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Słowo wstępu
Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” obchodzi 10-lecie funkcjonowania 

w Polsce. To dla mnie i dla nas wszystkich ogromna radość i satysfakcja. Mam świa-
domość, jak wiele przez ten czas udało się zrobić. Ten jubileusz potwierdza, że dzia-
łania, które podejmujemy w ramach Sieci są potrzebne i przekładają się wymiernie 
na korzyści środowiskowe.

To niezwykle ważne, że za sprawą tej inicjatywy udało nam się połączyć doświad-
czenia i wiedzę wielu organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających fun-
duszami unijnymi. Mamy za sobą dekadę doświadczeń, a przed nami kolejne lata 
działań na rzecz rozwoju i środowiska.

Wszystkim instytucjom i poszczególnym osobom zaangażowanym w to niezwykle 
istotne przedsięwzięcie pragnę pogratulować sukcesów, podziękować za dotychcza-
sową pracę i życzyć równie skutecznej aktywności na rzecz rozwoju przyjaznego śro-
dowisku w kolejnych latach funkcjonowania Sieci.

Marek Kajs, Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Foreword
The “Partnership: Environment for Development” Network celebrates its 10th an-

niversary of operation in Poland. It is a great joy and satisfaction for me and for all 
of us. I am aware how much we managed to do throughout these years. This jubilee 
confirms that the actions have taken under the Network are necessary and translate 
into measurable environmental benefits. 

This is extremely important that this initiative allowed us to combine knowledge 
and experience of many environmental management authorities. Drawing upon  
a decade of experiences, we may face the upcoming years of actions for develop-
ment and environment.

I want to sincerely congratulate successes to all institutions and individuals in-
volved in this crucial initiative, express my thanks for their work and wish them 
equally effective activity for environmental-friendly development in the next years 
of the Network operation.

Marek Kajs, Deputy General Director for Environmental Protection
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Krajowa sieć organów środowiskowych oraz in-
stytucji zarządzających funduszami „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju” została utworzona na 
mocy porozumienia zawartego 3 grudnia 2010 roku 
pomiędzy: Ministrem Środowiska, Ministrem Rozwo-
ju Regionalnego a Generalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska jako odpowiednik europejskiej platfor-
my współpracy European Network of Environmental 
Authorities-Managing Authorities (ENEA-MA).

Prace Sieci koordynuje Generalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska, a jej funkcjonowanie jest dofinanso-
wane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 
Niniejszy raport prezentuje najważniejsze działania 
i efekty prac Sieci w latach 2010-2020.

 Krajowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko 
dla Rozwoju” w liczbach:

• 10 lat działalności w Polsce;
• 10 tematycznych grup roboczych;
• ponad 500 osób zaangażowanych w prace grup ro-

boczych;

The National Network of Environmental Manage-
ment Authorities “Partnership: Environment for Devel-
opment” was established as an equivalent of the Eu-
ropean cooperation platform – the European Network 
of Environmental Authorities – Managing Authorities 
(ENEA-MA) - by means of an agreement concluded on 
3 December 2010 by and between: the Minister of the 
Environment, Minister of Regional Development and 
General Director for Environmental Protection.

The Network activities are coordinated by the 
General Director for Environmental Protection, while 
its operation is co-financed from the Operational Pro-
gramme Technical Assistance. This report presents the 
key actions and results of the Network in 2010-2020.

 “Partnership: Environment for 
Development” National Network in 
numbers:

• 10 years of operation in Poland;
• 10 thematic working groups;
• more than 500 individuals involved in working 

groups’ activities;

Krajowa Sieć „Partnerstwo: Środowisko 
dla Rozwoju” - podsumowanie 10 lat 

funkcjonowania Sieci w Polsce

“Partnership: Environment for 
Development” National Network - summary  

of 10 years of activity in Poland

Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

“Partnership: Environment 
for Development” Network
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• more than 200 meetings and study visits – includ-
ing 16 foreign study tours;

• 19 specialist expert reports and publications devel-
oped by the working groups.
Operation of the “Partnership: Environment for De-

velopment” Network financed under the Operational 
Programme Technical Assistance addresses the EU 
expectations to incorporate the environmental pro-
tection into the actions and programmes co-financed 
by the EU funds in comprehensive and due manner. 
Presence of the Network enables continuous cooper-
ation between the authorities in charge of actions in 
the area of environmental protection and managing 
authorities at different administration levels. 

The Network is composed of the representatives 
of the following institutions: 
• Ministry of Climate and Environment;
• Ministry of Development Funds and Regional Poli-

cy as the managing authority;
• Ministry of Maritime Economy and Inland Naviga-

tion (currently the Ministry of Infrastructure);
• General Directorate for Environmental Protection; 
• regional directorates for environmental protec-

tion; 
• regional authorities as the managing institutions 

for regional operational programmes;
• State Water Holding Polish Waters.  

In addition, the representatives of European Com-
mission, expert and research institutions, other state 
and local governmental institutions as well as NGOs 
acting as the observers are invited to cooperate with-
in the Network.

The Network implements its objectives and tasks 
by means of expert working groups composed of the 
representatives of all authorities involved in its works.

 Working Groups
Working Groups act as the cooperation forums for 

the authorities in charge of environmental protection 
and managing authorities at different administra-
tion levels for integration of environmental issues in 
preparation, management, implementation, moni-
toring and evaluation of the operational programmes 
co-financed by the EU funds.

The following Working Groups operate within the 
Network:
• Working Group on Environmental Impact Assess-

ment;
• Working Group on Waste Management;
• Working Group on Water and Sewage Manage-

ment; 
• Working Group on the New Financial Perspective 

2014-2020,  transformed into the WG on the New 
Financial Perspective 2021-2027;

• Working Group on Air Protection and Energy;

• ponad 200 spotkań i wizyt studyjnych – w tym 16 
zagranicznych;

• 19 specjalistycznych ekspertyz i publikacji opraco-
wanych przez grupy robocze.
Funkcjonowanie Sieci „Partnerstwo: Środowisko 

dla Rozwoju” finansowanej z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna jest odpowiedzią na oczekiwania 
Unii Europejskiej, aby kwestie ochrony środowiska były 
kompleksowo i należycie uwzględniane w działaniach 
i programach współfinansowanych z funduszy unijnych. 
Istnienie Sieci pozwala na stałą współpracę pomiędzy 
organami odpowiedzialnymi za realizację działań do-
tyczących ochrony środowiska oraz instytucjami zarzą-
dzającymi funduszami unijnymi na różnych poziomach 
administracyjnych. 

W skład sieci wchodzą przedstawiciele: 
• Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
• Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako in-

stytucji zarządzającej programami unijnymi;
• Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-

dowej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury); 
• Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 
• regionalnych dyrekcji ochrony środowiska; 
• zarządów województw jako instytucji zarządzają-

cych regionalnymi programami operacyjnymi;
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-

skie. 
Dodatkowo, do prac w ramach Sieci zapraszani są 

przedstawiciele Komisji Europejskiej, instytucji eksper-
ckich i badawczych, innych instytucji państwowych i sa-
morządowych, a także organizacji pozarządowych wy-
stępujących w roli podmiotów - obserwatorów.

Swoje cele i zadania Sieć realizuje za pomocą eks-
perckich grup roboczych, w których w skład wchodzą 
przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych 
w jej prace. 

 Grupy Robocze
Grupy Robocze stanowią fora współpracy pomiędzy 

organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska 
oraz instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie 
funduszami unijnymi na różnych poziomach admi-
nistracyjnych na rzecz włączania aspektów środowi-
skowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, 
monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych 
współfinansowanych z funduszy unijnych.

W sieci funkcjonują następujące Grupy Robocze:
• Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowi-

sko;
• Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami;
• Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej; 
• Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 

2014-2020, przekształcona w GR ds. Nowej Perspek-
tywy Finansowej 2021-2027;

• Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki;



7

• Grupa Robocza ds. Hałasu;
• Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych;
• Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu;
• Grupa Robocza ds. Szkód w Środowisku;
• Grupa Robocza ds. Zielonych Zamówień Publicz-

nych.

Prace każdej z Grup Roboczych skupiają się na 
opracowywaniu nowych wytycznych, metodologii, 
zaleceń, stanowisk, procedur, a także najlepszych 
praktyk z zakresu kompetencji danej Grupy Roboczej. 
Zadania te realizowane są w trakcie organizowanych 
spotkań i warsztatów, podczas których członkowie 
Grup Roboczych mają możliwość wymiany wiedzy, 
opinii i doświadczeń pomiędzy podmiotami tworzący-
mi sieć krajową. 

Dodatkowo, udział członków Grup Roboczych 
w organizowanych wyjazdach studyjnych (krajowych 
i zagranicznych) daje możliwość korzystania z do-
świadczeń i wiedzy państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej w celu wprowadzenia innowacyjnego, pro-
środowiskowego podejścia do realizacji przedsięwzięć 
współfinansowanych z funduszy unijnych.

 Sekretariat Sieci „Partnerstwo:  
Środowisko dla Rozwoju”
Do zadań Sekretariatu Sieci należy min.: 

• zapewnienie funkcjonowania Sieci (realizacja bu-
dżetu i zapewnień finansowych); 

• koordynowanie działań podejmowanych w ramach 
Sieci; 

• zapewnienie techniczne i organizacyjne funkcjono-
wania Grup Roboczych; 

• obsługa logistyczna spotkań realizowanych w ra-
mach Grup Roboczych, w tym wizyt krajowych i za-
granicznych; 

• sporządzanie planów i harmonogramów finanso-
wych; 

• realizacja postępowań przetargowych; 
• sporządzanie protokołów i raportów ze spotkań; 
• zarządzanie portalem informacyjnym Sieci. 

Sekretariat Sieci tworzą merytoryczni i zaangażo-
wani pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska, a Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ko-
ordynuje pracę Sekretariatu Sieci.

 Platforma Komunikacyjna
W celu zapewnienia sprawności koordynacji, za-

rządzania i monitoringu wszelkich działań podejmo-
wanych w ramach Sieci zostało stworzone specjalne 
narzędzie informatyczne – Platforma Komunikacyj-
na-usprawniające komunikację pomiędzy osobami 
uczestniczącymi w pracach Sieci „Partnerstwo: Środo-
wisko dla Rozwoju”.

• Working Group on Noise;
• Working Group on Integrated Permits;
• Working Group on Adaptation to Climate Change;
• Working Group on Environmental Damage;
• Working Group on Green Public Procurement.

Activities of each Working Group focus on devel-
opment of new guidelines, methodologies, recom-
mendations, statements, procedures and best prac-
tices in the scope of competences of an individual 
Working Group. These tasks are implemented during 
the meetings and workshops, in the course of which 
the Working Groups’ members share their knowl-
edge, opinions and experiences between the entities 
forming the national network. 

In addition, participation of the Working Group’s 
members in the organised study visits (in-country and 
abroad) provides the opportunity to derive from the 
experiences and knowledge of the EU member states 
with the aim to introduce an innovative and pro-en-
vironmental approach to implementation of projects 
co-financed by the EU funds.

 Secretariat of the “Partnership: 
Environment for Development” Network
The tasks of the Secretariat of the Network include 

among others: 
• ensuring Network operation (implementation of 

budget and ensuring financial viability); 
• coordination of actions taken within the Network; 
• ensuring technical and organisational operation of 

the Working Groups; 
• logistic service of the Working Group meetings, in-

cluding study visits in the country and abroad; 
• development of financial plans and schedules; 
• execution of tender procedures; 
• preparation of minutes and reports from the meet-

ings; 
• administration of informational website of the 

Network.  
The Secretariat of the Network is composed of 

committed staff of the General Directorate for Envi-
ronmental Protection having comprehensive techni-
cal expertise, while the General Director for Environ-
mental Protection acts as its coordinator.

 Communication Platform
In order to ensure effective coordination, manage-

ment and monitoring of all actions taken within the 
Network, a dedicated IT tool – Communication Plat-
form - was developed to streamline communication 
between the participants of the “Partnership: Envi-
ronment for Development” Network.
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Po zarejestrowaniu się do interaktywnego narzę-
dzia zalogowani uczestnicy mają możliwość: 
• dokonywania rejestracji na spotkania;
• przeglądania materiałów wykorzystywanych w ra-

mach spotkań;
• opiniowania, zgłaszania uwag, uzgadniania opinii 

do procedowanych stanowisk, wytycznych czy eks-
pertyz.
Narzędzie to stanowi wsparcie i usprawnienie 

w wykonywaniu codziennych obowiązków.
Wszystkich zainteresowanych tematyką realizacji 

przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unij-
nych w zgodzie ze środowiskiem zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej poświęconej działa-
niom Sieci. 

Na stronie dostępne są: 
• szczegółowe informacje o działaniach podejmowa-

nych przez każdą z Grup Roboczych;
• relacje ze spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych;
• kompletne opracowania , publikacje i ekspertyzy 

powstałe w ramach prac Sieci.

Upon registering to this interactive tool, all logged-
in users can:
• sign up for the meetings;
• view the materials used during the meetings;
• provide opinions, submit comments, agree the 

opinions on the proceeded statements, guidelines 
or expert reports.
This tool supports and streamlines the everyday 

duties.
All who are interested in the implementation of 

projects co-funded by the EU funds in an environ-
ment-friendly manner are welcome to visit the web-
site dedicated to the Network activities.

The website contains: 
• detail information on the actions taken by each 

Working Group;
• broadcasts and reports from the meetings, work-

shops and study visits;
• complete studies, publications and expert reports 

developed within the Network’s activities.

Adres strony internetowej: 
Website address:

https://sdr.gdos.gov.pl

8
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Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziały-
wania na Środowisko: 2011 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania 
na Środowisko:
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Ocen Od-
działywania na Środowisko jest identyfikacja proble-
mów i ujednolicanie stosowania przepisów w zakresie 
ocen oddziaływania na środowisko oraz wydawania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środo-
wisko zajmuje się:
• opiniowaniem wytycznych do procedur admini-

stracyjnych w zakresie ocen oddziaływania na śro-
dowisko oraz wytycznych metodologicznych do 
sporządzania raportów o oddziaływaniu na środo-
wisko; 

• rozpoznaniem zakresu tematycznego szkoleń 
o największym zapotrzebowaniu oraz oddziaływa-
niu w zakresie podniesienia jakości przygotowywa-

Year of establishment of the Working Group on Envi-
ronmental Impact Assessment: 2011 
Mission of the Working Group on Environmental Im-
pact Assessment:
The main objective of the Working Group on Envi-
ronmental Impact Assessment is to identify the issues 
of concerns and harmonised application of the envi-
ronmental impact assessment legislation as well as 
issuing of the decisions on environmental conditions. 

The Working Group on Environmental Impact As-
sessment is involved in:
• providing opinions on guidelines dedicated to ad-

ministrative procedures for environmental impact 
assessments and methodological guidelines on 
preparation of environmental impact reports; 

• identification of thematic scope of trainings of the 
greatest demand and effect on improving quality 
of the prepared environmental impact assessment 
documentation; 

Grupa Robocza  
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

Working Group on Environmental 
Impact Assessment
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• development of recommendations for administra-
tive authorities in the scope of transboundary pro-
cedures and prognoses of environmental impact 
for the operational programmes;

• identification of the opportunities to support the 
project selection system using the list of defined 
criteria;

• taking the actions in the field of education on envi-
ronmental impact assessments and establishment 
of technical bases to launch post-graduate studies 
in future; 

• education in the field of environmental protection 
by means of ecological programmes, radio broad-
casts, quarterly journals, brochures, publications 
of guidebooks and guidelines on environmental 
impact assessments; 

• carrying-out trainings for institutions and author-
ities involved in the environmental impact assess-
ment procedures, including in particular for the 
local government units (village head, mayor, presi-
dent of the city);

• carrying-out trainings for the authorities imple-
menting the operational and regional programmes. 

 Members of the Working Group  
on Environmental Impact Assessment:
The Working Group on Environmental Impact As-

sessment is composed of the representatives of the 
following institutions: the Ministry of Climate and 
Environment, Ministry of Infrastructure, Ministry 
of Development Funds and Regional Policy, General 
Directorate for Environmental Protection and of the 
regional directorates for environmental protection, 
regional authorities as the managing authorities 
competent for the regional operational programmes, 
Institute of Environmental Protection – National Re-
search Institute as well as of the JASPERS represent-
atives.

Expert reports:
1. “Guidance on Integrating Climate Change and 

Biodiversity in to Strategic Environmental As-
sessment”, European Union, 2013 - translation 
of the European Commission’s publication into 
Polish

2. “Guidance on Integrating Climate Change and 
Biodiversity into Environmental Impact Assess-
ment”, European Union, 2013 - translation of the 
European Commission’s publication into Polish.

 Translations of the abovementioned documents 
of the European Commission play the role of ma-
terials that support these involved in the environ-
mental impact assessments and strategic impact 
assessments in the field of integrating the aspects 
of biodiversity protection and counteracting cli-
mate change into their everyday duties.

nej dokumentacji w zakresie ocen oddziaływania 
na środowisko; 

• opracowaniem zaleceń dla organów administracji 
w zakresie prowadzenia postępowań transgranicz-
nych, jak i do prognoz oddziaływania na środowi-
sko dla programów operacyjnych;

• rozpoznaniem możliwości wspomagania systemu 
kwalifikacji przedsięwzięć przy pomocy listy okre-
ślonych zagadnień;

• podejmowaniem działań dotyczących edukacji 
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wy-
pracowaniem podstaw merytorycznych do uru-
chomienia w przyszłości studiów podyplomowych; 

• edukowaniem w zakresie ochrony środowiska po-
przez programy ekologiczne, audycje radiowe, kwar-
talniki, broszury, wydawanie podręczników, wytycz-
nych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko; 

• prowadzeniem szkoleń dla instytucji i organów za-
angażowanych w procedury oceny oddziaływania 
na środowisko, w szczególności dla jednostek samo-
rządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent); 

• prowadzeniem szkoleń dla pracowników instytucji 
wdrażających programy operacyjne i regionalne.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Ocen 
Oddziaływania na Środowisko:
W skład Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania 

na Środowisko wchodzą przedstawiciele: Minister-
stwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruk-
tury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regio-
nalnych dyrekcji ochrony środowiska, zarządów wo-
jewództw jako instytucji zarządzających regionalnymi 
programami operacyjnymi, Instytutu Ochrony Środo-
wiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a także 
przedstawiciele JASPERS.

Ekspertyzy:
1. „Poradnik dotyczący uwzględniania problematyki 

zmian klimatu i różnorodności biologicznej w stra-
tegicznej ocenie oddziaływania na środowisko” – 
tłumaczenie na język polski publikacji Komisji Eu-
ropejskiej Guidance on Integrating Climate Change 
and Biodiversity in to Strategic Environmental As-
sessment Unia Europejska, 2013

2. „Poradnik dotyczący włączania problematyki 
zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oce-
ny oddziaływania na środowisko” – tłumaczenie na 
język polski publikacji Komisji Europejskiej Guidan-
ce on Integrating Climate Change and Biodiversity 
into Environmental Impact Assessment Unia Euro-
pejska, 2013

 Tłumaczenia wyżej wymienionych dokumentów 
Komisji Europejskiej stanowią materiały, które 
wspierają osoby zajmujące się ocenami oddziały-
wania przedsięwzięć na środowisko oraz strate-
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gicznymi ocenami oddziaływania na środowisko 
w zakresie uwzględniania w ich codziennej pracy 
tematyki ochrony bioróżnorodności i przeciwdzia-
łania zmianom klimatu.

3. „Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziaływa-
nia na środowisko” – publikacja autorska Grupy 
Roboczej ds. Ocen Odziaływania na Środowisko 

4. „Zagadnienia proceduralne w ocenach oddziały-
wania na środowisko. Wyniki prac Grupy Roboczej 
ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko” - publika-
cja autorska Grupy Roboczej ds. Ocen Odziaływa-
nia na Środowisko.
Celem ww. publikacji jest identyfikacja głównych 

problemów w procesie oceny oddziaływania na śro-
dowisko na różnych jego etapach oraz przedstawie-
nie propozycji praktycznych rozwiązań w danych ob-
szarach. Publikacje są wykorzystywane w pracy przez 
osoby prowadzące postępowania w zakresie ocen od-
działywania na środowisko przy sporządzaniu projek-
tów rozstrzygnięć i pism procesowych.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Ocen Od-
działywania na Środowisko

Spotkania stacjonarne

W ciągu 10 lat Grupa Robocza spotkała się ponad 
30 razy. Spotkania miały na celu usprawnienie funk-
cjonowania systemu ocen oddziaływania na środo-
wisko w Polsce. Najważniejsze tematy podejmowane 
przez Grupę Roboczą to min.: rozwiązywanie proble-
mów ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), reali-
zacja projektów finansowanych ze środków unijnych 
z uwzględnieniem OOŚ, ochrona środowiska przed 
polami elektromagnetycznymi, projekty przeciwpo-
wodziowe, relacje pomiędzy dyrektywami unijny-
mi wymienionymi w części środowiskowej wniosku 
o dofinansowanie a krajowymi aktami prawnymi, 
egzekwowanie i ujmowanie zagadnień klimatycznych 
w dokumentach na etapie OOŚ, współpraca i wymiana 
doświadczeń z Grupami Roboczymi funkcjonującymi 
na szczeblu krajowym jak i europejskim (spotkanie na 
temat doświadczeń holenderskich oraz chorwackich).

W czasie spotkań poruszano także tematy dotyczą-
ce min. strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko w projekcie “Opracowanie planów adaptacji do 
zmian klimatu dla miast powyżej 100 000 mieszkań-
ców”, postulatów do zmian w polskim prawodawstwie 
w zakresie legalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, a także stanu prac 
nad NPF UE 2021-2027, w szczególności w kontekście 
adaptacji do zmian klimatu oraz analiz klimatycznych 
przedsięwzięć oraz w projekcie zmiany ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (..) 
a także rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko.

