
/ – podpisany cyfrowo/
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