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Kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, geolog o specjalności hydrogeolog. Po studiach doktoranckich uzyskał w
1999 r. stopień doktora nauk o ziemi w zakresie geologii. W czasie studiów doktoranckich prowadził zajęcia ze
studentami. Specjalizował się w ochronie wód, zaopatrzeniu ludności w wodę i hydrogeochemii.
Większość działalności zawodowej związał z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w szczególności w zakresie
gospodarowania wodami, orzecznictwa, prowadzenia postępowań administracyjnych pierwszo- i
drugoinstancyjnych, ochrony wód i zasobów wodnych, zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.
Od 1998 r. (z przerwą w latach 2002-2007) pracował w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
m.in. na stanowiskach głównego specjalisty w Dziale Uzgodnień, kierownika Działu Zasobów Wodnych i Ochrony
Wód, kierownika Działu Orzecznictwa Wodnoprawnego, a następnie kierownika Wydziału ds. Zasobów Wodnych. W
latach 2002-2007 pracował w Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem na stanowisku
pracownika merytorycznego. W latach 1994-1998 radny Rady Miejskiej Wrocławia, gdzie był wiceprzewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska.
Posiada uprawnienia geologiczne w zakresie hydrogeologii, nadane przez Ministra Środowiska. Członek Rady
Geologicznej przy Ministrze Środowiska oraz Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich. Autor bądź współautor ponad
30 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu opracowań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i
hydrogeologii (programy środowiskowe, dokumentacje, projekty prac geologicznych, raporty oddziaływania na
środowisko, operaty wodnoprawne, ekspertyzy, studia wykonalności itp.).

Katarzyna Łapińska
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalny Konserwator
Przyrody
Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku ochrona środowiska. Ukończyła również studia
podyplomowe Zarządzanie Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 roku zawodowo
związana z administracją publiczną realizując zadania dotyczące ochrony przyrody – w latach 2006 – 2008 jako
pracownik Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a od powstania w 2008 roku Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska we Wrocławiu jako Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.
W trakcie swojej pracy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu koordynowała miedzy innymi
prace związane z opracowywaniem planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz dotyczące realizacji
projektów z zakresu ochrony przyrody.
Prelegentka wielu szkoleń i konferencji dotyczących przepisów obowiązujących w stosunku do form ochrony
przyrody, w tym w zakresie ocen oddziaływania oraz zarządzania obszarami Natura 2000. Od 2009 r. współpracuje z
Uniwersytetem Wrocławskim prowadząc wykłady w zakresie prawa ochrony przyrody i środowiska.
Jest współautorką publikacji z dziedziny ochrony przyrody oraz członkinią Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków
Krajobrazowych i Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Doliny Baryczy”.