3. “Procedural Issues in Environmental Impact As-
sess  ments” – original publication of the Work-
ing Group on Environmental Impact Assessment.

4. “Nature-related Issues in Environmental Impact 
Assessments. Results of works of the Working 
Group on Environmental Impact Assessment” 
- original publication of the Working Group on 
Environmental Impact Assessment.
The purpose of these publications is to identify 

the key issues of concern underlying the process of 
environmental impact assessment at its individu-
al stages and to present the proposals of practical 
solutions in specific areas. These publications are 
used by the staff involved in environmental impact 
assessment procedures carried out when preparing 
the draft decisions and procedural documents. 

 Meetings held by the Working Group on 
Environmental Impact Assessment 

Plenary meetings

During 10 years of its operation, the Working 
Group held more than 30 meetings. The aim of 
the meetings was to improve operation of the en-
vironmental impact assessment system in Poland. 
The key issues brought up by the Working Group 
include among others: addressing the problems of 
environmental impact assessments (EIAs), imple-
mentation of projects funded by the EU funds with 
consideration to EIA, environmental protection 
against electromagnetic fields, flood control pro-
jects, relations between the EU directives listed in 
the environmental part of application for the co-fi-
nancing and the national legal acts, enforcement 
and integration of the climate issues in the docu-
ments at the EIA stage, cooperation and sharing the 
experiences with the other Working Groups oper-
ating at the national and European level (meeting 
dedicated to Dutch and Croatian experiences).

The meetings addressed also the issues of among 
others strategic impact assessments in the project 
entitled: “Development of climate change adap-
tation plans for cities with a population of above 
100,000”, postulates of introducing amendments to 
Polish legislation in the field of legalisation of in-
vestments likely to have effects on environment as 
well as progress of works on the EU NFP 2021-2027, 
including in particular in context of adaptation to 
climate change and climate analyses of the invest-
ments and in context of draft amendment to the 
Act on providing information on the environment 
and environmental protection (..) as well as the 
Regulation on the projects likely to have significant 
effects on the environment.
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Spotkania krajowe

Hel Jastrzębia Góra 17-20.04.2012 r.
Celem wizyty było zapoznanie się z przykładowymi 

praktykami w kontekście projektów z obszaru różno-
rodności biologicznej. Podjęto tematy: zaawansowa-
nia negocjacji rozporządzeń dla Polityki Spójności oraz 
Instrumentu Life, możliwości finansowania działań 
prośrodowiskowych ze środków Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybołówstwa, oceny środowisko-
wej projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego (RPO) woj. pomorskiego, ochrony sied-
lisk morskich dla skutecznej ochrony gatunków zagro-
żonych i pewności osiągania pożytków ekonomicz-
nych, czy kanalizacji ruchu turystycznego na obszarze 
Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej. W ramach 
spotkania odbyły się  warsztaty z zakresu progra-
mowania, finansowania różnorodności biologicznej  
w nowej perspektywie finansowej oraz warsztaty te-
renowe.

Efektem spotkania było wypracowanie wspólnego 
podejścia ze strony przedstawicieli instytucji zaanga-
żowanych w programowanie, dla projektów z obsza-
rów różnorodności biologicznej w ramach przyszłej 
perspektywy finansowej.

 
Kraków 04-05.09.2012 r.

Podczas wizyty studyjnej w Krakowie Grupa Robo-
cza miała okazję zwiedzić Rafinerię Trzebinia, gdzie 
zapoznała się z przyjętymi rozwiązaniami jednej z klu-
czowych spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Koncer-
nu Naftowego Orlen. W trakcie spotkania poruszo-
no kwestie związane z OOŚ w procesie weryfikacji 
wniosków o dofinansowanie projektów współfinan-
sowanych ze środków RPO Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego na lata 2007-2013. Omówiono również 
kwestie weryfikacji dokumentacji środowiskowej pro-
jektów w ramach RPO na przykładzie woj. Kujawsko-
-pomorskiego, badania prawidłowości przeprowadze-
nia OOŚ w projektach dofinansowanych z Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 oraz kwestie dotyczące strategicznej oceny od-
działywania na środowisko.

Wizyta umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń 
instytucji zarządzających w zakresie weryfikacji proce-
dury OOŚ w ramach analizy wniosków o dofinansowa-
nie przedsięwzięć ze środków UE.

Poznań 18-20.02.2013 r.
W trakcie spotkania Grupy Roboczej w Poznaniu 

omówiono tematy związane z warunkami realizacji 
przedsięwzięć określonych w decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach. Na przykładzie spraw pro-
wadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środo-
wiska w Białymstoku omówiono trudności dotyczące 
wydawania decyzji oraz kwestie związane z procedurą 

In-country meetings

Hel, Jastrzębia Góra, 17 - 20 April 2012
The study tour aimed at familiarizing with the 

exemplary practices applying to biodiversity pro-
jects. The following aspects were discussed: pro-
gress in the negotiations on regulations for the 
Cohesion Policy and LIFE Instrument, options to 
finance the pro-environmental activities from the 
European Maritime and Fisheries Fund, environ-
mental assessment of projects under the Regional 
Operational Programme (ROP) of the Pomeranian 
Region, protection of maritime habitats in order to 
ensure effective protection of endangered species 
and economic benefits or channelling the tourist 
traffic at the Natura 2000 site in the Sandomierska 
Forest. The meeting included the workshops dedi-
cated to programming and financing biodiversity in 
the new financial perspective and field workshops.

The output of the meeting was a joint approach 
to the biodiversity projects within the new financial 
perspective developed by the representatives of in-
stitutions involved in programming. 

 
Krakow, 4 – 5 September 2012

During the study visit to Krakow, the Working 
Group stopped by the Trzebinia Refinery, where it 
took a deep look at the solutions implemented by one 
of the key companies of the ORLEN Polish Oil Com-
pany Capital Group. The meeting was the occasion to 
discuss the aspects of EIA in the process of verification 
of co-financing applications submitted for the projects 
co-financed from the ROP of the Kuyavian – Pomera-
nian Region for 2007-2013 as well as verification of 
environmental documentation of the ROP projects on 
the example of the Kuyavian – Pomeranian Region, 
audit of correctness of IEAs carried out in the pro-
jects co-financed from the Regional Operational Pro-
gramme of the Lubusz Region for 2007-2013 and the 
issues related to strategic impact assessment.

The visit enabled sharing the experiences and 
knowledge of the managing authorities in the area of 
verification of the EIA procedure at the stage of exam-
ination of applications for co-financing of the projects 
from the EU funds.

Poznan, 18 – 20 February 2013
The meeting of the Working Group in Poznan fo-

cused on terms and conditions of implementation of 
the projects defined in the decisions on environmen-
tal conditions. The cases proceeded by the Regional 
Directorate for Environmental Protection in Bialystok 
acted as an example to discuss the difficulties related 
to decision-making process and the issues associated 
with making the decisions on environmental condi-
tions for flood-control structures.
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wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla budowli przeciwpowodziowych.

Dyskutowano na temat kwestii dotyczących decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych oraz procedur wyda-
wania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i ich oceny. Omówiono również problemy dotyczące 
właściwości organów ochrony środowiska oraz rozpo-
rządzeń w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczeń do 
powietrza i kwalifikacji przedsięwzięć.

W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość 
wymienić się doświadczeniami w zakresie najczęściej 
popełnianych błędów i problemów związanych z wy-
dawaniem decyzji środowiskowych oraz OOŚ i wspól-
nie zastanowić się jak ich uniknąć w przyszłości.

 
Kostrzyn nad Odrą 03-05.06.2013 r.

W trakcie spotkania członkowie Grupy Roboczej 
mieli możliwość wzięcia udziału w sesji terenowej 
z uwzględnieniem walorów przyrodniczych Parku 
Narodowego “Ujście Warty”, zapoznali się również 
z wynikami realizowanych tam projektów współfinan-
sowanych ze środków LIFE . Uczestnicy wzięli również 
udział w obserwacji ptaków wodnych i ptaków błot-
nych, które występują na terenie Parku. Ponadto, 
w ramach objazdów terenowych, uczestnicy spotka-
nia odwiedzili przetwórnię biomasy “PELECIARNIA” 
w Słońsku, zobaczyli jak wygląda przebudowa i rozbu-
dowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Warni-
ki-Kamień Mały oraz zobaczyli efekty usuwania skut-
ków powodzi z 2010 r.  W trakcie wizyty poruszono 
kwestie związane z polowaniami na ptaki przy granicy 
strefy ochronnej zwierząt łownych i Koła Łowieckiego 
„Łyska”. Udział w spotkaniu umożliwił uczestnikom 
poszerzenie wiedzy w zakresie kwestii OOŚ planowa-
nych przedsięwzięć w kontekście ochrony wód i osiąg-
nięcia celów środowiskowych określonych w Ramo-
wej Dyrektywie Wodnej.

Iława 02-04.09.2014 r.
Głównym tematem spotkania była rola organów 

inspekcji sanitarnej w procedurze OOŚ. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz wojewódzkich inspekcji sanitarnych, 
którzy omówili zakres realizowanych przez inspekcję 
zadań, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie (…) oraz problemów, jakie występują 
na etapie uzgodnień w przeprowadzanych ocenach 
oddziaływania na środowisko. W czasie rejsu po jezio-
rze Jeziorak członkowie Grupy Roboczej zapoznali się 
z działaniem jedynego w Polsce kompleksowego sy-
stemu odbioru nieczystości. System powstał w ramach 
projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół jez. 
Jeziorak” współfinansowanego ze środków unijnych.

The other examined issues included the decisions 
on environmental conditions for the projects consist-
ing in implementation of the investments in flood 
control structures and the procedures for issuing the 
decisions on environmental conditions and their eval-
uation. The other problems pertained to the compe-
tences of the environmental protection authorities 
and regulations in the area of noise emission, air pol-
lution and eligibility of the projects.

The meeting acted as the platform to share the ex-
periences on the most common errors and problems 
related to issuing of the environmental decisions and 
IEA and to jointly deliberate how to overcome them 
in future.

Kostrzyn nad Odrą, 3 – 5 June 2013 
The meeting served as an option for the members 

of the Working Group to participate in the field session 
featuring the natural values of the „Warta Mouth” Na-
tional Park and to gain knowledge on the outcomes 
of projects implemented in the Park, which were 
co-funded by the LIFE funds. The participants enjoyed 
also observation of water and breeding birds present 
in the Park. In addition, within the field survey, the 
participants visited the “PELECIARNIA” biomass pro-
cessing plant in Słońsk, where they saw how the re-
construction and development of the flood embank-
ment at the Warniki- Kamień Mały looks like, followed 
by the results of removing the 2010 flood damages.  
During the visit, the issues related to bird hunting at 
the outskirts of the game protection zone and of the 
“Łyska” Hunting Association were discussed. Partici-
pation in the meeting allowed the visitors to extend 
their knowledge on the EIAs of the planned projects 
in context of water protection and delivery of the en-
vironmental objectives laid down in the Water Frame-
work Directive.

Iława, 2 – 4 September 2014 
The leitmotiv of the meeting was the role of sani-

tary inspection authorities in the EIA procedure. The 
meeting was attended by the representatives of the 
State Sanitary Inspection and of the regional sanitary 
inspections, who discussed the scope of tasks execut-
ed by the inspection pursuant to the Act of 3 October 
2008 on providing information on the environment 
and environmental protection (…) and the issues of 
concern occurring at the stage of arrangements in 
pending environmental impact assessments. During 
the voyage on the Jeziorak Lake, the Working Group 
members familiarised with operation of the only in 
Poland comprehensive waste collection system. The 
system was established under the project entitled: 
“Development of tourist infrastructure around the 
Jeziorak Lake”, co-financed by the EU funds. 
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Spotkanie umożliwiło wymianę informacji i do-
świadczeń z zakresu działań prowadzonych przez re-
gionalne dyrekcje ochrony środowiska i organy 
inspekcji sanitarnej w procedurze OOŚ, z uwzględnie-
niem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a także troski 
o środowisko.

Łódź 30.09-02.10.2014 r.
Spotkanie miało na celu zapoznanie się pracowni-

ków z Bełchatowskim Kompleksem Paliwowo-Energe-
tycznym, będący oddziałem PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna - wytwórcy energii elektrycznej 
w kraju. W trakcie spotkania, uczestnicy mieli możli-
wość zwiedzenia jednego z bloków energetycznych 
elektrowni oraz góry Kamieńsk, dyskutowano o rea-
liach współpracy organów ochrony środowiska z in-
westorami przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji na 
planowane przedsięwzięcia.

Ponadto omówiono tematy oceny oddziaływania 
inwestycji na środowisko na przykładzie doświadczeń 
Wojewody Śląskiego, roli organu administracji w prze-
strzeganiu wymagań ochrony środowiska na etapie 
zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, a także 
roli organów administracji architektoniczno-budow-
lanej w przestrzeganiu wymagań ochrony środowiska 
na etapie pozwoleń na budowę/zezwoleń na realiza-
cję inwestycji. 

Efektem spotkania było określenie trudności wy-
stępujących na polu współpracy organów administra-
cji z inwestorami na etapie uzyskiwania zezwoleń na 
realizację przedsięwzięć, a także znalezienie skutecz-
nych metod usprawniania procedur OOŚ.

 
Lublin 21- 23.04.2015 r.

W trakcie wizyty w Zakładzie Cementownia Chełm 
członkowie Grupy Roboczej mieli możliwość zapo-
znania się z efektywnymi i racjonalnymi rozwiązania-
mi stosowanymi przez Zakład przyczyniającymi się 
do ograniczania negatywnego wpływu na otoczenie. 
Cementownia posiada pozwolenie zintegrowane 
oraz jest wpisana do rejestru systemu ekozarządza-
nia i audytu (EMAS) pod numerem rejestracyjnym 
PL.2.06-001-29, co świadczy o stosowaniu przez nią 
najlepszych dostępnych technik, a także spełnianiu 
najwyższych wymagań w zakresie ochrony środowi-
ska.

Następnie Grupa Robocza udała się na wizytę na 
torfowiska węglanowe leżące na terenie Chełmskiego 
Parku Krajobrazowego, które są ważną ostoją ptaków 
wodno-błotnych i drapieżnych. Członkowie Grupy Ro-
boczej poznali skuteczne eko-innowacje przyczyniają-
ce się do poprawy działalności środowiskowej z per-
spektywy zakładu produkcyjnego. 

W czasie spotkania uczestnicy dyskutowali również 
nad projektem poradnika realizacji inwestycji w zakre-
sie uwzględniania zmian klimatu przygotowywanego 

The meeting enabled sharing information and ex-
periences on the activities taken by the regional di-
rectorates of environmental protection and sanitary 
inspection authorities in the EIA procedure, with con-
sideration to human health and safety as well as care 
of the environment.

Lodz, 30 September – 2 October 2014
The aim of the meeting was presenting the Fuel 

and Energy Complex in Bełchatów, a division of the 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE 
Mining and Conventional Energy) company – the na-
tional power producer.  During the meeting, the par-
ticipants took their option to visit one of the power 
blocks in the plant and the Kamieńsk Mountain and to 
discuss the actual conditions of cooperation between 
the environmental protection authorities and the in-
vestors in the area of obtaining the necessary decision 
for the planned investments.

In addition, the issues of environmental impact 
assessment of the projects on the example of expe-
riences of the Voivode of the Silesian Region, the role 
of administration authority in observing the environ-
mental protection requirements at the stage of road 
investment permits as well as the role of architectur-
al and construction administration authorities in ob-
serving the environmental requirements at the stage 
of building/investment permits were discussed.

The meeting outputs included identification of dif-
ficulties in cooperation between the administration 
authorities and the investors at the stage of invest-
ment permits as well as development of effective 
methods to streamline the EIA procedures.

 
Lublin, 21 - 23 April 2015

In the course of the visit to the Chełm Cement Pro-
duction Plant, the members of the Working Group 
gained understanding on the effective and sustainable 
solutions implemented by the Plant that contributed 
to mitigation of negative environmental impact. The 
cement power plant holds the integrated permit and 
is entered into the register of the Eco-Management 
and Audit Scheme (EMAS) under the no. PL.2.06-001-
29, which confirms application of the best available 
techniques and compliance with the most stringent 
requirements in the area of environmental protection. 

The next step was the visit of the Working Group 
to the carbonate peat bogs located at the area of the 
Chełmski Landscape Park and being the important site 
of the water and breeding birds as well as the birds 
of prey.  The Working Group members gained knowl-
edge on the effective eco-innovation contributing to 
more environmental-friendly operation from the pro-
duction plant perspective. 

At the meeting, the participants discussed also 
the draft guidebook on project implementation with 



15

przez Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska), w świetle zdobytych w trakcie 
wizyty doświadczeń.

Toruń i Bydgoszcz 3-4.10.2016 r.
Celem spotkania Grupy Roboczej było omówie-

nie problematyki związanej z chowem i hodowlą 
zwierząt, co ma istotne znaczenie przy prowadzeniu 
przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska działań 
związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tego rodzaju inwestycji. Obecni 
na posiedzeniu przedstawiciele regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska zaprezentowali swoje doświad-
czenia w tym zakresie. W trakcie spotkania członkom 
grupy udało się wskazać główne mankamenty w obo-
wiązujących przepisach prawnych, w oparciu o które 
regionalne dyrekcje ochrony środowiska egzekwują 
od inwestorów odpowiednie rozwiązania techniczne 
i technologiczne służące ochronie środowiska. Omó-
wiono również kwestie sposobu uwzględniania tych 
zagadnień w raportach OOŚ. 

Grupa Robocza odwiedziła zakład PESA w Bydgosz-
czy. Zakład nieustannie doskonali proces produkcyjny, 
poszukując rozwiązań m.in. zmniejszających emisję 
hałasu. Zdobyte doświadczenie posłuży Grupie Robo-
czej przy wdrażaniu ekologicznych rozwiązań do dzia-
łań związanych z transportem szynowym.

Olsztyn 15-17.04.2019 r.
Głównym tematem spotkania była analiza istnie-

jących przepisów prawnych związanych z legalizacją 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko i wydawaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięć już zrealizowa-
nych. Grupa Robocza wskazywała na potrzebę wpro-
wadzenia do systemu OOŚ uregulowań prawnych 
w tym zakresie. W drugiej część spotkania członkowie 
Grupy Roboczej mieli również możliwość wymiany do-
świadczeń z instytucjami zarządzającymi RPO w zakre-
sie oceny dokumentacji środowiskowej uzyskanej dla 
przedsięwzięć współfinansowanych ze środków RPO 
w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego.

W ramach spotkania Grupa Robocza odbyła wizytę 
w zakładzie produkcji opon Michelin Polska S.A. w Ol-
sztynie. Zakład ten jest przykładem przedsięwzięcia 
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Pod-
czas wizyty zaprezentowane zostały m.in. stosowane 
przez podmiot rozwiązania techniczne, technologicz-
ne i organizacyjne mające na celu ograniczenie wpły-
wu instalacji na środowisko, w tym na jakość powie-
trza. Przedstawiono również działania mające na celu 
ograniczenie funkcjonujących na terenie zakładu wę-
glowych źródeł spalania paliw i budowę nowoczesnej 
elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym.

Spotkanie było próbą wypracowania wspólnej 
strategii rozwiązywania problemów związanych 

a view to integrate climate change, prepared by the 
Ministry of Environment (currently the Ministry of 
Climate and Environment), in light of the experiences 
gained during the visit.

Torun and Bydgoszcz, 3 – 4 October 2016
The aim of this Working Group meeting was dis-

cussing the issue of animal breeding and farming, 
which is of importance in context of actions taken by 
the regional directorates of environmental protection 
that are related to issuing of the decisions on envi-
ronmental conditions for such projects. The repre-
sentatives of regional directorates of environmental 
protection attending the meeting presented their ex-
periences in this field. During the meeting, the group 
members identified the key weaknesses in the exist-
ing legislation, on the basis of which the regional di-
rectorates for environmental protection enforce the 
relevant technical and technological solutions promot-
ing the environmental protection from the investors. 
The methods to integrate these aspects in the EIA re-
ports were also discussed.

The Working Group visited the PESA plant in By-
dgoszcz. This facility makes continuous efforts to im-
prove its production process, seeking the solutions to, 
for example, minimise noise emission. Its experiences 
will be used by the Working Group in implementing 
the environmental-friendly solutions to the rail trans-
port projects.

Olsztyn 15 - 17 April 2019
The leitmotiv of the meeting was to analyse the 

existing legal provisions related to legalisation of 
the projects likely to have significant environmental 
effects and issuing of decisions on environmental 
conditions for already implemented projects. The 
Working Group pointed out at the need to intro-
duce the applicable legal regulations into the EIA 
system. In the second part of the meeting, the 
Working Group members shared their experiences 
with the ROP managing authorities on evaluation 
of environmental documentation for the projects 
co-financed by the ROP funds with a view to the 
existing case law.

The visit to the Michelin Polska S.A. tire pro-
duction plant in Olsztyn was a part of the meeting. 
During the visit, the technical, technological and 
organisational solutions aiming at mitigation of en-
vironmental impact of the installation, including on 
air quality, applied by the entity were presented, 
followed by the actions addressed at limitation of 
carbon fuel combustion sources at the area of the 
plant and construction of the state-of-the-art pow-
er and heat plant supplied with natural gas.

The meeting was an attempt to work out a joint 
strategy to address the issues of concern related to 
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z uregulowaniami prawnymi dla przedsięwzięć zrea-
lizowanych oraz skutecznych rozwiązań dla przedsię-
wzięć o których mowa w wyrokach TSUE w odniesie-
niu do których zapadały europejskie wyroki.

Wizyty zagraniczne

Wielka Brytania 8-12 listopada 2012 r. 
Głównym celem wizyty studyjnej w Wielkiej Bry-

tanii było poznanie brytyjskich doświadczeń w pozy-
skiwaniu zewnętrznych funduszy na ochronę przyrody 
przez samorządy lokalne na przykładzie realizowa-
nych projektów finansowanych z funduszy unijnych. 
Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się także z bry-
tyjskim systemem OOŚ, gospodarką odpadami komu-
nalnymi oraz doświadczeniami z zakresu konsultacji 
społecznych. Wszystko to zostało następnie porówna-
ne z realiami polskimi. 

Islandia 10-14 czerwca 2013 r. 
Wyjazd na Islandię pozwolił członkom Grupy Ro-

boczej zapoznać się z systemem korzystania z energii 
geotermalnej oraz praktycznymi rozwiązaniami zwią-
zanymi z tym źródłem energii. Wskazano możliwo-
ści wykorzystywania oraz zastosowania tego rodzaju 
energii w polskich warunkach.

Belgia i Holandia 17-23 maja 2015 r. 
Głównym celem wyjazdu do krajów Beneluksu 

była możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie sposo-
bu uwzględniania kwestii dotyczących zmian klimatu 

legal regulations for the completed projects and ef-
fective solutions for the projects referred to in the 
CJEU decisions.

Foreign study tours

Great Britain, 8 - 12 November 2012
The main objective of the study tour to Great Brit-

ain was gaining knowledge on the British experiences 
in acquisition of external funds for nature conserva-
tion by the local governments on the example of im-
plemented projects co-financed by the EU funds. The 
participants of the study visits familiarised also with 
the British EIA system, municipal waste management 
and experiences in the area of public consultation. All 
these items were then compared with the Polish re-
ality.

Island, 10 - 14 June 2013
The study tour to Island allowed the Working 

Group members to get up to date with the geother-
mal energy use system and practical solutions related 
to this energy source. Opportunities of use and appli-
cation of this type of energy in Polish conditions were 
identified.

Belgium and the Netherlands, 17 - 23 May 2015
The opportunity to extend knowledge on integrat-

ing climate change into the EIA procedure was the 
leitmotiv of visit to the Benelux countries. During the 
study tour, the water management systems of Poland 
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w procedurze OOŚ. W trakcie wizyty porównano sy-
stemy gospodarki wodnej które funkcjonują w Polsce 
i Holandii. Uczestnicy mieli możliwość poszerzyć swoja 
wiedzę o holenderskie doświadczenia we wdrażaniu 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Holandia przedstawiła 
także kwestie adaptacji do zmian klimatu na przykła-
dzie miasta Rotterdam. Założenia zrównoważonego 
rozwoju miasta na przykładzie miasta oraz strategie 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym realizowane 
przez Holandię były tematem dalszych rozważaniach 
nad możliwościami implementacji takich rozwiązań 
również w Polsce. 

Lizbona, Portugalia 24-27 października 2016 r. 
Zasadniczym celem wizyty Grupy Roboczej w Por-

tugalii było uzgodnienie kwestii dotyczących zmian 
klimatu i ich uwzględnienie w procedurze OOŚ. Por-
tugalia ma bogate doświadczenia w zakresie adapta-
cji do zmian klimatu przy planowaniu przestrzennym 
oraz realizacji inwestycji. Jako przykłady stosowanych 
w praktyce rozwiązań strona portugalska zaprezento-
wała zielony dach na oczyszczalni ścieków w Lizbonie 
– ETAR de Alcantara oraz zielony korytarz – Park Miej-
ski z ogrodami działkowymi Quinta da Granja. 

Przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych 
w Portugalii są źródłem inspiracji nie tylko w zakresie 
OOŚ, ale również w ocenach strategicznych przy pla-
nowaniu przestrzennym z uwzględnieniem kwestii ad-
aptacji do zmian klimatu. W efekcie spotkania zajęto 
wspólne stanowisko o zasadności stworzenia listy pro-
jektów i przedsięwzięć, które nie muszą posiadać peł-
nej „oceny klimatycznej”. Jednolite podejście do tego 
zagadnienia stworzyło możliwość dalszej współpracy 
pomiędzy stronami polską i portugalską.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Ocen Oddziaływania na Środowisko

• Bieżąca identyfikacja problemów oraz ujednolica-
nie stosowania przepisów w zakresie ocen oddzia-
ływania na środowisko i wydawania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach;

• Realizacja zagadnień dotyczących nowej perspek-
tywy finansowej 2021-2027;

• Analizowanie kwestii związanych z uwzględnia-
niem zagadnień klimatycznych w ocenach oddzia-
ływania na środowisko, zarówno w kontekście 
wpływu inwestycji na klimat, jak i ich dostosowa-
nia do działań zapobiegających zmianom klimatu;

• Organizacja wyjazdów studyjnych, łączonych 
z warsztatami lub szkoleniami, w zakresie nowo-
czesnych rozwiązań minimalizujących i kompensu-
jących wpływ przedsięwzięć na środowisko.

and the Netherlands were compared. The participants 
expanded their knowledge with Dutch experiences in 
the implementation of Water Framework Directive. 
The Netherlands presented also the case of adapta-
tion to climate change on the example of Rotterdam. 
Assumptions of sustainable development of this city 
and strategies to tackle climate change implemented 
by the Netherlands served as a subject of further de-
bates on the opportunity of implementing such solu-
tions in Poland.

Lisbon, Portugal, 24 - 27 October 2016
The essence of the Working Group’s study tour in 

Portugal was identification of the climate change-re-
lated issues and their integration into the EIA proce-
dure. Portugal gained comprehensive experience in 
adaptation to climate change in spatial planning and 
implementation of the investments. The examples of 
solutions applied in practice presented by Portugal 
included among others a green roof on the sewage 
treatment plant in Lisbon – ETAR de Alcantara and 
a green corridor – City Park with allotment gardens 
Quinta da Granja. 

The examples of practical solutions applied in Por-
tugal are the source of inspiration both in terms of EIA 
and strategic assessment in spatial planning with con-
sideration of adaptation to climate change. The outputs 
of meeting included a joint position on the merits for 
establishment of the list of projects and initiatives that 
need no full “climate assessment”. Uniform approach 
to this issue laid the foundations for further coopera-
tion between the Polish and Portugal Party.

 Plans for the future of the Working 
Group on Environmental Impact  
Assessment

• On-going identification of the issues of concern 
and efforts to harmonise the application of provi-
sions on environmental impact assessments and 
issuing the decisions on environmental conditions;

• Implementation of issues related to the new finan-
cial perspective 2021-2027;

• Examining integration of climate-related issues 
into the environmental impact assessment, both 
in context of impact of investment on climate and 
their adaptation to the activities preventing cli-
mate change;

• Organisation of study visits combined with work-
shops or trainings in the scope of state-of-the-art 
solutions mitigating and compensating the envi-
ronmental effects of the projects.
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Grupa Robocza  
ds. Gospodarki Odpadami

Working Group  
on Waste Management

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Gospodarki Od-
padami: 2011 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami:
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Gospodarki 
Odpadami jest koordynowanie działań przyczyniają-
cych się do realizacji polityki w zakresie gospodarowa-
nia odpadami. Działania Grupy to przede wszystkim 
wymiana doświadczeń oraz wzajemna współpraca 
nad przygotowywaniem wspólnych stanowisk odnoś-
nie gospodarki odpadami w świetle zmieniających 
się przepisów prawa. Są to również działania, które 
umożliwiają efektywne wydatkowanie środków UE 
na projekty związane z gospodarką odpadami, a także 
tworzenie wytycznych dla instalacji w których prze-
twarzane są odpady. 

Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami przez 
dziewięć lat swojej działalności zajmowała się m.in.: 
• stworzeniem platformy dialogu na temat nowych 

projektów aktów prawnych przygotowywanych 
przez Komisję Europejską; 

Year of establishment of the Working Group on Waste 
Management: 2011
Mission of the Working Group on Waste Manage-
ment:
The superior task of the Working Group on Waste 
Management is to coordinate the activities aiming 
at implementation of waste management policy. The 
Group’s activities include primarily sharing the expe-
riences and mutual cooperation on preparation of 
joint positions on waste management in context of 
amending legislation. In addition, there are also the 
activities enabling effective allocation of the EU funds 
onto the waste management-related projects as well 
as preparation of guidelines for the waste processing 
installations. 

Throughout ten years of its operation, the Working 
Group on Waste Management was involved in: 
• establishment of the dialogue platform on the 

draft legal acts prepared by the European Commis-
sion; 
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• rozpoznaniem zakresu tematycznego szkoleń skie-
rowanych do administracji samorządowej oraz 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowi-
ska z zakresu prawidłowej gospodarki odpadami, 
a także prawidłowych metod przeprowadzania ba-
dań (np. pomiar gazu na terenach składowisk od-
padów);

• określeniem wytycznych dotyczących ustalania 
wysokości i formy zabezpieczenia roszczeń dla de-
cyzji w zakresie gospodarki odpadami; 

• przeglądem typów instalacji m.in. mechaniczno-
-biologicznego i termicznego przetwarzania, spa-
larni opadów medycznych, produkcji paliw alterna-
tywnych, osadów ściekowych oraz opracowaniem 
wytycznych technicznych jako wskazówek dla ad-
ministracji i przedsiębiorców; 

• opracowaniem metodologii, wytycznych, best pra-
ctices w zakresie gospodarki odpadami;

• aktualizacją poradników/podręczników po wejściu 
w życie nowych przepisów prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami (np. aktualizacja poradnika 
nt. wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpa-
dami; aktualizacja poradnika w zakresie wydawa-
nia decyzji administracyjnych).

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Gospo-
darki Odpadami:
Członkami Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpa-

dami są przedstawiciele: Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regional-
nej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, urzędów 
marszałkowskich oraz organizacji pozarządowych.

Ekspertyzy:
1. Etap I ekspertyzy „Przegląd instalacji do mechanicz-

no-biologicznego przetwarzania odpadów istnie-
jących w Polsce oraz opracowanie wytycznych do 
budowy nowych lub rozbudowy istniejących insta-
lacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-
padów (MBP)”.

 Ekspertyza była podstawą do wydania rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 
2012r.w sprawie mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

2. „Wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryj-
nego dla składowisk odpadów na wypadek wykrycia 
zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji 
substancji ze składowiska odpadów”.

 Wyniki ekspertyzy przyczyniły się do lepszej trans-
pozycji dyrektyw unijnych w zakresie gospodarki 
odpadami, co umożliwiło dostosowanie prawodaw-
stwa polskiego do przepisów unijnych.

3. „Krajowy program zapobiegania powstawaniu od-
padów”.

• examination of thematic scope of trainings dedi-
cated to the local government’s administration 
and the regional inspectorates of environmental 
protection on proper waste management, includ-
ing also proper research methods (e.g. gas meas-
urements at waste landfills);

• laying down guidelines on determination of the 
amount and form of securing claims for the deci-
sions on waste management; 

• inspection of different types of installations, in-
cluding among others mechanical and biological as 
well as thermal processing installations, medical 
waste combustion plants, alternative fuel produc-
tion plants, sludge processing plants and prepara-
tion of technical guidelines serving as guidance for 
administration and entrepreneurs; 

• preparation of methodologies, guidelines and best 
practices for waste management;

• updating the guidebooks/manuals upon entering 
of the new legislation on waste management into 
force (e.g. updating the guidebook on issuing the 
decisions on waste management; updating the 
guidebook on issuing of administrative decisions).

 Members of the Working Group on 
Waste Management:
The members of the Working Group on Waste 

Management include the representatives of the fol-
lowing institutions: the Ministry of Climate and En-
vironment, Ministry of Development Funds and Re-
gional Policy, General Directorate for Environmental 
Protection and the regional directorates for environ-
mental protection, marshal offices and NGOs.

Expert reports:
1. Stage I of the expertise: “Review of mechanical 

and biological waste treatment plants existing 
in Poland and guidelines for building the new or 
expanding the existing mechanical and biological 
waste treatment facilities”.

The expertise formed the basis to issue the Regula-
tion of the Minister of 11 September 2012 on the 
mechanical and biological processing of mixed 
municipal waste.

2. “Guidelines for the preparation of a contingency 
plan for landfills in case of detection of changes in 
groundwater quality due to emissions from land-
fills”.

The results of expertise contributed to better trans-
position of the EU directives on waste manage-
ment, which enabled harmonisation of the Polish 
legislation with the EU regulations.

3. “National Waste Prevention Programme”.
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 Opracowanie Krajowego programu zapobiegania 
powstawaniu odpadów to wypełnienie przepisu  
art. 29 dyrektywy o odpadach, który wzywał do 
utworzenia programów zapobiegania powstawaniu 
odpadów w terminie do 12 grudnia 2013 r.

4. II etap ekspertyzy: „Przegląd instalacji do mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania odpadów ist-
niejących w Polsce oraz opracowanie wytycznych 
do budowy nowych lub rozbudowy istniejących in-
stalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów”.

 W ramach II etapu ekspertyzy dokonano ankiety-
zacji istniejących w Polsce instalacji do MPB wraz 
z wizytacją na 50 instalacjach. Wytypowano rów-
nież 20 instalacji MBP, z których na dalszym eta-
pie zostaną przeprowadzone badania odpadów. 
Dodatkowo, w ramach ekspertyzy opracowano 
dokumenty w których wskazano rekomendowane 
i nierekomendowane rozwiązania techniczno-tech-
nologiczne, propozycje wprowadzenia zmian do 
istniejących przepisów prawnych dotyczących MBP 
oraz składowania odpadów powstałych po przetwo-
rzeniu w tych instalacjach.

5. „Wytyczne dotyczące ustalania maksymalnych i mi-
nimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpa-
dami komunalnymi, ponoszonych przez gminę”

 Ekspertyza miała na celu opracowanie wytycznych 
dotyczących ustalania maksymalnych i minimalnych 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi wraz z pełną analizą kosztów ponoszonych 
przez gminę. Wyniki tych prac posłużyły jako pod-
stawa do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach.

6. Etap III ekspertyzy „Raport końcowy mający na celu 
przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania od-
padów.”

 Opracowany raport końcowy III etapu ekspertyzy 
mający na celu przeprowadzenie badań odpadów 
w 20 instalacjach MBP był przydatny do przygoto-
wania oceny stosowanych rozwiązań pod kątem 
spełnienia wymagań wynikających z obowiązujące-
go prawodawstwa unijnego i krajowego. Wykonana 
ekspertyza wskazywała zarówno rekomendowane 
jak i niezalecane rozwiązania techniczno-technolo-
giczne. Ekspertyza przyniosła również propozycję 
zmian istniejących przepisów prawnych dotyczą-
cych MBP oraz składowania odpadów powstałych 
po przetworzeniu w tych instalacjach.

7. „Analiza informacji niezbędnych do dokonywania 
oceny występowania znaczącego zagrożenia dla 
zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawar-
tości substancji powodujących ryzyko w glebie, zie-
mi lub wodach gruntowych.”

 Preparation of the National Waste Prevention 
Programme fulfils Article 29 of Waste Directive 
that called for establishment of waste prevention 
programmes by 12 December 2013.

4. Stage II of the expertise: “Review of mechanical 
and biological waste treatment plants existing 
in Poland and guidelines for building the new or 
expanding the existing mechanical and biological 
waste treatment facilities”.

 Stage II of the expertise consisted in survey of 
the existing MBP installations in Poland and in-
spection in 50 installations. 20 MBP installations 
intended for waste analysis at a later stage were 
selected. In addition, the expertise involved 
preparation of documents pointing out at the 
recommended and non-recommended technical 
and technological solutions, proposals of amend-
ments to the existing MBP legislation and dispos-
al of post-processing waste produced in these in-
stallations.

5. “Guidelines for determining the maximum and 
minimum fees for municipal waste management 
and an analysis of costs of municipal waste man-
agement incurred by the municipality”

 The expertise aimed at preparation of guidelines 
on determination of maximum and minimum 
fees for municipal waste management along with 
complete analysis of costs incurred by the munic-
ipality. The results of works formed the basis to 
amend the Act on maintaining cleanliness and or-
der in municipalities.

6. State III of the expertise: “Final report aiming at 
performance of waste analysis in 20 installations 
for mechanical and biological waste processing.”

 The final report on the III stage of expertise aim-
ing at performance of waste analysis in 20 MBP 
installations was used to prepare the evaluation 
of the applied solutions with the view to com-
pliance with the requirements of the applicable 
EU and national legislation. The performed ex-
pertise identified both recommended and not 
recommended technical and technological solu-
tions and provided the proposal of amendments 
to the existing MBP legislation and disposal of 
post-processing waste produced in these instal-
lations.

7. “Analysis of information necessary to assess the 
presence of significant risk to human health or 
status of the environment in the case of identified 
exceedance of permissible content of substances 
causing a risk to soil, ground or ground waters.”

 The expertise resulted in a review of legal acts 
imposing the need to perform remediation or 
corrective actions for ground surface, the criteria 
and methods of classification of risk substances,  
 



21

 Efektem ekspertyzy było dokonanie przeglądu ak-
tów prawnych powodujących konieczność przepro-
wadzenia remediacji lub działań naprawczych w sto-
sunku do powierzchni ziemi, kryteriów i sposobów 
klasyfikacji substancji powodujących ryzyko, charak-
terystyki gleby i terenów, w tym także jako źródła 
zanieczyszczeń wód gruntowych.

8. „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyj-
nego dla opakowań w Polsce.”

 Wykonana ekspertyza umożliwiła porównanie dzia-
łania systemów kaucyjnych w gospodarce odpada-
mi w wybranych krajach europejskich dając wska-
zówki do wprowadzania przepisów w tym zakresie 
na szczeblu krajowym.

9. „Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących 
procedury oceny występowania znaczącego zagro-
żenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przy-
padku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych 
zawartości substancji powodujących ryzyko w gle-
bie, ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wybo-
ru właściwego sposobu i technologii przeprowadza-
nia remediacji.”

 Eksperckie opracowanie wykonane przez Kon-
sorcjum „REMEDIUM” posłużyło do stworzenia 
i zmodyfikowania rozwiązań legislacyjnych w spra-
wie sposobu wykonywania oceny występowania 
znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska. Ekspertyza stanowi także poradniki dla 
inwestorów, projektantów remediacji i regionalnych 
dyrekcji ochrony środowiska w kwestiach doprecy-
zowania wymogów i zakresu prowadzenia reme-
diacji, wyboru ewentualnych innych efektownych 
metod, zarówno pod kątem finansowym, jak i za-
grożenia dla zdrowia ludzi oraz stanu środowiska. 

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodar-
ki Odpadami
Spotkania Grupy Roboczej odbywały się głównie 

w gmachu Ministerstwa Klimatu i Środowiska w War-
szawie. Od początku istnienia grupy zorganizowano 
27 spotkań stacjonarnych, 6 spotkań krajowych i jed-
ną wizytę zagraniczną.

Spotkania stacjonarne

W czasie spotkań koncentrowano się na przygo-
towaniu propozycji zmian w przepisach prawa doty-
czących gospodarki odpadami i dostosowaniu ich do 
przepisów unijnych, a także wypracowaniu wytycz-
nych w związku z opracowywaniem Wojewódzkich 
Planów Gospodarki Odpadami (WPGO). Efektem spot-
kań Grupy były m.in. zmiany ustawy o odpadach oraz 
rozporządzeń wykonawczych, opracowanie nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w kraju, a co za tym idzie nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. Ponadto opra-

specification of soil and areas, including also as a 
source of ground water pollution.

8. “Examination of the potential to implement the 
deposit system for packaging in Poland.”

 The performed expertise enabled comparison of 
the operation of deposits systems in waste man-
agement implemented in the selected European 
countries, providing the guidance for introducing 
the applicable provisions at the national level.

9. “Development of draft solutions for the proce-
dure of assessing the presence of significant risk 
to human health or status of the environment in 
the case of identified exceedance of permissi-
ble content of substances causing a risk to soil, 
ground or ground waters and the principles of se-
lecting the appropriate remediation method and 
technology.”

 The expert study performed by the “REMEDIUM” 
Consortium laid the foundations for establish-
ment and modification of legislative solutions for 
the method of assessing the presence of signif-
icant risk to human health or status of the en-
vironment. The expertise acts also as the guide-
books for the investors, remediation designers 
and regional directorates of environmental pro-
tection on specification of the requirements and 
the scope of remediation, selection of the other 
potential effective methods both in terms of fi-
nance and risk to human health and status of the 
environment.

 Meetings of the Working Group on Waste 
Management
The meetings of the Working Group were held pri-

marily in the building of the Ministry of Climate and 
Environment in Warsaw. Since the Group has been es-
tablished, 27 plenary meetings, 6 in-country meetings 
and one foreign study tour were organised.

Plenary meetings

The focus of the meetings was on preparation of 
draft amendments to waste management legislation 
and its harmonisation with the EU regulations as well 
as on development of guidelines related to prepa-
ration of the Regional Waste Management Plans 
(RWMP). The effects of the Group’s meetings included 
among others amendments to the Act on waste and 
implementing regulations, development of the new 
waste management system in the country and there-
fore amending the Act on maintaining cleanliness and 
order in municipalities. In addition, the guidelines for 
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cowano wytyczne dla administracji i przedsiębiorców 
w zakresie funkcjonowania instalacji do mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania odpadów. 

W 2020 roku Grupa Robocza odbyła spotkanie on-
-line, którego celem było omówienie możliwości in-
westycyjnych w zakresie gospodarki odpadami w ra-
mach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027. 
Analizowano zapisy projektów rozporządzeń unijnych, 
pod kątem zidentyfikowania możliwości inwestycyj-
nych w zakresie gospodarki odpadami w ramach przy-
szłych funduszy UE. Omówiono nowelizację przepisów 
ustawy o odpadach, która weszła w życie w 2019 r. 
i wprowadziła szereg rozwiązań dla organów admini-
stracji oraz przedsiębiorców. Wybrane kwestie prob-
lemowe w tym zakresie przestawił Pan Marcin Kazi-
mierski, biegły sądowy, ekspert w dziedzinie prawa 
w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki 
odpadami. W ramach dalszych działań Grupa Robo-
cza skupi się na wypracowaniu propozycji zmian do 
przepisów, które zostaną przekazane do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, celem usprawnienia systemu 
gospodarki odpadami w Polsce.

Spotkania krajowe

W ramach wizyt krajowych członkowie grupy mogli 
zobaczyć instalacje do przetwarzania odpadów funk-
cjonujące w poszczególnych województwach, a także 
omówić problemy wynikające ze zmieniających się 
przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami. 

 
Orli Staw 12-13.12.2013 r.

Tematem spotkania były nowe przepisy z zakresu 
gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnie-
niem gospodarki odpadami opakowaniowymi i po-
użytkowymi oraz kwestie uwzględniania gospodarki 
odpadami w ramach nowej Perspektywy finansowej 
UE na lata 2014-2020. Grupa Robocza odbyła wizy-
tę studyjną w Zakładzie Unieszkodliwiana Odpadów 
Komunalnych Orli Staw. Do Zakładu od dziesięciu lat 
trafiają odpady komunalne z gminy Ceków Kolonia 
i okolic. Inwestorem, właścicielem terenu oraz użyt-
kownikiem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste 
Miasto, Czysta Gmina”. 

Zakład stosuje technologię mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpadów z sortownią i kom-
postownią. Zakład jest sukcesywnie unowocześniany 
i rozbudowywany, aby spełniać najlepsze standardy 
w trosce o środowisko.

Wizyta była punktem wyjścia do dalszych dyskusji 
o potrzebach związanych z Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) 
oraz zmianach ustawy o gospodarce opakowania-
mi i odpadami opakowaniowymi, która wskazywała 
nowe obowiązki dla przedsiębiorców i administracji 
w zakresie opakowań.

administration and entrepreneurs on operation of 
installations for mechanical and biological waste pro-
cessing were drawn up. 

In 2020, the Working Group held also an on-line 
meeting aiming at discussing the investment oppor-
tunities in the field of waste management within the 
EU’s new financial perspective 2021-2027. The provi-
sions of draft EU regulations with the view to iden-
tification of investment opportunities in the field of 
waste management under the future EU funds were 
analysed. Amendment of the Act on waste that en-
tered into force in 2019 and introduced numerous 
solutions for administration authorities and entrepre-
neurs was discussed. The selected issues of concern 
were presented by Marcin Kazimierski, expert wit-
ness and specialist in environmental protection law, 
including waste management law. Future activities 
of the Working Group will focus on working out draft 
amendments to the provisions, which will be submit-
ted to the Ministry of Climate and Environment in 
order to improve the waste management system in 
Poland.

In-country meetings

Within the study tours at the territory of the coun-
try, the Group members inspected the waste process-
ing installations operating in the individual regions as 
well as discussed the problems arising from amending 
waste management legislation. 

 
Orli Staw, 12 – 13 December 2013

The meeting was targeted on the new waste man-
agement legislation, with particular focus on pack-
aging and post-consumer waste management and 
integration of waste management within the EU’s 
new financial perspective for 2014-2020. The Work-
ing Group held a study visit to the Orli Staw Munici-
pal Waste Treatment Plant. The Plant has been treat-
ing municipal waste from Ceków Kolonia commune 
and its surroundings for ten years. The investor, plot 
owner and user is the “Czyste Miasto, Czysta Gmina” 
(Clean City, Clean Commune) Municipal Association of 
Communes.

The Plant applies the technology of mechanical 
and biological waste processing, along with sorting 
and composting plants. With a view to the environ-
ment, it is successively modernised and expanded to 
meet the most stringent standards 

The visit acted as the baseline for further discus-
sions on the needs related to product, packaging and 
waste management database (so called BDO) and 
amendment of the act on packaging and packaging 
waste management that laid down the new packag-
ing-related obligations for the entrepreneurs and ad-
ministration.
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Bielsko-Biała 17-19.11.2014 r.
Celem spotkania było omówienie możliwości wy-

korzystania regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK) w zakresie pozyska-
nia tzw. odpadów surowcowych w oparciu o wiedzę 
zdobytą w trakcie zwiedzania Zakładów Gospodarki 
Odpadami w Bielsku Białej. W trakcie spotkania omó-
wiono również kwestię identyfikacji problemów zwią-
zanych z funkcjonowaniem RIPOK w nowym systemie 
gospodarki odpadami, co będzie przedmiotem dal-
szych prac w ramach grupy roboczej.

Sandomierz–Stalowa Wola–Rzeszów 
07-09.11.2016 r. 

W trakcie wizyty studyjnej dokonano oględzin insta-
lacji do plazmowej przeróbki odpadów powstających 
z demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz instalacji MBP, gdzie prowadzono beztlenowe 
przetwarzanie odpadów tzw. podsitowych powsta-
łych z odpadów komunalnych. Dyskutowano również 
na temat wpływu zapisów planów gospodarki odpa-
dami na kreowanie systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi w Polsce. Grupa Robocza podjęła się 
również wypracowania zasad opiniowania WPGO oraz 
uzgadniania planów inwestycyjnych, w myśl zapisów 
ustawy o odpadach.

Kielce 18 -20.06.2018 r.
W trakcie wizyty członkowie Grupy Roboczej za-

poznali się z systemem gospodarki odpadami komu-
nalnymi w województwie świętokrzyskim pod kątem 
efektów zastosowanych rozwiązań oraz występują-
cych problemów. Omówiono również kwestie uznania 
przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz 
możliwość utraty przez nie statusu odpadów poprzez 
poddanie ich odzyskowi, w tym recyklingowi przy speł-
nianiu określonych przesłanek wynikających z ustawy.

Białystok 24-26.09.2018 r.
W ramach wizyty w Zakładzie Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Hryniewiczach – gdzie znajduje się 
nowoczesna linia technologiczna do odzysku odpa-
dów selektywnie zebranych - członkowie grupy robo-
czej mieli możliwość odwiedzić: kompostownię, Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), składowisko, 
linię do rozbiórki elektroodpadów oraz nowoczesną 
sortownię odpadów. Grupa Robocza obejrzała insta-
lację do termicznego przekształcania odpadów z od-
zyskiem energii elektrycznej i cieplnej w Białymstoku, 
gdzie dzięki termicznemu przekształcaniu powstaje 
energia elektryczna i ciepło systemowe, które tra-
fiają do mieszkańców miasta. Wizyta była okazją do 
dyskusji na temat efektów zastosowanych rozwiązań 
oraz występujących problemów w ujęciu całego wo-
jewództwa podlaskiego w odniesieniu do wdrożonych 
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Bielsko-Biała, 17 - 19 November 2014
The meeting aimed at discussing the potential for 

using the regional installations for municipal waste 
processing (so called RIPOK) to retrieve raw material 
waste on the basis of knowledge gained during the 
visit to the Waste Management Plant in Bielsko-Biała. 
During the meeting, identification of the issues of 
concern related to RIPOK operation in the new waste 
management system was discussed, which will be 
subject to further works of the Working Group.

Sandomierz–Stalowa Wola–Rzeszow, 
7 – 9 November 2016

During the study tour, the inspection of plasma 
waste processing installation was performed. Waste 
processed in this method comes from disassembly of 
electrical and electronic equipment. The MBP installa-
tion performing anaerobic processing of so called fines 
originating from municipal waste was also inspected. 
Impact of the provisions of waste management plan 
on the form of municipal waste management system 
in Poland was also discussed. The Working Group 
obliged itself to work out the principles for giving 
opinion on the RWMPs and arranging the investment 
plans in context of the Act on waste.

Kielce, 18 – 20 June 2018
In the course of the visit, the members of the 

Working Group took a look at the municipal waste 
management system in the Świętokrzyskie Region 
with a view to effects of the applied solutions and 
issues of concern. The aspects of classification of an 
item or substance as a by-product and potential loss 
of waste status by such items or substances by way of 
their recovery, including recycling, subject to specific 
prerequisites laid down in the Act, were discussed.

Bialystok, 24 – 26 September 2018
The visit to the Municipal Waste Treatment Plant 

in Hryniewicze – hosting the state-of-the-art techno-
logical line for selectively collected waste recycling – 
was the opportunity for the Working Group members 
to see the composting plant, Selective Waste Collec-
tion Point (SWCP), a landfill, electronic waste disas-
sembly line and technologically advanced waste sort-
ing plant. The Working Group inspected the thermal 
waste processing installation with power and heat 
recovery in Białystok, where – thanks to thermal pro-
cessing – power and heat is produced and supplied 
to the citizens. The visit laid the foundations for dis-
cussing the effects of the applied solutions and iden-
tified problems related to the implemented municipal 
waste management systems in context of the Podlasie 
Region as a whole. 
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Zielona Góra 23-25.10.2019 r.
Grupa Robocza zwiedziła spalarnię odpadów nie-

bezpiecznych, w tym medycznych, weterynaryjnych, 
poubojowych w Ciepielówku oraz Zakład Zagospo-
darowania Odpadów w Marszowie. W trakcie spot-
kania szczegółowo omówiono proces przygotowania 
do wdrożenia BDO a także rodzące się wątpliwości 
w świetle znowelizowanych przepisów o odpadach. 
Grupa Robocza analizowała również zapisy Kodeksu 
Postepowania Administracyjnego (KPA), BDO i udo-
stępniania informacji o środowisku w kontekście za-
pisów ustawy o ochronie danych osobowych. Anali-
zie poddano również kwestie dotyczące odpadów 
w świetle zapisów Rozporządzenia Wykonawczego 
Komisji (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w spra-
wie wspólnego przedkładania i udostępniania danych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH). 

Wizyty zagraniczne

Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami odbyła 
jedną wizytę zagraniczną.

Hiszpania(Madryt, Barcelona) 08-12.04.2019 r.
Celem wizyty było poznanie hiszpańskiego modelu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Głównymi tema-

Zielona Góra, 23 – 25 October 2019
The Working Group visited the hazardous waste 

combustion plant in Ciepielówek that handles med-
ical, veterinary and post-slaughter waste as well as 
the Waste Management Plant in Marszów. During 
the meeting, the preparations to BDO implemen-
tation as well as emerging concerns with a view to 
amended waste legislation were discussed in detail. 
The Working Group analysed also the provisions of 
the Code of administrative proceeding (CAP), BDO 
and providing access to information on the environ-
ment in context of the Commission Implementing 
Regulation (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint 
submission of data and data-sharing in accordance 
with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European 
Parliament and of the Council concerning the Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH) were also examined.

Foreign study tours

The Working Group on Waste Management held 
one foreign study tour.

Spain (Madrid, Barcelona), 8 – 12 April 2019
The purpose of this study tour was gaining knowl-

edge on the Spanish municipal waste management 
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tami poruszanymi w trakcie wizyty były m.in. gospo-
darka o obiegu zamkniętym (GOZ), przeciwdziałanie 
powstawaniu odpadów, rozszerzona odpowiedzialność 
producentów wprowadzających opakowania na rynek 
oraz termiczne przekształcanie odpadów. Hiszpania jest 
jednym z krajów Unii Europejskiej, które od wielu lat 
posiadają sprawnie funkcjonujący system selektywnej 
zbiórki odpadów. W ramach wymiany doświadczeń 
omówione zostały sposoby realizacji gospodarki odpa-
dami komunalnymi na przykładzie największych metro-
polii w Hiszpanii tj. Madrytu i Barcelony.

Zdobyta w trakcie wizyty wiedza na temat stoso-
wanych w Hiszpanii rozwiązań prawnych i techno-
logicznych w zakresie gospodarki odpadami będzie 
wykorzystywana w dalszych pracach grupy roboczej 
a pozyskane doświadczenia będą pomocne w wypra-
cowaniu optymalnego systemu gospodarowania od-
padami w Polsce.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Gospodarki Odpadami

• Dwudniowa wizyta w Warszawie, w trakcie której 
zostaną poruszone tematy związane z symbiozą 
przemysłową, zapobieganiem powstawaniu odpa-
dów oraz działaniami na rzecz gospodarki o obiegu 
zamkniętym, jako jednym z priorytetowych kierun-
ków przyszłej Polityki Spójności. Dodatkowo omó-
wione zostaną tematy dotyczące: 

• nowelizowanych w 2019 r. przepisów o odpadach 
oraz ich skutków dla administracji, jak i przedsię-
biorców;

• odpadów żywności – zapobieganiu ich powstawa-
niu oraz sposobów monitorowania tego procesu, 
a także ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciw-
działaniu marnowaniu żywności;

• rekultywacji składowisk w kontekście wydawania 
decyzji o zamknięciu składowiska oraz procedury 
wykonania zastępczego;

• podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska 
w zakresie magazynowania i składowania odpa-
dów.

• Trzydniowa wizyta w województwie zachodniopo-
morskim, w trakcie której zostaną omówione za-
gadnienia związane z implementacją znowelizowa-
nych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. 
W trakcie spotkania przedstawiona zostanie rola 
WPGO w kontekście zmian definicji RIPOK oraz 
wpływu zniesienia regionów gospodarki odpadami 
komunalnymi. Omówione zostaną również:

• orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące 
wyznaczania instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych;

• zmiany legislacyjne w gospodarce odpadami i ich 
wpływ na działanie samorządu województwa;

model. The key issues discussed during the visits 
included among others circular economy (CE), pre-
venting waste production, extended responsibility of 
producers placing waste on the market and thermal 
waste processing. Spain is one of the EU member 
states maintaining an effective selective waste col-
lection system for many years. Experience sharing in-
volved the methods of municipal waste management 
method on the example of the largest agglomerations 
in Spain i.e. Madrid and Barcelona.

Knowledge on legal and technological solutions 
in the area of waste management applied in Spain 
gained during the study tour will be used in further 
works of the Working Group, while the new expe-
riences will support development of a sustainable 
waste management system in Poland.

 Plans for the future of the Working 
Group on Waste Management

• Two-day visit to Warsaw to discuss the issues relat-
ed to industrial symbiosis, preventing waste pro-
duction and actions for circular economy as one of 
the priority directions of the future Cohesion Poli-
cy. In addition, the following will be discussed: 

• waste regulations amended in 2019 and their ef-
fects on administration and entrepreneurs;

• food waste  – preventing its production and meth-
ods of waste production monitoring as well as the 
Act of 19 July 2019 on prevention of food waste;

• landfill rehabilitation in context of issuing of the 
decision on landfill decommissioning and the pro-
cedures of substitute performance;

• increased fees for environmental use in the scope 
of waste storage and landfilling.

• Three-day visit to the Western Pomeranian Re-
gion to deliberate on implementation of amended 
waste management directives. During the meet-
ing, the role of the RWMPs in context of amended 
definition of RIPPOK and the impact of abolish-
ment of municipal waste management regionali-
sation will be presented. In addition, the following 
will be discussed:

• decisions of administrative courts on determina-
tion of installations for municipal waste process-
ing;

• legislative changes in waste management and 
their impact on the operation of the regional gov-
ernment;

• municipal waste management, including reporting 
on collected municipal waste;
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• gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym 
sprawozdawczość o odebranych odpadach komu-
nalnych;

• kwestie związane z prowadzeniem BDO ze zwró-
ceniem uwagi na funkcjonalność modułu sprawo-
zdawczego oraz wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk przy obsłudze systemu.
Planowane jest także zwiedzenie lokalnych oraz 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, 
w tym spalarni odpadów komunalnych oraz PSZOK-
ów.
• Czterodniowa wizyta studyjna zagraniczna do jed-

nego z krajów UE, gdzie Grupa Robocza w ramach 
wymiany doświadczeń będzie miała możliwość po-
znać instalacje, w których zachodzi recykling odpa-
dów pochodzących z gospodarstw domowych oraz 
przemysłu, w tym instalacje do recyklingu two-
rzyw sztucznych. Dodatkowo wizyta będzie miała 
na celu poszerzenie wiedzy o tym, jak w danym 
kraju UE postępuje się z frakcją palną wydzieloną 
z odpadów komunalnych, w tym paliwami alter-
natywnymi. Biogaz z odpadów, jego wykorzystanie 
i technologie przetwarzania bioodpadów będą tak-
że przedmiotem planowanej wizyty oraz zebranie 
doświadczeń w zakresie uzyskiwania wysokich po-
ziomów recyklingu odpadów komunalnych.

• the issues related to BDO keeping with focus on 
operability of the reporting module and sharing 
the experiences and good practices related to sys-
tem handling.
The plans include also visiting the local and region-

al waste processing installations, including municipal 
waste combustion plants and SWCPs.
• Four-day study tour to one of the EU member 

states, where the Working Group - as part of ex-
perience sharing process - will take a look at the 
installations for municipal and industrial waste re-
cycling, including plastic recycling installations. In 
addition, the visit will aim at extending knowledge 
on the methods of handling the flammable frac-
tion sorted out of municipal waste, including al-
ternative fuels. Waste biogas, its use and biowaste 
processing technologies are also in the agenda, so 
as gaining experiences on achieving high municipal 
waste recycling rates.
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Grupa Robocza  
ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

Working Group on Water  
and Sewage Management

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wod-
no-Ściekowej: 2011 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-
-Ściekowej:
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Gospodarki 
Wodno-Ściekowej jest działanie na rzecz poprawy za-
rządzana, wdrażania oraz monitorowania założonych 
celów Dyrektywy 2000/60/WE Ramowej Dyrekty-
wy Wodnej oraz Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych, jak również rea-
lizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Ko-
munalnych (KPOŚK)

Działalność Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wod-
no-Ściekowej skupia się przede wszystkim na realiza-
cji działań poprzez identyfikację problemów związa-
nych z wdrażaniem RDW oraz dyrektywy „ściekowej” 
w trzech obszarach: 
• obszar prawny - wymiana doświadczeń w stosowa-

niu przepisów prawa, przygotowanie sugestii do 
zmian przepisów prawa, analiza wyroków sądów 
europejskich, ekspertyzy prawne;

Year of establishment of the Working Group on Wa-
ter and Sewage Management: 2011
Mission of the Working Group on Water and Sewage 
Management:
The primary task of the Working Group on Water and 
Sewage Management is taking the measures to im-
prove management, implementation and monitoring 
of the objectives laid down in the Directive 2000/60/
WE, Water Framework Directive and Directive 91/271/
EEC concerning urban wastewater treatment as well 
as implementation of the National Municipal Sewage 
Treatment Programme (NMSTP).

Operation of the Working Group on Water and 
Sewage Management focuses primarily on implemen-
tation of tasks by identification of barriers in the im-
plementation of WFD and “wastewater” directive in 
three areas:
• legal area – sharing the experiences in application 

of law, drawing up the draft legal amendments, 
analysis of European case law and legal expert re-
port;
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• obszar organizacyjny i merytoryczny - usprawnie-
nie współpracy pomiędzy członkami Grupy Ro-
boczej jako przedstawicielami różnych Instytucji; 
w których kompetencjach jest realizacja zapisów 
ustawy Prawo wodne;

• obszar związany z realizacją KPOŚK - doprecyzo-
wanie ankiet sprawozdawczych i aktualizacyjnych 
z zakresu realizacji krajowego programu oczyszcza-
nia ścieków komunalnych wraz z ich analizą, oma-
wianie zakresów raportów przesyłanych dla KE, 
analiza przepisów prawnych w zakresie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpły-
wowych.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Gospo-
darki Wodno-Ściekowej:
Członkami Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-

-Ściekowej są głównie przedstawiciele: Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury 
(ówczesne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej) Ministerstwa Funduszy Polityki Regio-
nalnej, Wód Polskich (KZGW, RZGW) Generalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji 
ochrony środowiska, urzędów marszałkowskich. Do 
prac w ramach Grupy Roboczej zapraszani są również 
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekspertyzy:
1. „Ekspertyza na temat sprawdzania prawidłowej in-

terpretacji dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunal-
nych oraz jej transpozycji do prawodawstwa pol-
skiego”;

2. „Ocena skutków zmian założeń do Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego”;

3. „Powiązania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(2000/60/WE) z Dyrektywą w sprawie oceny wpły-
wu niektórych planów i programów na środowisko 
(2001/42/WE)”;

4. „Zadania administracji samorządowej wynika-
jące z wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
z uwzględnieniem zadań zleconych z administracji 
rządowej”;

5. „Ekspertyza, stanowiąca materiał bazowy do opra-
cowania strategii postępowania z komunalnymi 
osadami ściekowymi na lata 2014-2020”;

6. „Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymo-
gów dotyczących ponownego wykorzystania wody 
- etap I”;

• organisational and technical area – streamlining 
cooperation between the Working Group mem-
bers as the representatives of various authorities 
competent for implementation of the Water Law 
Act;

• NMSTP implementation area – specification of re-
porting and updating surveys on the implementa-
tion of National Municipal Sewage Treatment Pro-
gramme and their analysis, discussing the scope of 
reports submitted to the EC, analysis of legal pro-
visions on the household wastewater treatment 
plants and holding tanks.

 Members of the Working Group on 
Water and Sewage Management:
The members of the Working Group on Water and 

Sewage Management include primarily the represent-
atives of the following institutions: the Ministry of 
Climate and Environment, Ministry of Infrastructure 
(previously the Ministry of Maritime Economy and 
Inland Navigation), Ministry of Development Funds 
and Regional Policy, Polish Waters (National Water 
Management Authority, Regional Water Management 
Authorities), General Directorate for Environmental 
Protection and the regional directorates for envi-
ronmental protection and marshal offices. The rep-
resentatives of the National Fund for Environmental 
Protection and Water Management are also invited to 
participate in the Working Group activities. 

Expert reports:
1. “Expertise on checking the correct interpretation 

of Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concern-
ing urban wastewater treatment and its transposi-
tion into Polish law”;

2. “Assessment of the effects of changes in the as-
sumptions for the National Municipal Sewage 
Treatment Programme (NMSTP) and the Regu-
lation of the Minister of Environment of 24 July 
2006 on the conditions to be met when introduc-
ing sewage into water or soil and on substances 
particularly harmful to the aquatic environment”;

3. “Links between the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) and the Directive on the assessment 
of the effects of certain plans and programmes on 
the environment (2001/42/EC)”;

4. “The tasks of the local government administration 
resulting from the implementation of the Water 
Framework Directive with a focus on the tasks del-
egated by the government administration”;

5. “Expertise which will constitute the base materi-
al to develop a strategy for dealing with municipal 
sewage sludge for the period 2014-2020”;

6. “Assessment of the proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on 
minimum requirements for water reuse - stage I”;
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7. „Ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymo-
gów dotyczących ponownego wykorzystania wody 
- etap II”.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodar-
ki Wodno-Ściekowej
Zdobyte doświadczenia w ramach spotkań i wizyt 

studyjnych członkowie Grupy Roboczej ds. gospo-
darki wodno-ściekowej wykorzystują w pracy zawo-
dowej oraz starają się przekazywać samorządom, co 
wpływa na lepszą współpracę pomiędzy organami 
odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i zarządza-
nie funduszami unijnymi na różnych szczeblach ad-
ministracji.

Spotkania stacjonarne

Na spotkaniach stacjonarnych Grupa Robocza ds. 
Gospodarki Wodno-Ściekowej realizuje ważne tematy 
z zakresu gospodarki wodnej. Utworzono 3 podgru-
py:.

Podgrupa Krajowego Programu oczyszczania ście-
ków komunalnych

Szczegółowe działania:
• sprawozdawczość i raportowanie KPOŚK;
• wyznaczanie aglomeracji wodno-ściekowych;
• kwestie zgodności aglomeracji z Dyrektywą 

91/271/EWG;
• rozwiązania problematyki prawnej i merytorycznej 

dotyczącej komunalnych osadów ściekowych;
• powtórne wykorzystanie wody „szarej”;
• kwestie dofinansowania inwestycji w aglomera-

cjach, w perspektywie finansowej 2021-2027;
• problematyka wód opadowych i roztopowych.

Podgrupa Ramowej Dyrektywy Wodnej
Szczegółowe działania:

• identyfikacja problemów z wdrażaniem RDW: 
prawnych, organizacyjnych, merytorycznych;

• współdziałanie organów (RDOŚ, Wody Polskie) 
w procedurze oceny oddziaływania na środowisko;

• analiza problematyki związanej z „małą retencją ”;
• problematyka działań mających na celu zmniejsze-

nie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych;

• ocena zgodności inwestycji z Ramową Dyrektywą 
Wodną, w szczególności ocena wpływu planowa-
nych przedsięwzięć na cele środowiskowe określo-
ne dla jednolitych części wód;

• analiza możliwości realizacji inwestycji na obsza-
rach chronionych np. Natura 2000; 

• analiza kwestii dotyczących prawidłowej imple-
mentacji Dyrektywy w sprawie jakości wody prze-
znaczonej do spożycia. 

7. “Assessment of the proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council on 
minimum requirements for water reuse - stage II”.

 Meetings of the Working Group on Water 
and Sewage Management
The members of the Working Group on Water and 

Sewage Management employ the experience gained 
from the meetings and study visits in their everyday 
duties and make all efforts to transfer it to the local 
governments, which contributes to more effective co-
operation between the authorities in charge of envi-
ronmental protection and EU funds management at 
different administration levels.

Plenary meetings

At the Plenary meetings, the Working Group on 
Water and Sewage Management discusses the key 
issues in the area of water management. For this pur-
pose, 3 subgroups were established:

National Municipal Sewage Treatment Pro-
gramme Subgroup

Specific tasks:
• NMSTP reporting;
• Establishment of water and wastewater agglomer-

ations;
• Compliance of agglomerations with Directive 

91/271/EEC;
• Legal and technical solutions for municipal sewage 

sludge;
• Reuse of “grey” water;
• Co-financing of investments in agglomerations in 

the 2021-2027 financial perspective;
• Rain and thawing water issues.

Water Framework Directive Subgroup
Specific tasks:

• Identification of barriers in the implementation of 
WFD: legal, organisational and technical; 

• Cooperation of authorities (regional directorates 
of environmental protection, Polish Waters) in the 
environmental impact assessment procedure;

• Analysis of “small retention” aspects;
• Actions aiming at decreasing water pollution with 

nitrates from agricultural sources;
• Assessment of the investment compliance with 

the Water Framework Directive, including in par-
ticular the impact assessment of the planned pro-
jects on the environmental objectives established 
for water bodies;

• Analysis of the potential to implement the invest-
ments at the protected areas e.g. Natura 2000; 

• Analysis of proper implementation of Directive in 
the area of quality of potable water. 
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Podgrupa zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szczegółowe działania:
• identyfikacja kwestii problematycznych w zakresie 

zbiorowego zaopatrzania w wodę i odprowadzania 
ścieków;

• opracowanie kierunków wytycznych dotyczących 
zarządzania gospodarką wodno-ściekową w aspek-
cie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska;

• wymiana doświadczeń i omawianie kwestii prob-
lematycznych dotyczących zadań realizowanych 
przez organ regulacyjny w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

Spotkania krajowe

Żywiec 27-28.09.2012 r.
Wizyta Grupy Roboczej w Żywcu była okazją do 

poznania inwestycji hydrotechnicznych występu-
jących na terenie województwa śląskiego oraz dzia-
łań podejmowanych w ramach czwartej aktualizacji 
KPOŚK. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat 
problemów gospodarki ściekowej występującej na 
Żywiecczyźnie, a także poznali sposoby ich rozwią-
zywania. W trakcie spotkania zaprezentowany został 
również projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyź-
nie” współfinansowany ze środków Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

Collective Water Supply and Sewage Discharge 
Subgroup

Specific tasks:
• Identification of the issues of concern in the area 

of collective water supply and sewage discharge;
• Development of directions for guidelines on Water 

and Sewage Management in context of sustaina-
ble development and environmental protection;

• Sharing experiences and discussing the issues of 
concern related to tasks implemented by the reg-
ulatory authority in the scope of collective water 
supply and sewage discharge. 

In-country meetings

Żywiec, 27 – 28 September 2012
The visit of the Working Group to Żywiec was a 

perfect opportunity to gain information on hydro-
technical investments implemented at the area of 
the Silesian Region and the actions taken within the 
fourth NMSTP update. The participants extended 
their knowledge on the issues of concern related to 
sewage management in the Żywiec Region and on the 
applicable solutions. During the meeting, the “Sew-
age treatment process in the Żywiec Region” project 
co-financed from the Cohesion Fund under the Re-
gional Operational Programme Infrastructure and En-
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i Środowisko, którego Beneficjentem było MPWiK  
Sp. z o.o., jako przykład jednego z projektów z zakresu 
gospodarki wodnej współfinansowanego z funduszy UE.

Grupa Robocza zwiedziła również zbiornik małej 
retencji - pierwszy taki obiekt w regionie, oraz Elek-
trownię Szczytowo– Pompową Porąbka – Żar.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Gospodarki Wodno-Ściekowej

• Realizacja tematu właściwej polityki w zakresie go-
spodarki ściekowej z uwzględnieniem wymogów 
dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komu-
nalnych;

• Analiza problematyki związanej z wykorzystaniem 
wody szarej, małej retencji oraz wód opadowych 
i roztopowych;

• Kontynuacja współpracy organów (RDOŚ, Wody 
Polskie) w procedurze oceny oddziaływania na śro-
dowisko.

vironment was presented. The main Beneficiary is the 
MPWiK Sp. z o.o.. This initiative acts as an example 
of water management project co-financed by the EU 
funds.

In addition, the Working Group took a look at the 
small retention reservoir – the first such facility in the 
region, and the Porąbka – Żar Pumped Storage Power 
Plant. 

 Plans for the future of the Working Group 
on Water and Sewage Management

• Implementation of relevant sewage management 
policy with a view to the requirements laid down 
in the Directive concerning urban sewage treat-
ment;

• Analysis of use of grey water, small retention as 
well as rain and thawing water;

• Further cooperation of the authorities (regional 
directorates of environmental protection, Polish 
Waters) in the environmental impact assessment 
procedure.
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Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy  
Finansowej 2021-2027

Working Group on New Financial 
Perspective 2021-2027

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Nowej Perspekty-
wy Finansowej 2021-2027 : 2019 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy 
Finansowej 2021-2027: 
Głównym zadaniem Grupy Roboczej ds. Nowej 
Perspektywy Finansowej 2021-2027 jest wsparcie 
procesu określania obszarów i zasad finansowania 
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu ze 
środków Polityki Spójności w kolejnej perspektywie 
finansowej. 

Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 
2021-2027 realizuje ten cel poprzez:
• wsparcie merytoryczne instytucji zaangażowanych 

w programowanie nowej perspektywy finansowej 
(NPF) w procesie opracowywania dokumentów 
programowych - projektu Umowy Partnerstwa, 
zakresu przyszłych programów operacyjnych wraz 
z ich uszczegółowieniem oraz kryteriami wyboru 
projektów itp.;

Year of establishment of the Working Group on New 
Financial Perspective 2021-2027 : 2019
Mission of the Working Group on New Financial Per-
spective 2021-2027: 
The primary task of the Working Group on New Fi-
nancial Perspective 2021-2027 is to support the pro-
cess of identification of areas and principles of financ-
ing related to environmental protection and climate 
change from the Cohesion Fund in the upcoming fi-
nancial perspective. 

Working Group on New Financial Perspective 
2021-2027 delivers this objective by:
• technical support of the authorities involved in 

programming of the new financial perspective 
(NFP) in the process of drawing-up the programme 
documents – draft Partnership Agreement, the 
scope of future operational programmes and their 
specification as well as project selection criteria, 
etc.;
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• wypracowanie wstępnych propozycji linii demarka-
cyjnej pomiędzy krajowym programem operacyj-
nym a RPO, Wspólną Polityką Rolną, programem 
LIFE itp.

• wymianę informacji na temat wyników prac/usta-
leń innych międzyresortowych gremiów oraz grup 
roboczych, gdzie poruszane są również kwestie 
finansowania przyszłych działań przyczyniających 
się do realizacji celów środowiskowych w NPF. 
Grupa Robocza jest kontynuacją wcześniejszej, 

istniejącej od roku 2011 grupy roboczej, która zaj-
mowała się przygotowaniem obecnej perspektywy 
finansowej 2014-2020. GR NPF 2014-2020 przyczyniła 
się do wsparcia procesu ustalenia obszarów finanso-
wania działań w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatu ze środków Polityki Spójności. Potrzeba funk-
cjonowania tej grupy roboczej wygasła w 2015 r., a jej 
działania są kontynuowane przez GR NPF 2021-2027.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Nowej 
Perspektywy Finansowej 2021-2027:
W skład Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy 

Finansowej 2021-2027 wchodzą przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Fundu-
szy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony śro-
dowiska, urzędów marszałkowskich, jako jednostek 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz za za-
rządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach 
administracyjnych na rzecz włączania aspektów śro-
dowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdraża-
nie, monitorowanie i ewaluację programów operacyj-
nych współfinansowanych z funduszy unijnych.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Nowej Per-
spektywy Finansowej 2021-2027

Spotkania stacjonarne

Głównym celem spotkań Grupy Roboczej, która 
rozpoczęła swoją działalność w roku 2019, jest przy-
gotowanie założeń dla programów i projektów pla-
nowanych do realizacji w ramach NPF. Dyskutowano 
również nad linią demarkacyjną pomiędzy progra-
mami krajowymi i regionalnymi. W trakcie spotkań 
omówiono również możliwości wsparcia gospodarki 
ściekowej w przyszłej Polityce Spójności, tak by przy-
czyniała się do wypełniania zobowiązań wynikających 
z Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz uwzględniała kwestie za-
gospodarowania osadów ściekowych i przyczyniała się 
do promowania odnawialnych źródeł energii. Efektem 
spotkania było przygotowanie stanowiska Grupy Ro-
boczej, które miało być pomocne podczas negocjacji 
z Komisją Europejską, w sprawie zakresu wsparcia 

• development of draft proposals of demarcation 
line between the national operational programme 
and the ROP, Common Agricultural Policy, LIFE pro-
gramme, etc.;

• sharing information on the results of works/ar-
rangements made by the other inter-ministerial 
bodies and working groups involved in financing of 
future activities contributing to implementation of 
the environmental objectives under the NFP.
The Working Group operates as a continuation of 

the previous group existing since 2011 that has been 
involved in preparation of the current financial per-
spective 2014-2020. The WG NFP 2014-2020 has sig-
nificantly contributed to supporting the process of 
identification of the areas of financing for the actions 
in the area of environmental protection and climate 
change from the Cohesion Policy Funds. The need for 
operation of this working group expired in 2015, while 
its activities are successfully continued by the WG NFP 
2021-2027.

 Members of the Working Group on New 
Financial Perspective 2021-2027:
The Working Group on New Financial Perspective 

2021-2027 is composed of the representatives of the 
following initiatives: the Minister of Climate and En-
vironment, Ministry of Development Funds and Re-
gional Policy, General Directorate for Environmental 
Protection and the regional directorates for environ-
mental protection, marshal offices as the authorities 
in charge of environmental protection and EU funds 
management at different administration levels for in-
tegration of environmental aspects in the preparation, 
management, implementation, monitoring and evalu-
ation of the operational programmes co-financed by 
the EU funds.

 Meetings of the Working Group on New 
Financial Perspective 2021-2027

Plenary meetings

The primary objective of the meetings held by the 
Working Group operating since 2019 is to draw up the 
baseline assumptions for the programmes and projects 
to be implemented under the NFP. The discussions cov-
ered also the demarcation line between the national 
and regional programmes. During the meetings, the 
potential for supporting sewage management in the 
future Cohesion Policy to ensure its fulfilment of the 
obligations under the Directive 91/271/EEC concerning 
urban wastewater treatment, integration of sewage 
sludge management and contribution to promotion of 
renewable energy sources, was examined. The meet-
ing results included drawing-up of the position of the 
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gospodarki ściekowej w ramach NPF. Analizie pod-
dano również założenia kluczowego dokumentu pla-
nistycznego jakim są Priorytetowe Ramy Działań dla 
sieci Natura 2000 (PAF). Efektem tego była dyskusja na 
temat obszarów wsparcia przyszłych projektów przy-
rodniczych możliwych do realizacji z funduszy pocho-
dzących z UE takich jak: Polityka Spójności, Wspólna 
Polityka Rolna, Europejski Fundusz Morski i Rybacki 
oraz Program LIFE w oparciu o doświadczenia z obec-
nie realizowanych projektów. Pomimo pandemii gru-
pa kontynuowała działalność także trybie zdalnym, 
dzięki czemu omówiono m.in. problematykę funkcjo-
nowania klastrów energii oraz możliwości korzystania 
ze środków Programu LIFE, który stanowi istotne uzu-
pełnienie funduszy dostępnych w ramach programów 
operacyjnych zarządzanych na poziomie krajowym 
i regionalnym.

Spotkania krajowe

Kraków, Trzebinia, Wadowice  
9 – 11 grudnia 2019 r.

Tematem przewodnim wizyty była gospodarka 
o obiegu zamkniętym, która jest jednym z prioryte-
towych obszarów przyszłej Polityki Spójności. Eks-
perci podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu 

Working Group in order to provide assistance the ne-
gotiations with the European Commission on the scope 
of support of sewage management under the NFP. The 
analysis covered also the assumptions of the key plan-
ning document i.e. the Priority Action Framework (PAF) 
for Natura 2000. In effect, the actors discussed the sup-
port areas of the future environmental projects to be 
implemented from such EU funds as: Cohesion Policy, 
Common Agricultural Policy, European Maritime and 
Fisheries Fund and the LIFE Programme, on the basis 
of experiences gained from the currently implemented 
projects. Despite COVID-19 pandemic, the Group con-
tinued its activity remotely, which allowed for discuss-
ing among others the operation of energy clusters and 
opportunities to use the LIFE Programme funds that 
significantly complement the funds available under the 
operational programmes managed at the national and 
regional level.

In-country meetings

Krakow, Trzebinia, Wadowice,  
9 – 11 December 2019

The leitmotiv of the study tour was circular econ-
omy being one of the priority areas of the future Co-
hesion Policy. The experts shared their experiences 
on CE implementation in the Polish undertakings 
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wdrażania GOZ w przedsiębiorstwach polskich na tle 
innych krajów europejskich. Przedstawione przez nich 
przykłady europejskich transformacji gospodarki i za-
chowań konsumpcyjnych były inspiracją dla członków 
Grupy Roboczej, w przyszłości umożliwią one uwzględ-
nienie omówionych aspektów w zapisach programów 
operacyjnych. 

W trakcie wizyty w zakładzie Unimetal Recycling 
sp. z o.o. w Trzebini członkowie Grupy Roboczej zapo-
znali się z rozwiązaniami w zakresie polityki środowi-
skowej, w ramach której prowadzona jest GOZ. Pozna-
no również potrzeby wsparcia gospodarki odpadami 
ze środków pochodzących z funduszy UE z punktu wi-
dzenia recyklera. 

Na terenie zakładu Tymbark wchodzącego w skład 
Grupy MASPEX z siedzibą w Wadowicach zaprezento-
wano szeroki zakres inwestycji proekologicznych mi-
nimalizujących negatywny wpływ na środowisko na-
turalne w duchu GOZ. Wizyta studyjna była okazją dla 
członków Grupy Roboczej do zapoznania się z nowym 
trendem jakim jest GOZ. Ma to szczególne znaczenie 
ze względu na potrzebę nadania impulsu dla rozwo-
ju GOZ także z funduszy UE. Doświadczenia zdobyte 

comparing to the other European countries. The 
presented examples of the European economic and 
consumption behaviour transformations acted as in-
spiration for the Working Group members and will 
enable integration of the discussed aspects into the 
operational programmes’ provisions in future.

During the visit to the Unimetal Recycling sp. z o.o.  
plant in Trzebinia, the Working Group members 
gained knowledge on the environmental policy solu-
tions applicable for CE, followed by the recyclers’ 
needs in the area of waste management support 
from the EU funds. 

At the area of the Tymbark plant being a part 
of the MASPEX Group with its seat in Wadowice, a 
wide range of environment-friendly investments mit-
igating the negative environmental impact in the 
spirit of CE was presented. The study visit posed a 
great opportunity to the Working Group members 
to familiarise with the new trend of circular econ-
omy. This is of particular importance with a view to 
the need to add boost to CE development, including 
from the EU funds. The experiences gained during 
the visit, in particular suggestions on the expected 



36

podczas wizyty, w szczególności sugestie co do oczeki-
wanych obszarów finansowania, pozwolą na bardziej 
adekwatny dobór zakresu wsparcia w tym obszarze.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Nowej Perspektywy Finansowej 2021-
2027

• Kontynuowanie spotkań stacjonarnych Grupy Ro-
boczej poświęconych poszczególnym obszarom 
wsparcia przedsięwzięć możliwych dla finansowa-
nia ramach Polityki Spójności w latach 2021-2027;

• Analiza komplementarności projektów dotyczą-
cych kwestii środowiskowych i klimatycznych moż-
liwych do finansowania z innych funduszy np. Pro-
gramu LIFE; 

• Organizacja spotkań niestacjonarnych Grupy Ro-
boczej;

• Praca nad jak najefektywniejszym gospodarowa-
niem środkami unijnymi.

areas of financing, will enable more precisely target-
ed scope of support in this area. 

 Plans for the future of the Working 
Group on New Financial Perspective 
2021-2027

• Continuation of plenary meetings of the Working 
Group dedicated to individual support areas of the 
projects to be financed under the Cohesion Policy 
for 2021-2027;

• Analysis of complementarity of environmental and 
climate projects to be financed from the other 
funds, e.g. LIFE Programme; 

• Organisation of non-plenary meetings of the Work-
ing Group;

• Striving for possibly the most effective manage-
ment of the EU funds.



37

Grupa Robocza  
ds. Ochrony Powietrza i Energetyki

Working Group  
on Air Protection and Energy

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Ochrony Powie-
trza i Energetyki: 2011 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza 
i Energetyki: Głównym celem Grupy Roboczej ds. 
Ochrony Powietrza i Energetyki jest tworzenie rozwią-
zań prawnych oraz analizowanie rozwiązań technicz-
no-organizacyjno-ekonomicznych mających na celu 
poprawę stanu powietrza w kraju.  

Za złą jakość powietrza w Polsce (zwłaszcza w okre-
sie grzewczym) w największym stopniu odpowiada 
spalanie paliw stałych do celów grzewczych w starych 
piecach charakteryzujących się wysokim poziomem 
emisyjności. Jednocześnie w dużych aglomeracjach 
ważnym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest 
transport. Te sektory gospodarcze w połączeniu z emi-
sją przemysłową, zwłaszcza sektorem wytwarzania 
energii elektrycznej oraz ciepła, mają istotny wpływ 
na jakość powietrza.

Year of establishment of the Working Group on Air 
Protection and Energy: 2011
Mission of the Working Group on Air Protection and 
Energy: The main objective of the Working Group on 
Air Protection and Energy is establishing legal solu-
tions and analysing the technical, organisational and 
economic solutions aiming at improved air quality in 
the country.  

Poor air quality in Poland (including in particular 
in the heating season) results primarily from combus-
tion of solid fuels for heating purposes in old furnaces 
of high emission rate. At the same time, air in large 
agglomerations is heavily polluted by transport. These 
economic sectors, combined with industrial emission, 
including in particular power and heat production 
sector, significantly affect air quality.
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Zadanie jest realizowane przez Grupę Roboczą ds. 
Ochrony Powietrza i Energetyki poprzez :
• dokonywanie przeglądu rozwiązań programów 

ochrony powietrza oraz praktyki ich wdrażania;
• przegląd możliwości finansowania programów 

ochrony powietrza w obecnej perspektywie finan-
sowej;

• opracowanie zaleceń dotyczących zasad wsparcia 
energetyki źródeł odnawialnych w przyszłej per-
spektywie finansowej;

• opracowanie możliwości oraz wskazań do finanso-
wania działań w zakresie ochrony powietrza.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Ochrony 
Powietrza i Energetyki:
Członkami Grupy Roboczej są przedstawiciele ad-

ministracji rządowej, samorządowej: szczebla wo-
jewódzkiego i powiatowego, instytucji naukowych, 
uczelni oraz przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych.

Ekspertyzy: 
1. „Ekspertyza prawna dotycząca wdrożenia propozy-

cji zmian przepisów prawnych w zakresie poprawy 
jakości powietrza wraz z oceną skutków regulacji”.

 Przedmiotowa ekspertyza stała się podstawą do 
opracowania Krajowego Programu Ochrony Powie-
trza do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) opubli-
kowanego w 9 września 2015 r. w ówczesnym 
Ministerstwie Środowiska (obecnie Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska). Program ten powstał na 
podstawie art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1219)  i określa kierunki działań, jakie powinny zo-
stać podjęte na szczeblu centralnym, regionalnym 
i lokalnym, w celu poprawy stanu powietrza w Pol-
sce. Jednocześnie przedstawiona w Krajowym Pro-
gramie Ochrony Powietrza diagnoza problematyki 
nieodpowiedniej jakości powietrza w Polsce oraz 
wskazane kierunki działań naprawczych, do reali-
zacji na wszystkich poziomach zarządzania, stano-
wiły podstawę do przygotowania karty projektu 
strategicznego pn. „Czyste powietrze”, realizowa-
nej w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju i przyjętych przez Radę Ministrów  
w 2017 r. rekomendacji Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów – tzw. Programu „Czyste Powietrze”.

2. Poradnik pt.: „Podniesienie jakości i skuteczności 
zarządzania jakością powietrza w strefach w celu 
zapewnienia czystego powietrza w województwie. 
Poradnik dla organów administracji publicznej”.

3. Poradnik pt.: „Podniesienie jakości i skuteczności 
zarządzania jakością powietrza w strefach w celu 
zapewnienia czystego powietrza w województwie. 
Poradnik dla organów administracji publicznej – 
część II”.

This task is implemented by the Working Group 
on Air Protection and Energy by means of:
• Reviewing the solutions of air protection pro-

grammes and the practice of implementing these 
programmes;

• Reviewing the possibilities of financing air protection 
programmes in the current financial perspective;

• Preparing recommendations on the principles to 
support the renewable energy  in the future finan-
cial perspective;

• Developing opportunities and indications for fi-
nancing the air protection activities.

 Members of the Working Group on Air 
Protection and Energy:
The members of the Working Group include the 

representatives of governmental and local govern-
ment administration at the regional and district level, 
scientific institutions, universities and representatives 
of NGOs.

Expert reports: 
1. “Legal opinion concerning the implementation of 

proposals for changes to legislation to improve 
air quality, including an impact assessment”.

 This expert report laid the foundations for prepa-
ration of the National Air Protection Programme 
by 2020 (with 2030 perspective) published on 9 
September 2015 in the former Ministry of Envi-
ronment (currently the Ministry of Climate and 
Environment). This programme was established 
under Article 91c of the Act of 27 April 2001 – 
Environmental Protection Law (Journal of Laws of 
2020, item 1219) and lays down the directions of 
actions that should be taken at the national, re-
gional and local level to improve air quality in Po-
land. At the same time, the diagnosis for poor air 
quality in Poland and the identified lines of cor-
rective actions presented in the National Air Pro-
tection Programme that should be implemented 
at all management levels formed the basis for 
development of the “Clean Air” strategic project 
sheet implemented under the Strategy for Re-
sponsible Development and the recommenda-
tions of the Economic Committee of the Council 
of Ministers adopted by the Council of Ministers 
in 2017 – so called the “Clean Air” Programme.

2. Guidebook: “Improving the quality and effective-
ness of air quality management in zones in order 
to ensure clean air in the region. A guidebook for 
public administration”.

3. Guidebook: “Improving the quality and effective-
ness of air quality management in zones in order 
to ensure clean air in the region. A guidebook for 
public administration - part II”.
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Przedmiotowe opracowania stanowią wytycz-
ne do sporządzania przez marszałków województw 
programów ochrony powietrza oraz planów działań 
krótkoterminowych. Jednocześnie zawierają przykła-
dy działań naprawczych związanych z wyeliminowa-
niem przekroczeń norm jakości powietrza, zwłaszcza 
w zakresie pyłów drobnych PM2,5 oraz PM10, tlen-
ków azotu, dwutlenku siarki i benzo(a)pirenu. 

W wyniku stosowania przedmiotowych opracowań 
nastąpiła poprawa efektywności tworzonych przez sa-
morządy programów ochrony powietrza co przełożyło 
się na poprawę jakości powietrza w kraju.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Ochrony 
Powietrza i Energetyki

Spotkania stacjonarne

Na przestrzeni 10 lat odbyło się 27 spotkań sta-
cjonarnych. Spotkania Grupy Roboczej związane były 
z tematyką poprawy jakości powietrza na terenie 
stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza 
w Polsce. Poruszane były również kwestie emisyjno-
ści zanieczyszczeń, która jest jednym z powodów złe-
go stanu powietrza. Szukano rozwiązań technicznych, 
prawno-legislacyjnych, finansowych oraz edukacyj-
nych, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu, 
z którym Polska mierzy się od lat.

Najważniejszymi efektami pracy Grupy Robo-
czej była analiza następstw i konsekwencji prawnych 
uchwał podjętych przez sejmiki województw w spra-
wie programów ochrony powietrza i planów działań 
krótkoterminowych. Dodatkowo Grupa Robocza sku-
piała się na weryfikacji problemów związanych z opra-
cowywaniem programów ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych, zgodnie z wymaganiami 
prawnymi. Analizie poddane zostały również uchwały 
sejmiku województwa w sprawie programu ochrony 
powietrza i planu działań krótkoterminowych wraz 
z aktualizacją - jako akty prawa miejscowego i mode-
lowe przykłady zastosowania technik legislacyjnych, 
rozwiązań technicznych i finansowych, które przyczy-
nią się do podniesienia efektywności prowadzonych 
działań naprawczych, świadomości społecznej na te-
mat szkodliwości emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Przyczynią się one także do promowania dobrych 
praktyk w życiu codziennym obywateli. 

Spotkania krajowe

Grupa Robocza odbyła 5 spotkań wyjazdowych – 
m.in. do Krakowa, Katowic, Rzeszowa, Torunia i Byd-
goszczy, oraz do Wrocławia. Wybór tych miast nie był 
przypadkowy, bowiem województwa małopolskie, 
śląskie oraz dolnośląskie, a zwłaszcza ich stolice, to 
obszary do których od lat są największe zastrzeżenia 

These publications act as the guidelines to devel-
op the air protection programmes and short-term 
action plans by the regional marshals. They include 
also the examples of corrective actions focused on 
elimination of exceeded air quality standards, in-
cluding in particular of PM2.5 and PM10, NOx, SO2 
and benzo(a)pyrene. 

The effect of application of these publications 
was improved effectiveness of air protection pro-
grammes established by the local governments, 
which translated into better air quality in Poland.

 Meetings of the Working Group on Air 
Protection and Energy

Plenary meetings

Throughout ten years of operation, 27 plenary 
meetings were held. The meetings of the Working 
Group addressed the improvement of air quality 
in the zones in which air quality assessment is per-
formed. The aspects of pollution emission level being 
one of the reasons for poor air condition have been 
also discussed. Technical, legal and legislative, finan-
cial and educational solutions to tackle the problem 
faced by Poland for many years have been sought.

The primary effects of the Working Group’s activ-
ity included the analysis of legal effects and conse-
quences of the resolutions made by the local govern-
ment assembles on air protection programmes and 
short-term action plans. In addition, the Working 
Group focused on verification of issues of concern 
related to preparation of air protection programmes 
and short-term action plans in compliance with le-
gal requirements. Also the resolutions of local gov-
ernment assembly on the air quality programme 
and short-term action plan along with their updates 
were analysed – as the acts of local law and model 
examples of application of legislative techniques as 
well as technical and financial solutions that will con-
tribute to improved effectiveness of the corrective 
actions and increased social awareness on harmful 
effect of pollution emission to air. They will also add 
to promoting good practices in everyday life of the 
citizens.

In-country meetings

The Working Group held 5 study tours – including 
among others to Krakow, Katowice, Rzeszow, Torun 
and Bydgoszcz and to Wroclaw. These cities were not 
selected randomly, since the Lesser Poland, Silesian 
and Lower Silesian Regions, including in particular 
their capitals, are the areas with the most alarming air 
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co do jakości powietrza. Spotkania krajowe dają moż-
liwość regionom zaprezentowania postępów i sukce-
sów w walce o poprawę stanu powietrza. Grupa Ro-
bocza zapoznała się z innowacyjnymi rozwiązaniami 
w tym zakresie stosowanymi w poszczególnych woje-
wództwach.

Kraków 24-26.08.2016 r.
Celem spotkania było zapoznanie członków Grupy 

Roboczej z systemem ochrony powietrza w Krakowie 
oraz współdziałania poszczególnych instytucji w rea-
lizacji programów ochronnych. W trakcie spotkania 
uczestnicy zapoznali się z działaniami proekologiczny-
mi realizowanymi przez EDF Polska S.A. – największe-
go producenta energii elektrycznej i ciepła sieciowego 
w kraju, a także z polityką zrównoważonego rozwoju 
realizowaną przez Miasto Kraków, gdzie jakość po-
wietrza wciąż wymaga znaczącej poprawy. W efekcie 
członkowie Grupy Roboczej zapoznali się z systemami 
ochrony powietrza w Polsce, a zdobytą wiedzę mogą 
wykorzystywać w realizacji zadań zawodowych.

Katowice 13-14 października 2016 r.
Podczas wizyty w Katowicach członkowie Grupy Ro-

boczej zapoznali się z działalnością Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu który m.in. opracowuje 
rozwiązania technologiczne związane z użytkowaniem 
paliw kopalnych oraz odnawialnych i alternatywnych 
źródeł energii. Członkowie Grupy Roboczej poszerzy-
li również swoją wiedzę o badania emisyjności paliw 
i kotłów wykorzystywanych w sektorze bytowo-komu-
nalnym.

Rzeszów 05-07.04.2017 r.
Celem wizyty było zapoznanie uczestników z Pro-

gramem Ochrony Powietrza (POP) strefy podkarpa-
ckiej oraz z nowoczesnymi instalacjami stosowanymi 
w oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni a także elek-
trowni wodnej na zbiorniku Solina. Przedstawiciele 
Sieci poznali metody pomiarów związków zapachowo 
czynnych w powietrzu, a także zapoznali się z dzia-
łaniami podjętymi przez władze województwa oraz 
Miasta Rzeszowa, które wpłynęły na znaczną poprawę 
jakości powietrza na podkarpaciu na przestrzeni ostat-
nich lat. Na tej podstawie przeprowadzono dyskusję 
o możliwości wprowadzenia podobnych, przetesto-
wanych i skutecznych rozwiązań na obszarach innych 
województw.

Toruń i Bydgoszcz 18-20.04.2018 r.
Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działaniem 

instalacji do termicznego przekształcania osadów 
ściekowych na przykładzie Centralnej Oczyszczalni 
Ścieków w Toruniu. Grupa Robocza odwiedziła rów-
nież Centrum Demonstracyjne Odnawialnych Źródeł 
Energii- Zespół Szkół Mechanicznych w Bydgoszczy, 

quality setbacks. In-country meetings provide the re-
gions with the opportunity to present their progresses 
and successes in air quality improvements. The Work-
ing Group familiarised with the innovative solutions in 
this scope applied by the individual regions.

Krakow, 24 – 26 August 2016
The meeting aimed at presenting the Working 

Group members with the air protection system in 
Krakow and cooperation of the individual institutions 
in the implementation of protection programmes. 
During the meeting, the participants gained knowl-
edge on the pro-environmental actions implemented 
by the EDF Polska S.A. – the largest power and district 
heating producer in the Country as well as with the 
sustainable development policy of the City of Krakow, 
where air quality requires significant improvements. 
In effect, the Working Group Members familiarised 
with the air protection systems in Poland and can now 
employ this new knowledge in performance of their 
everyday duties.

Katowice, 13 - 14 October 2016
During the visit to Katowice, the Working Group 

members learnt about the operation of the Institute 
for Chemical Processing of Coal in Zabrze, which de-
velops among others the technological solutions for 
the use of fossil fuels as well as renewable and alter-
native energy sources. The Working Group members 
expanded their knowledge on research in the area of 
emission rates of fuels and boilers used in the house-
hold and municipal sector.

Rzeszow, 5 – 7 April 2017
The visit aimed at familiarising the participants 

with the Air Protection Programme (APP) of the Sub-
carpathian zone and with the state-of-the-art instal-
lations used in sewage treatment plants, power and 
heat plants and hydropower plant on the Solina res-
ervoir.  The Network representatives learnt about the 
methods of measurements of the odour-active com-
pounds in air and with the measures taken by the au-
thorities of the region and of the City of Rzeszow that 
contributed to significant improvement of air quality 
in the Subcarpathian region throughout recent years. 
This formed the basis for discussion on the opportuni-
ty to implement similar, tested and effective solutions 
in the other regions.

Torun and Bydgoszcz, 18 – 20 April 2018
The study tour participants were presented with 

operation of the installation for thermal sludge pro-
cessing on the example of the Central Sewage Treat-
ment Plant in Torun. The Working Group visited also 
the Demonstration Centre of Renewable Energy 
Sources – Complex of Mechanical Schools in Bydgo-
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gdzie członkowie Grupy Roboczej zapoznali się z róż-
nymi formami wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Zaprezentowane zostały również rozwiąza-
nia techniczne dla budownictwa energooszczędnego 
i pasywnego. Uczestnicy spotkania zwiedzili także 
nowoczesny Zakład Termicznego Przekształcania Od-
padów Komunalnych w Bydgoszczy. Obiekt ten speł-
nia kryteria najlepszej dostępnej techniki i technolo-
gii instalacji zapewniającej bezpieczeństwo dla ludzi 
i środowiska.

Wrocław 18-20.11.2019 r.
Grupa Robocza zapoznała się z osiągnięciami Poli-

techniki Wrocławskiej (PW) w zakresie wykonywanych 
przez akredytowane Laboratorium Badań Olfaktome-
trycznych PW pomiarów emisji odorów oraz z dzia-
łalnością Instytutu Rozwoju Terytorialnego – m.in. 
w kontekście ochrony powietrza i efektywności ener-
getycznej. Zapoznano się również z planami rozwoju 
energetyki rozproszonej na przykładzie Energetyczne-
go Klastra Oławskiego EKO.

Wizyty zagraniczne: 

Podczas wizyt studyjnych we Włoszech, Austrii, 
Francji i Portugalii członkowie Grupy Roboczej zapo-
znali się z rozwiązaniami stosowanymi w krajach o róż-
nym poziomie rozwoju gospodarczego oraz o różnym 
potencjale ekonomicznym. Wszystkie te kraje zmagają 
się z problemem nieodpowiedniej jakości powietrza. 
Członkowie Grupy Roboczej wymienili się doświadcze-
niami w zakresie działań podejmowanych na terenie 
Polski i innych krajów UE. Celem wymiany doświad-
czeń było znalezienie skutecznych rozwiązań zwią-
zanych z poprawą jakości powietrza, które mogłyby 
zostać przeniesione na grunt krajowy i zaadoptowane 
do możliwości organizacyjno-finansowych.

Włochy (Mediolan) 15-19.09.2014 r.
Tematem wizyty studyjnej było poznanie wło-

skich doświadczeń w obszarze monitoringu i po-
prawy jakości powietrza w miastach na przykładzie 
Lombardia-Mediolan, gdzie Grupa Robocza poznała 
metodykę przeprowadzenia inwentaryzacji emisji za-
nieczyszczeń w regionie oraz modele jakości powie-
trza stosowane we Włoszech. Zapoznano się również 
z założeniami Regionalnego Planu Działania na Rzecz 
Jakości Powietrza (PRIA) oraz organizacją ruchu 
w mieście. Dyskutowano także nad finansowaniem 
planów gmin i regionu w zakresie zrównoważonego 
gospodarowania energią. Podczas wizyty w Palagio 
di Parte Guelfa - Florencja (Toskania) członkowie 
Grupy Roboczej poznali strategię i koncepcję rozwo-
ju komunikacji miejskiej we Florencji, która wprowa-
dziła w mieście ograniczone strefy ruchu transportu 
prywatnego, rozwijając przy tym sprawnie funkcjo-

szcz, where they took a look at different forms of use 
of renewable energy sources. They were also pre-
sented with technical solutions for energy-efficient 
and passive construction. In addition, the participants 
visited also the technologically advanced Municipal 
Waste Thermal Processing Plant in Bydgoszcz. This 
facility meets the criteria of the best available tech-
nique and technology for installation ensuring safety 
for humans and the environment.

Wroclaw, 18 – 20 November 2019
The Working Group familiarised itself with the 

successes of the Wroclaw University of Technology 
(WUT) in the scope of odour emission measurements 
performed by the accredited Olfactometric Research 
Laboratory of WUT and with the operation of the In-
stitute of Territorial Development – including among 
others in context of air protection and energy efficien-
cy. The members gained knowledge on the plans of 
dispersed energy development on the example of the 
EKO Oława Energy Cluster.

Foreign study tours: 

During the study tours to Italy, Austria, France 
and Portugal, the Working Group members learnt 
about the solutions applied in the countries at var-
ious levels of economic development and economic 
capacity. All these countries struggle with poor air 
quality. The Working Group members shared their 
experiences in the scope of actions taken in Poland 
and in the other EU member states. The purpose of 
experience sharing was to find effective solutions to 
improve air quality that could be transposed into the 
country and adapted to our organisational and finan-
cial capacities.

Italy (Milan) 15 – 19 September 2014
The leitmotiv of this study visit was familiarising 

with the Italian experiences in the area of air quality 
monitoring and improvement in the cities on the ex-
ample of Lombardy-Milan, where the Working Group 
was presented with the methodology of performing 
the inventory or pollution emission in the region and 
air quality models applied in Italy. The assumptions 
of the Regional Action Plan for Air Quality (PRIA) and 
organisation of city traffic were also presented. The 
discussion covered also financing of the municipal 
and regional plans dedicated to sustainable energy 
management. During the visit to Florence (Tusca-
ny), the Working Group members gained knowledge 
on the strategy and concept of urban transport de-
velopment in Florence that introduced restricted 
private transport zones in the city and at the same 
time developed the effective public transport. The 
potential (and consequences) of implementing sim-
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nujący transport publiczny na terenie miasta. Anali-
zowano również możliwości (a także konsekwencje) 
wprowadzenia podobnych rozwiązań w dużych mia-
stach w Polsce. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość 
odwiedzenia miejscowości Tocco da Casauria (Abru-
zja), której system zasilania w energię w całości z po-
chodzi z turbin wiatrowych.

Austria (Wiedeń, Graz) 04-09.05.2015 r.
Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń z au-

striackimi władzami na temat stosowania pomiarów, 
regulacji oraz technik kontroli w zakresie komplek-
sowej ochrony powietrza. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję poznać austriacki system prawny wydawania 
pozwoleń na emisje zanieczyszczeń do powietrza, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki uciążliwo-
ści zapachowej oraz porównać go z systemem funkcjo-
nującym w Polsce. Na przykładzie spalarni odpadów 
Pfaffenau oraz biogazowni „Biogas Wien” członkowie 
Grupy Roboczej poznali innowacyjne rozwiązania w ob-
szarach ograniczenia emisji odorów do powietrza. Po-
znanie inteligentnego systemu transportowego w Aglo-
meracji Wiedeńskiej - ITS Vienna Region oraz projekt 
KAPA GS-Graz, gdzie wdrożony został kompleksowy 
system zarządzania stanem powietrza w Landzie Sty-
ria, były zaczątkiem dyskusji do rozważań uczestników 
spotkania o ograniczeniach emisji zanieczyszczeń po-
przez wspieranie zrównoważonego transportu.

ilar solutions in large cities in Poland were analysed. 
The visit participants could see the Tocco da Casauria 
locality (Abruzzo), powered entirely from wind tur-
bines.

Austria (Vienna, Graz), 4 – 9 May 2015
The visit aimed at sharing the experiences with the 

Austrian authorities on the use of measurements, reg-
ulations and control techniques dedicated to compre-
hensive air protection. The meeting participants could 
learn about the Austrian legal system applied for issu-
ing the permits for air pollution emission, with par-
ticular focus on odour nuisance, and compare it with 
the system operating in Poland. The Pfaffenau waste 
combustion plant and “Biogas Wien” biogas produc-
tion plant formed the example of innovative solutions 
to reduce odour emission to air. Demonstration of the 
smart transport system in the Vienna Agglomeration 
- ITS Vienna Region – and KAPA GS-Graz project con-
sisting in the implementation of comprehensive air 
quality management system in the Styria Land initi-
ated the discussion between the participants on re-
ducing emission of pollution by providing support to 
sustainable transport.
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Francja (Paryż) 26-30.06.2017 r.
Celem wizyty było zapoznanie się z francuskimi 

doświadczeniami w zakresie troski o jakość powie-
trza. Na przykładzie miasta Awinion uczestnicy po-
znali jak wygląda organizacja monitorowania jakości 
powietrza, wraz z dystrybucją informacji wśród miesz-
kańców miasta. Grupa Robocza wizytowała również 
budowę przyszłego centrum obsługi technicznej dla 
transportu miejskiego. Kolejnym odwiedzonym mia-
stem był Strasburg, gdzie Grupa Robocza miała okazję 
spotkania z przedstawicielami ATMO Grand Est - Sto-
warzyszeniem zatwierdzonym przez Ministerstwo ds. 
Środowiska w zakresie nadzoru regulacyjnego nad 
jakością powietrza w regionie Grand Est. Spotkania 
m.in. w Centrum Administracyjnym Eurometropolii 
Strasburg oraz w mieście Kehl (RFN) - siedzibie Eurore-
gionu Strasburg-Ortenau poświęcone były prawnym, 
technicznym i finansowym uwarunkowaniom prze-
ciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza, a także po-
równaniu istniejących i tworzonych we Francji planów 
działań w zakresie ochrony powietrza, z podobnymi 
działaniami prowadzonymi w Polsce. Doświadczenia 
zdobyte podczas wizyty w Rouen i spotkanie w me-
rostwie miasta z jego pracownikami i przedstawiciela-
mi Regionalnej Dyrekcji ds. Środowiska w Normandii 
(DREAL Normandie), a także spalarni odpadów Syc-
tom w Paryżu zostały wykorzystane w przygotowywa-
nym w tym czasie projekcie ustawy związanej z prze-
ciwdziałaniem powstawania i emisji odorów w Polsce.

France (Paris), 26 – 30 June 201
The purpose of the visit was to get know the 

French experiences in care of high air quality. The 
city of Avignon served as an example of organisation 
of air quality monitoring along with distribution of 
information among the inhabitants. The Working 
Group visited also the construction site of the future 
technical service centre for the city transport.  The 
next visited city was Strasbourg, where the Working 
Group took its opportunity to meet the representa-
tives of ATMO Grand Est – the association approved 
by the Ministry of Environment for regulatory sur-
veillance over air quality in the Grand Est Region. 
The meetings, among others in the Administrative 
Centre the Eurometropolis of Strasbourg and in the 
city of Kehl (Federal Republic of Germany) – the seat 
of the Strasbourg-Ortenau Euroregion, were dedi-
cated to legal, technical and financial conditions to 
counteract air pollution as well as to comparing the 
existing and developed in France action plans for air 
protection with the similar actions performed in Po-
land. Experiences gained during the visit to Rouen 
and the meeting in the city’s city hall with its staff 
and representatives of the Regional Directorate for 
Environment in Normandy (DREAL Normandie) as 
well as with the representatives of the Syctom waste 
combustion plant in Paris were employed in the then 
prepared draft Act on counteracting the production 
and emission of odours in Poland.
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Portugalia (Lizbona) 21-26.10.2018 r.
Wizyta studyjna w Portugalii poświęcona była 

w głównej mierze zagadnieniom prognozowania i mo-
delowania matematycznego w ochronie powietrza. 
Podczas spotkań z przedstawicielami Agencji Ochrony 
Środowiska uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
z lokalnymi unormowaniami, konkretnymi działania-
mi podjętymi przez kraj, w celu poprawy stanu jakości 
powietrza. Ponadto Grupa Robocza odwiedziła spalar-
nię odpadów oraz biogazownię dla obszaru metropo-
litalnego Lizbony VALORSUL Amadora. Dzięki dysku-
sjom z pracownikami Zakładu Grupa Robocza poznała 
zasady funkcjonowania spalarni, spełniającej najwyż-
sze standardy emisji do powietrza. Ostatnim punktem 
wizyty był Uniwersytet w Aveiro, czołowy ośrodek 
naukowy w Unii Europejskiej w zakresie modelowania 
matematycznego zanieczyszczeń powietrza. 

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Ochrony Powietrza i Energetyki

• kontynuowanie wyjazdów studyjnych Grupy Ro-
boczej do kolejnych województw, celem wymiany 
doświadczeń w kwestiach dotyczących jakości po-
wietrza;

• analizowanie działań związanych z postępami wdra-
żania Krajowego Programu Ochrony Powietrza 
i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju;

• prowadzenie dalszej wymiany doświadczeń po-
szczególnych województw w zakresie funkcjono-
wania POP, planów działań krótkoterminowych 
w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwo-
ści ich egzekucji i pojawiającego się orzecznictwa 
administracyjnego; 

• analizowanie efektów działań uchwał antysmo-
gowych realizowanych przez poszczególne woje-
wództwa;

• analizowanie corocznych Sprawozdań z prac Komi-
tetu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza;

• cykliczne analizowanie sprawozdań z realizacji fi-
nansowego Programu Priorytetowego „Czyste Po-
wietrze”;

• kontynuowanie pracy nad rozwiązaniami prawny-
mi w zakresie uciążliwości zapachowej; 

• włączenie w obszar tematyczny Grupy Roboczej 
problematyki jakości paliw stałych wykorzystywa-
nych w sektorze bytowo-komunalnym, które mają 
szczególne znaczenie w emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, a w konsekwencji wpływ na stan po-
wietrza w kraju; realizacja wizyt do krajów Unii 
Europejskiej min. do Holandii – których motywem 
przewodnim będzie problematyka wdrażania POP 
(szczególnie na poziomie lokalnym) i monitorowa-
nia jakości powietrza, a także kwestia odnawial-
nych źródeł energii i uciążliwości odorowej.

Portugal (Lisbon) 21 – 26 October 2018
The study visit to Portugal was dedicated primar-

ily to mathematical projecting and modelling in air 
protection. During the meetings with the represent-
atives of the Environmental Protection Agency, the 
participants could familiarise with the local regula-
tions specific actions taken by the country in order to 
improve air quality. In addition, the Working Group 
visited the waste combustion plant and biogas plant 
for the metropolitan area of Lisbon - VALORSUL Ama-
dora. The discussions with the Plant staff enabled the 
Working Group to gain knowledge on the principles of 
the combustion plan operation. This plant meets the 
highest standards of emission to air. The last item of 
the agenda was the University in Aveiro, the leading 
scientific centre in the European Union in the field of 
mathematical modelling of air pollution. 

 Plans for the future of the Working 
Group on Air Protection and Energy

• continuation of study visits of the Working Group 
to another regions in order to share the experienc-
es on air quality;

• analysing the actions related to the progress in 
the implementation of the National Air Protection 
Programme and Strategy for Responsible Develop-
ment;

• further share of experiences between the individ-
ual regions in the scope of APPs and short-term ac-
tion plans implementation in the scope of among 
others imposing the obligations, enforcement op-
portunities and the existing administrative case 
law; 

• analysing the effects of actions laid down in the an-
ti-smog resolutions implemented by the individual 
regions;

• examining the annual Reports on the works of the 
Steering Committee for the National Air Protection 
Programme;

• regular examination of reports on implementation 
of the “Clean Air” Priority Programme;

• further works on legal solutions in the scope of 
odour nuisance; 

• Integration of quality of solid fuels used in the 
household and municipal sector of particular im-
portance for pollution emission to air and in effect 
their impact on air quality in the country in the 
thematic area of the Working Group; visits to the 
EU member states including among others to the 
Netherlands – targeted on implementation of the 
APPs (in particular at the local level) and air quality 
monitoring, as well as the issue of renewable ener-
gy sources and odour nuisance.
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Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Hałasu: 2012 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Hałasu: 
Głównym celem Grupy Roboczej ds. Hałasu jest wy-
pracowanie wspólnych rozwiązań zmierzających do 
ujednolicenia przepisów ochrony środowiska przed 
hałasem, pozwalających w dużym stopniu ograniczyć 
negatywne oddziaływanie akustyczne: zakładów prze-
mysłowych, dróg, linii kolejowych i portów lotniczych. 

Działalność Grupy Roboczej skupia się przede 
wszystkim na:
• weryfikacji istniejących problemów związanych 

z hałasem;
• wypracowaniu wspólnych rozwiązań niwelujących 

uciążliwości akustyczne poprzez wprowadzenie no-
wych rozwiązań technicznych w Polsce w oparciu 
o doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej 
lub te wypracowane przez naukowców i jednostki 
badawcze.

Year of establishment of the Working Group on Noise: 
2012
Mission of the Working Group on Noise: 
The main objective of the Working Group on Noise is 
to work out joint solutions aiming at harmonisation of 
environmental protection law on noise enabling sig-
nificant reduction of the negative acoustic impact of: 
industrial plants, roads, railway lines and airports. 

Activity of the Working Group focuses primarily 
on:
• verifying the existing noise-related problems;
• working-out joint solutions mitigating noise nui-

sance by introduction of the new technical solu-
tions in Poland on the basis of the experiences 
gained by the other EU member states or these 
developed by the scientists and research units.

Grupa Robocza  
ds. Hałasu

Working Group  
on Noise
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 Członkowie Grupy Roboczej ds. Hałasu:
Członkami Grupy Roboczej są głównie przedsta-

wiciele administracji rządowej: Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego i wojewódzkich 
inspektoratów sanitarnych, a także administracji sa-
morządowej na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. 
Wśród członków Grupy Roboczej znajdują się specja-
liści z dużym doświadczeniem zawodowym związa-
nym z ochroną przed hałasem. Grupa Robocza często 
korzysta z opinii ekspertów reprezentujących polskie 
uczelnie, w tym min.: Akademię Górniczo-Hutniczą 
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ochrony 
Środowiska. Dodatkowo, w spotkaniach biorą udział 
przedstawiciele firm posiadający doświadczenie w za-
kresie wdrażania i propagowania najlepszych rozwią-
zań komunikacyjnych i infrastrukturalnych, które, 
z poszanowaniem środowiska, zapewniają bezpie-
czeństwo oraz komfort ich użytkownikom.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Hałasu

Spotkania stacjonarne

Grupa Robocza na spotkaniach stacjonarnych rea-
lizuje wiele szczególnie ważnych tematów w zakresie 
hałasu. W trakcie spotkań zajmowano się m.in.:
• opracowywaniem przepisów wykonawczych, 

w tym projektów, rozporządzeń, w sprawie szcze-
gółowego zakresu danych ujętych na strategicz-
nych mapach hałasu oraz ich układu, sposobu 
prezentacji oraz zakresu programów ochrony śro-
dowiska przed hałasem;

• przygotowywaniem zmian przepisów do nowelizo-
wanej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 
z późn. zm.) w zakresie opracowania map akustycz-
nych i programów ochrony środowiska przed hała-
sem;

• omówieniem zagadnień dotyczących problemów 
praktycznych związanych z egzekucją obowiązków 
o charakterze niepieniężnym (decyzji) w admini-
stracji;

• rozpoczęto prace nad przygotowaniem stanowiska 
dotyczącego określenia kryteriów ustalania granic 
terenów wymagających ochrony przed hałasem;

• przygotowano wystąpienia do Prezesa Rady Mini-
strów i ówczesnego Ministra Środowiska w spra-
wie problemów związanych z realizacją zadań rzą-
dowych dotyczących finasowania i opracowania 
programów ochrony środowiska przed hałasem.

 Members of the Working Group on Noise:
The Working Group members are primarily the rep-

resentatives of governmental administration: Ministry 
of Climate and Environment, General Directorate for 
Environmental Protection and of the regional direc-
torates of environmental protection, Chief Sanitary 
Inspector and the regional sanitary inspectors as well 
as local government administration at the regional and 
district level. The Working Group members are also 
recruited from the specialists with vast professional 
experience related to noise protection. The Working 
Group frequently uses the opinions of experts repre-
senting the Polish universities, including among oth-
ers the AGH University of Science and Technology of 
Stanisław Staszic in Krakow, Adam Mickiewicz Uni-
versity in Poznan and the Institute of Environmental 
Protection. In addition, the meetings are attended by 
the representatives of companies experienced in the 
implementation and promotion of the best transport 
and infrastructural solutions which ensure comfort to 
their users respecting the principles of environmental 
protection. 

 Meetings of the Working Group on Noise

Plenary meetings

During the plenary meetings, the Working Group 
implements the essential issues related to noise. The 
meetings agendas included among others:
• preparation of implementing provisions, including 

draft regulations on detailed scope of data pre-
sented on strategic noise maps and their layout, 
presentation method and the scope of environ-
mental noise protection programmes;

• preparation of legal amendments to the amended 
Act of 27 April 2001 – Environmental Protection 
Law (Journal of Laws of 2020, item 1219, as amend-
ed) in the scope of preparation of noise maps and 
environmental noise protection programmes;

• discussing the practical difficulties related to en-
forcement of non-monetary obligations (decisions) 
in administration;

• commencing the works on preparation of the 
statement on the establishment of criteria for de-
termining the boundaries of the areas requiring 
noise protection;

• preparation of the presentation to the President of 
the Council of Ministers and the then Minister of 
Environment on difficulties in the implementation 
of governmental tasks in the area of financing and 
establishment of the environmental noise protec-
tion programmes.
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Wypracowane przez Grupę Roboczą ds. Hałasu 
zmiany przepisów i rozwiązania techniczne częściowo 
znalazły swoje odzwierciedlenie w nowelizowanych 
w latach 2018-2019 ustawach, w tym ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. 
zm.). Ponadto skierowane wystąpienia przyczyniły się 
do większego zainteresowania strony rządowej prob-
lemem, dotyczącym finasowania zadań zaleconych 
przez administrację rządową, co spowodowało, że 
w konsekwencji część województw otrzymało dotacje 
celowe od wojewodów lub wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na realizacje 
zadań zleconych. 

Zdobyte doświadczenia w ramach wizyt studyjnych 
członkowie Grupy ds. Hałasu wykorzystują w pracy za-
wodowej oraz starają się przekazywać wykonawcom 
opracowującym dokumentacje projektowe dla insta-
lacji przemysłowych i liniowych. Ponadto w ramach 
prac Grupy Roboczej udało się wypracować wspólne 
stanowisko dotyczące tworzenia obszarów ograni-
czonego użytkowana oraz określania granic terenów 
wymagających ochrony przed hałasem. Dokument 
wypracowany przez Grupę Roboczą ds. Hałasu bę-
dzie stanowić wsparcie dla wszystkich zainteresowa-
nych kwestiami hałasu w świetle przepisów prawnych 
w tym zakresie.

Wiele omawianych problemów w ramach spotkań 
Grupy Roboczej ds. Hałasu prezentowanych jest na 
Konwencie Marszałków Województw.

Spotkania krajowe

Gdańsk 7-9.10.2019 r. 
Wizyta studyjna dotyczyła stosowania monito-

ringu ciągłego hałasu komunikacyjnego, w tym hała-
su drogowego, kolejowego i lotniczego. Wyniki tych 
pomiarów wykorzystywane są do opracowania map 
akustycznych dla aglomeracji powyżej 100 tyś. miesz-
kańców, w głównych ciągach komunikacyjnych miasta 
oraz na etapie planowania przestrzennego. W ramach 
spotkania przedstawiona została metodyka wykony-
wania pomiarów monitoringu ciągłego hałasu lotni-
czego prowadzonego na terenie Portu Lotniczego im. 
Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Katowice 20-22.05.2019 r. 
Wizyta studyjna była poświęcona tematyce doty-

czącej stosowania innych metod ograniczenia hałasu, 
niż budowa ekranów akustycznych. Jednym z prezen-
towanych przykładów było wprowadzenie „Strefy 
Tempo 30” w Katowicach, czyli strefy uspokojonego 

Legal amendments and technical solutions 
worked out by the Working Group on Noise were 
partially reflected in the acts amended in 2018-2019, 
including in the Act of 27 April 2001 – Environmental 
Protection Law (Journal of Laws of 2020, item 1219, 
as amended) and in the Act of 3 October 2008 on 
sharing information about the environment and its 
protection, public participation in environmental 
protection and environmental impact assessment 
(Journal of Laws of 2020, item 283 as amended). In 
addition, the presented statements contributed to 
greater interest of the governmental party in the is-
sue of financing the tasks assigned by the govern-
mental administration, in effect of which part of the 
regions was granted with targeted subsidies from 
the voivodes or the regional funds for environmental 
protection and water management for implementa-
tion fo the assigned tasks. 

Experience gained from the study visits are em-
ployed by the Working Group on Noise members to 
perform their duties and are transferred to the con-
tractors preparing the design documentations for 
industrial and linear installations. In addition, the 
Working Group managed to work out a joint state-
ment on establishing the restricted use areas and 
determination of the boundaries of the areas requir-
ing noise protection. The document prepared by the 
Working Group on Noise will provide support to all 
concerned with noise with a view to the applicable 
legislation.

Many issues of concern discussed during the 
meetings of the Working Group on Noise are pre-
sented at the Convention of Regional Marshalls.

In-country meetings

Gdansk, 7 – 9 October 2019
The study visit was focused on the use of contin-

uous transport noise monitoring, including road, rail 
and air noise. The results of measurements are used 
for preparation of noise maps for agglomerations with 
above 100 thousand of population, within the main 
transport routes of the cities and at the stage of spa-
tial planning. During the meeting, the methodology of 
performing the measurements of continuous air noise 
monitoring at the area of the Lech Walesa Airport in 
Gdansk was presented. 

Katowice, 20 – 22 May 2019
The study visit was dedicated to application of the 

other noise reduction methods than the construction 
of noise barriers. One of the presented examples in-
cluded the introduction of the “30 Speed Zone” in 
Katowice i.e. the calmed traffic zone with maximum 
permissible speed of 30 km per hour. During the vis-
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ruchu, w której maksymalna dozwolona prędkość wy-
nosi 30 km na godzinę. W trakcie wizyty na terenie 
należącym do ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie 
Górniczej, będącego liderem wśród producentów stali 
w Polsce, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się 
ze sposobem dokonywania identyfikacji źródeł hałasu 
oraz diagnozowania zasięgu oddziaływania hałasu po-
chodzącego z poszczególnych instalacji wchodzących 
w skład kompleksu przemysłowego „Huty Katowice”.

Kazimierz Dolny 26-28.11.2018 r.
Uczestnicy wizyty studyjnej realizowali tematy 

związane z ideą uspokojenia ruchu, której wprowa-
dzenie ma na celu zmniejszenie prędkości i wielkości 
ruchu kołowego w interesie bezpieczeństwa i popra-
wy jakości środowiska. Dyskutowano również na te-
mat rodzajów i możliwości zastosowania fizycznych 
środków technicznych dla uspokojenia ruchu, a także 
o ochronie mieszkańców przed niekorzystnymi od-
działywaniami takich rozwiązań.

Na przykładzie projektu „Miasteczka holenderskie-
go” w Puławach przedstawiono na czym polega ob-
szarowe uspokojenie ruchu. Grupa Robocza w ramach 
terenowych zajęć praktycznych dokonała przeglądu 
urządzeń.

Poznań 02-04.04.2014 r.
Członkowie Grupy Roboczej odwiedzili Port Lot-

niczy Poznań-Ławica, który jest przykładem obszaru 
ograniczonego użytkowania. Na lotnisku uczestnikom 
spotkania zaprezentowano nowoczesne metody mo-
nitorowania hałasu w środowisku. Grupa Robocza 
dyskutowała również na temat metod i problemów 

it to the area owned by ArcelorMittal Poland S.A.  
in Dąbrowa Górnicza – the leader among steel man-
ufacturers in Poland – the participants gained un-
derstanding on identification of noise sources and 
diagnosing the impact range of noise from individual 
installations included in the “Katowice Steelworks” 
industrial complex.

Kazimierz Dolny, 26 – 28 November 2018
The participants of this study visits analysed the 

issues related to traffic calming concept, introduc-
tion of which aims at reducing the speed and vol-
ume of vehicle traffic in order to increase safety and 
improve quality of the environment. The types and 
options to apply the physical technical measures 
to calm down traffic and protection of inhabitants 
against the negative impact of such solutions were 
also discussed. 

The “Dutch City” project in Puławy formed an 
example to present the underlying principles of lo-
cal traffic calming. At the field training, the Working 
Group performed inspection of the equipment. 

Poznan, 2 – 4 April 2014
The Working Group members visited the 

Poznan-Ławica Airport being the example of a restrict-
ed use area. At the airport, the participants were pre-
sented with the advanced methods of environmental 
noise monitoring. The Working Group discussed also 
the methods and problems occurring at the restricted 
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występujących na obszarach ograniczonego użyt-
kowania w ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz monitoringu hałasu lotniczego, prowadzonego 
w związku z eksploatacją lotniska.

Efektem spotkania było wypracowanie wspólne-
go stanowiska członków Grupy Roboczej ds. Hałasu 
i Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowi-
sko w kwestiach dotyczących monitorowania hałasu 
w środowisku. Zdobyte doświadczenia będą wykorzy-
stywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych 
członków grupy.

Bydgoszcz 26-28.08.2013 r.
Głównym celem spotkania była analiza raportów 

oddziaływań na środowisko wykonanych przez Re-
gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 
w kontekście zagadnień akustycznych. Na przykładzie 
postępowań prowadzonych przez RDOŚ omówiono 
kwestie związane z realizacją inwestycji drogowych 
do etapu uzyskiwania decyzji administracyjnych, któ-
re w wyniku niskiej jakości dokumentacji przedkła-
danej przez inwestorów jest długotrwałe i uciążliwe. 
Omówione zostały również przykłady dobrych prak-
tyk w zakresie planowania inwestycji pod kątem wa-
runków akustycznych. Grupa Robocza zwiedziła także 
Oczyszczalnię Ścieków Fordon w Bydgoszczy, która 
przyjmuje i oczyszcza ścieki dopływające z lewobrzeż-
nej części Bydgoszczy. Uczestnicy mieli możliwość 
obejrzenia różnego rodzaju sprzętów wykorzystywa-
nych w pomiarach hałasu oraz poznania wykorzysty-
wanego do tego celu oprogramowania. Efektem wizy-
ty było poszerzenie wiedzy członków Grupy Roboczej 
na temat hałasu emitowanego przez obiekty energe-
tyczne. Analizowano przyczyny występowania kompli-
kacji związanych z zagadnieniami dotyczącymi hałasu 
w opiniowanych raportach oraz możliwości znalezie-
nia skutecznych rozwiązań do ich minimalizacji.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Hałasu

• realizacja tematu właściwej polityki planowania 
przestrzennego w zakresie ochrony środowiska 
i człowieka przed hałasem;

• dokonanie porównania obowiązujących w Polsce 
i innych krajach UE wartości dopuszczalnych pozio-
mów hałasu w środowisku oraz ich odniesienie do 
wytycznych proponowanych przez WHO;

• Modyfikacja przepisów prawa w aspekcie hałasu;
• kontynuacja współpracy z Polskim Towarzystwem 

Akustyki -Oddziałem w Poznaniu, w ramach której 
planowane jest przygotowanie wspólnego porad-
nika, dotyczącego właściwego postępowania przy 
opracowywaniu dokumentacji i jej ocenie oraz 
wskazania dalszego kierunku wprowadzania zmian 
prawnych w zakresie hałasu.

use area in context of environmental impact assess-
ments and air noise monitoring carried out with a 
view to airport operation.

The outcome of the meeting was a joint state-
ment of the members of the Working Group on Noise  
and the Working Group on Environmental Impact As-
sessment concerning the environmental noise moni-
toring. The acquired experience will be employed by 
the Group members for performance of their duties.

Bydgoszcz, 26 – 28 August 2013
The general purpose of the meeting was to analyse 

the environmental impact reports prepared by the 
Regional Directorate for Environmental Protection in 
Bydgoszcz in context of noise aspects. The RDEP pro-
ceedings formed an example to discuss the issues re-
lated to the implementation of road investments up 
to the stage of acquisition of administrative decisions, 
which in effect of poor quality of documentation sub-
mitted by the investors is both time-consuming and 
burdensome. The examples of good practices in the 
investment planning in terms of noise conditions were 
also discussed. The Working Group visited also the 
Fordon Sewage Treatment Plant in Bydgoszcz, which 
receives and treats sewage from the left-bank part 
of Bydgoszcz. The attendants took a look at different 
types of equipment used for noise measurement and 
acquired information on the dedicated software. In 
effect, the Working Group members expanded their 
knowledge on noise emitted by power installations. 
The causes of complications related to noise aspects 
in the examined reports and the opportunities to find 
effective solutions to mitigate such complications 
were analysed.

 Plans for the future of the Working 
Group on Noise

• implementation of proper spatial planning policy 
in terms of environmental and human noise pro-
tection;

• comparing the values of permissible environmen-
tal noise levels in force in Poland an in the other EU 
member states and referring them to the guide-
lines proposed by WHO;

• modifying the noise legislation;
• continued cooperation with the Polish Acoustical 

Society – Division in Poznan, within which prepa-
ration of a joint guidebook on the principles of 
appropriate proceeding when preparing and as-
sessing the documentation and identifying fur-
ther direction for legal amendments in the area of 
noise.
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Grupa Robocza  
ds. Pozwoleń Zintegrowanych

Working Group  
on Integrated Permits

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zinte-
growanych: 2012 r. 
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zintegro-
wanych:
Głównym celem Grupy Roboczej ds. Pozwoleń Zinte-
growanych jest wypracowanie jednolitego podejścia 
do systemu zintegrowanego zapobiegania zanieczysz-
czeniom i ich kontroli w Polsce przy zastosowaniu in-
strumentów, jakimi są pozwolenia zintegrowane i naj-
lepsze dostępne techniki (BAT).

Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych rea-
lizuje to przede wszystkim poprzez: 
• przygotowanie organów właściwych do wyda-

wania pozwoleń zintegrowanych do prawidłowej 
implementacji zapisów Dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych, wymianę infor-
macji na temat pojawiających się konkluzji BAT 
i wynikających z nich obowiązków;

Year of establishment of the Working Group on Inte-
grated Permits: 2012  
Mission of the Working Group on Integrated Permits:
The focus of the Working Group on Integrated Per-
mits is on working out a uniform approach to the in-
tegrated pollution prevention and control system in 
Poland using such instruments as integrated permits 
and best available techniques (BAT).

The Working Group on Integrated Permits achieves 
this objective primarily by:
• preparing the authorities competent for issuing of 

integrated permits for the correct implementation 
of the provisions of the Directive 2010/75/EU on 
industrial emissions, exchange of information on 
the newly-published BAT conclusions and resulting 
obligations;
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• wprowadzenie nowych wymagań dotyczących 
ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych;

• rozwiązywanie bieżących problemów związanych 
z procedurą wydawania pozwoleń zintegrowa-
nych.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Pozwoleń 
Zintegrowanych:
Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych zo-

stała powołana na wniosek przedstawicieli urzędów 
marszałkowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska zajmujących się wydawaniem pozwoleń 
zintegrowanych. W pracach Grupy Roboczej ds. Po-
zwoleń Zintegrowanych uczestniczą przedstawiciele 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, urzędów marszał-
kowskich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowi-
ska.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Pozwoleń 
Zintegrowanych 

Spotkania stacjonarne

Dotychczasowy okres działalności Grupy Robo-
czej zaowocował licznymi spotkaniami tematycznymi, 
podczas których podejmowano tematykę istotną dla 
procesu wydawania pozwoleń zintegrowanych m.in.:
• 25 maja 2013 r.
 Spotkanie dotyczące nowych regulacji w zakresie 

gospodarki odpadami - przepisów ustawy z dnia  
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

• 28 marca 2014 r.
 Spotkanie dot. nowelizacji przepisów ustawy Pra-

wo ochrony środowiska, implementujących zapisy 
dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED).

• 31 marca 2015 r.
 Spotkanie poświęcone raportom początkowym - 

wymogiem wprowadzonym nowelizacją ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustawy.

• 07 grudnia 2015 r. 
 Spotkanie poświęcone było nowym wymaganiom 

dla instalacji spalania paliw objętych obowiązkiem 
posiadania pozwolenia zintegrowanego wprowa-
dzonych zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska.

• 05 maja 2016 r.
 Spotkanie poświęcone technologiom przetwarza-

nia odpadów.
• 14 września 2016 r.
 Spotkanie poświęcone omówieniu wymogów wy-

nikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 
2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawia-
jącej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali 

• introducing the new requirements on the protec-
tion of ground surface and groundwater;

• solving the existing issues of concern related to the 
integrated permits issuing procedure.

 Members of the Working Group on 
Integrated Permits:
The Working Group on Integrated Permits was 

established on request of the representatives of the 
marshal offices and the regional directorates for en-
vironmental protection involved in issuing of integrat-
ed permits. The participants of the activities of the 
Working Group on Integrated Permits include the rep-
resentatives of the Ministry of Climate and Environ-
ment, marshal offices and the regional directorates 
for environmental protection.

 Meetings of the Working Group on 
Integrated Permits 

Plenary meetings

The entire period of operation of the Working 
Group was filled with numerous thematic meetings, 
agenda of which included the items of importance for 
issuing of integrated permits, among others:
• 25 May 2013
 Meeting on the new waste management regula-

tions – the provisions of the Act of 14 December 
2012 on waste.

• 28 March 2014
 Meeting on amendment of the Environmental Pro-

tection Law Act implementing the provisions of 
the Industrial Emissions Directive (IED).

• 31 March 2015
 Meeting dedicated to preliminary reports – the 

requirement introduced by amendment of the Act 
of 11 July 2014 on the amendment of the Environ-
mental Protection Law Act and of certain other 
acts.

• 7 December 2015 
 The meeting addressed the new requirements for 

fuel combustion installations covered with obliga-
tion to hold an integrated permit introduced by 
the amendment of the Environmental Protection 
Law Act.

• 5 May 2016
 Meeting on waste processing technologies. 
• 14 September 2016
 Meeting dedicated to discussing the requirements 

under the Commission Implementing Decision 
(EU) 2016/1032 of 13 June 2016 establishing best 
available techniques (BAT) conclusions, under Di-
rective 2010/75/EU of the European Parliament 
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and of the Council, for the non-ferrous metals in-
dustries.

• 15 February 2017
 Meeting dedicated to the new legal standards for 

ground surface quality assessment.
• 9 May 2017
 Meeting dedicated to discussing the requirements 

under the Commission Implementing Decision 
(EU) 2016/1032 of 13 June 2016 establishing best 
available techniques (BAT) conclusions, under Di-
rective 2010/75/EU of the European Parliament 
and of the Council, for the non-ferrous metals in-
dustries.

• 7 March 2019
 Meeting focused on the new legal regulations – 

Act of 20 July 2018 on amendment of the Act on 
waste and of certain other acts (Journal of Laws 
of 2018, item 1592) and the Act of 20 July 2018 
on the amendment of the Environmental Protec-
tion Law Act and of the Act on waste (Journal of 
Laws of 2018 item 1564) – implementing the new 
obligations applicable for issuing/amendment of 
authorisations and permits..

• 1 April 2019
 Meeting dedicated to the Commission Implement-

ing Decisions (EU) on the best available tech-
niques (BAT) for the intensive rearing of poultry or 
pigs, large combustion plants and waste process-
ing.

In-country meetings

Opole, 5 – 7 November 2014 
During the visit, the key aspects of implementa-

tion of the requirements under the Commission Im-
plementing Decision (EU) 2016/1032 of 13 June 2016 
establishing best available techniques (BAT) conclu-
sions, under Directive 2010/75/EU of the European 
Parliament and of the Council, for the non-ferrous 
metals industries with reference to the production of 
cement, lime and magnesium oxide were discussed.

Katowice,  
27 - 29 April 2015 / 19 - 20 November 2015
The meeting aimed at understanding by the Work-

ing Group members of the best available techniques 
(BAT) for metallurgic industry on the example of the 
coking plant applying many environment-friendly 
solutions mitigating its environmental impact. 

In April 2014, the Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 
coking plant in Dąbrowa Górnicza and the magnesi-
um foundry operated by Shiloh Industries Sp. z o.o. 
in Bielsko-Biała were visited, while in November, the 
members visited the waste combustion plant owned 
by SAPRI in Dąbrowa Górnicza and waste processing 
installation in the Master plant in Tychy. In effect of 

nieżelaznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2010/75/UE

• 15 lutego 2017 r.
 Spotkanie poświęcone nowym normom prawnym 

dla oceny jakości powierzchni ziemi.
• 09 maja 2017 r.
 Spotkanie poświęcone omówieniu wymogów wy-

nikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 
2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych tech-
nik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu 
drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

• 06 marca 2019 r.
 Spotkanie poświęcone nowym regulacjom praw-

nym - ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) oraz ustawie z dnia  
20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1564) - wprowadzającym nowe obo-
wiązki mające zastosowanie przy wydawaniu/
zmianie zezwoleń i pozwoleń.

• 01 kwietnia 2019 r.
 Spotkanie poświęcone decyzjom wykonawczym 

Komisji (UE) dotyczących najlepszych dostępnych 
technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego cho-
wu drobiu lub świń, dużych obiektów energetycz-
nego spalania i do przetwarzania odpadów

Spotkania krajowe

Opole 5-7 listopada 2014 r.
Podczas wizyty omówiono najważniejsze zagad-

nienia związane z wdrożeniem wymogów wynikają-
cych z Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 26 marca  
2013 r. ustanawiającej konkluzje, dotyczące najlep-
szych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w spra-
wie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji 
cementu, wapna i tlenku magnezu.

Katowice  
27-29 kwietnia 2015 r./19-20 listopada 2015 r.

Celem spotkania było zapoznanie się członków 
Grupy Roboczej z najlepszymi dostępnymi technikami 
BAT w przemyśle metalurgicznym na przykładzie Kok-
sowni, która stosuje wiele rozwiązań ekologicznych 
zmniejszających jej oddziaływanie na środowisko.

W kwietniu 2015 r. wizytowano Koksownię Przy-
jaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej i instalację do od-
lewu magnezu eksploatowaną przez Shiloh Industries 
Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. W listopadzie natomiast 
spalarnię odpadów należącą do SAPRI w Dąbrowie 
Górniczej oraz instalację do przetwarzania odpadów 
w zakładzie Master w Tychach. W efekcie spotkania 
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przedstawiciele urzędów zasygnalizowali dotychczas 
napotykane trudności interpretacyjne oraz problemy 
związane z oceną przedkładanych wniosków o aktuali-
zację i wydawanie nowych pozwoleń zintegrowanych 
dla instalacji sektora metalurgicznego. Podniesiono 
m.in. kwestię potrzeby dodefiniowania pojęć związa-
nych ze specyfiką tego typu produkcji (m.in. definicja 
wielkiego pieca) oraz opracowania standardów wery-
fikacji zgodności z najlepszą dostępną techniką (głów-
nie w obszarze oceny emisji wizualnej).

Legnicko-Głogowski Okrąg Miedziowy 
25-27 września 2017 r.

Organizacja wizyty w Legnicko-Głogowskim Okrę-
gu Miedziowym wyniknęła z ustanowienia, decyzją 
z czerwca 2016 r., konkluzji dotyczących najlepszych 
dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemy-
słu metali nieżelaznych. Wizyta była również podykto-
wana uruchomieniem w styczniu 2017 r. przez KGHM 
Polska Miedź instalacji pieca zawiesinowego i pieca 
elektrycznego w Hucie Miedzi Głogów, będącej przy-
kładem technologii, przyczyniającej się w znacznym 
stopniu do zmniejszenia emisji szkodliwych dla środo-
wiska gazów.

W ramach wizyty studyjnej Grupa Robocza ds. Po-
zwoleń Zintegrowanych miała możliwość zapoznania 
się między innymi z instalacją do produkcji miedzi 
w technologii pieca zawiesinowego oraz instalacją 
energetycznego spalania paliw (Blok Gazowo-Parowy) 
o mocy nominalnej ponad 50 MWt w Hucie Miedzi 
Głogów, instalacją do topienia, ciągłego odlewania 
i walcowania miedzi w Hucie Miedzi Cedynia oraz 
obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
„Żelazny Most”.

Bydgoszcz 18-19 października2017 r.
W trakcie wizyty w Bydgoszczy uczestnicy mieli 

okazję zobaczyć instalację do termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych, gdzie poznali procesy 
technologiczne prowadzone w zakładzie należącym 
do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania 
Odpadów ProNatura Sp. z o. o. oraz zwiedzić instala-
cję spalania paliw Elektrociepłowni Bydgoszcz II, nale-
żącej do PGE GiEK S.A.

Efektem spotkania było przygotowanie organów 
właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych 
do prawidłowej implementacji zapisów Dyrektywy 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zinte-
growane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kon-
trola), wymiana informacji na temat pojawiających się 
konkluzji BAT (najlepszych dostępnych technik) i wy-
nikających z nich obowiązków, a także przygotowa-
nie do wprowadzenia nowych wymagań dotyczących 
ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych.

the meeting, the representatives of the offices point-
ed out at interpretational difficulties and problems as-
sociated with the assessment of the submitted appli-
cations for updating and issuing of the new integrated 
permits for the metallurgic sector installations. The 
need for specification of definition of terms related to 
such type of production (including among others the 
definition of blast furnace) and preparation of stand-
ards for verification of compliance with the best avail-
able technique (primarily in the area of visual emis-
sion assessment). 

Legnica-Głogów Copper Belt, 
25 - 27 September 2017

Organisation of the visit to the Legnica-Głógów 
Copper Belt was the effect of establishment, by 
means of the decision of June 2016, of the best avail-
able techniques (BAT) conclusions for non-ferrous 
metals industries. The impulse for the visit was also 
putting into operation of flash and electric furnaces 
in the Głogów Copper Smelter by KGHM Polska Miedź 
in January 2017. These installations serve as an ex-
ample of technology that significantly contributes to 
reducing the level of emissions harmful for gaseous 
environment.  

Within the study visit, the Working Group on In-
tegrated Permits could familiarise among others with 
the installation for copper production in flash furnace 
technology and energy fuel combustion installation 
(combined cycle gas and steam unit) of a nominal 
capacity exceeding 50 MWt in the Głogów Copper 
Smelter, copper melting, continuous casting and roll-
ing installations in the Cedynia Copper Smelter and 
the “Żelazny Most” extraction waste treatment plant.

Bydgoszcz, 18 - 19 October 2017
In the course of the visit to Bydgoszcz, the partici-

pants could take a look at the thermal municipal waste 
processing installation, where they gained knowledge 
on the technological processes in the plant operated 
by the Inter-Municipal Waste Treatment Complex - 
ProNatura Sp. z o. o. – and visit the fuel combustion 
installation of the Bydgoszcz II Heat and Power Plant 
operated by PGE GiEK S.A.

The meeting result was preparation of the author-
ities competent for issuing of integrated permits for 
the correct implementation of the provisions of the 
Directive 2010/75/EU on industrial emissions, ex-
change of information on the newly-published BAT 
(best available conclusions) conclusions and resulting 
obligations as well as preparation for introducing the 
new requirements on the protection of ground sur-
face and groundwater.
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Opole 10-12 października2018 r.
Celem wizyty, która była już drugą wizytą zor-

ganizowaną na terenie województwa opolskiego, 
było zapoznanie się z instalacjami, które wymagają 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wizyta stano-
wiła okazję do skonfrontowania warunków eksploata-
cji instalacji i wymogów zawartych w konkluzjach BAT 
dla branży papierniczej i dużych źródeł spalania paliw. 
Wizytowano m.in. instalację spalania paliw należącą 
do PGE GiEK S.A. w Bełchatowie – Oddział Elektrownia 
Opole, instalację do produkcji papieru Metsa Tissue  
Sp. z o.o. w Krapkowicach oraz instalację do mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania odpadów „Eko-Re-
gion” Sp. z o.o. w Bełchatowie - Zakład w Gotartowie. 
Ponadto była to okazja do zapoznania się z technologią 
unieszkodliwiania odpadów w kontekście wymogów-
wynikających z przepisów prawa krajowego w tym za-
kresie

Podkarpacie 7-10 maja 2019 r.
Wizyta studyjna została poświęcona najnowszym 

konkluzjom BAT dotyczącym produkcji chemicznej, 
zarówno w odniesieniu do substancji organicznych, 
jak i nieorganicznych. Wizytowano takie zakłady jak:
• Goodrich Aerospace w Tajęcinie koło Rzeszowa 

produkującego części do samolotów, wykorzysty-
wane w maszynach wielu światowej rangi produ-
centów, a jej proces technologiczny pod względem 
rygoru produkcji należy do najbardziej zaawanso-
wanych;

• Sanok Rubber Company S.A. w Sanoku. – europej-
ski lider w zakresie produkcji wyrobów gumowych, 
gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z in-
nymi tworzywami, który podejmuje szereg działań 
przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju;

• Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. – zakładu 
przetwarzającego i produkującego wyroby z ropy 

Opole, 10 - 12 October 2018
The purpose of the visit, which was the second 

one organised at the territory of the Opolskie Region, 
was acquiring knowledge on the installations requir-
ing the integrated permit. The visit posed the oppor-
tunity to confront the conditions of operation of the 
installation and the requirements contained in the 
BAT conclusions for the paper industry and large fuel 
combustion sources. The visited facilities included 
among others fuel combustion installation operated 
by PGE GiEK S.A. in Bełchatów – Opole Power Plant Di-
vision, paper production installation of Metsa Tissue  
Sp. z o.o. in Krapkowice and installation for mechanical 
and biological waste processing operated by  “Eko-Re-
gion” Sp. z o.o. in Bełchatów – Gotartów Plant. In 
addition, the visit enabled learning about the waste 
treatment technology in context of the requirements 
laid down in the applicable national legislation.

Subcarpathian Region, 7 – 10 May 2019
The study visit was dedicated to the latest BAT con-

clusions for chemical production, both with reference 
to organic and inorganic substances. The following 
sites were visited:
• Goodrich Aerospace in Tajęcin near Rzeszow, man-

ufacturing the airplane parts used in the machines 
of many globally recognised manufacturers. Its 
technological process belongs to the most ad-
vanced in terms of manufacturing regime;

• Sanok Rubber Company S.A. in Sanok – the Euro-
pean leader in manufacturing of rubber, rubber 
and metal products and products combining rub-
ber with the other plastics, undertaking numerous 
activities contributing to sustainable development;

• Orion Engineered Carbons Sp. z o. o. – the oil pro-
cessing and product production plant – carbon 
black used as a filler in rubber mixtures;
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- sadze techniczne, które są stosowane jako wypeł-
niacz w mieszankach gumowych;

• PGE GiEK Oddział Elektrociepłowni Rzeszów, który 
stosuje technologie przyjazne środowisku, promu-
je ciepło sieciowe i wzrost świadomości proekolo-
gicznej m.in. w aspekcie gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję 
zobaczyć instalację do spalania odpadów mającą 
status regionalnej instalacji przetwarzania odpa-
dów komunalnych w województwie podkarpackim 
oddanej do użytkowania w 2018 r.
Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej członkowie 

Grupy Roboczej dzięki możliwości zwiedzenia wyżej 
wymienionych zakładów przemysłowych, poznali róż-
ne procesy technologiczne oraz konkretne działania 
i rozwiązania, które przyczyniają się do prowadzenia 
takich przedsięwzięć, zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju.

 Plany na przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Pozwoleń Zintegrowanych

• wizyta studyjna w województwie lubelskim, po-
święcona instalacjom w przemyśle chemicznym 
do wytwarzania produktów i półproduktów che-
mii organicznej i nieorganicznej, przy zastosowa-
niu procesów chemicznych lub biologicznych oraz 
instalacjom do powierzchniowej obróbki metali 
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych lub 
chemicznych;

• wizyta studyjna dotycząca kwestii prawno-organi-
zacyjnych i technicznych gospodarki bezodpado-
wej/małoodpadowej z przykładami wdrożonych 
działań - przykładowym łańcuchem recyklingu od-
padów w instalacjach wymagających pozwolenia 
zintegrowanego;

• spotkania tematyczne poświęcone zmianom 
w przepisach ustawy POŚ i ustawie o odpadach 
w odniesieniu do pozwoleń zintegrowanych;

• spotkania dotyczące rozwiązywania bieżących 
problemów związanych z prowadzeniem postępo-
wań dotyczących wydawania/zmian pozwoleń zin-
tegrowanych.

• PGE GiEK Rzeszow Heat and Power Plant Division 
applying the environment-friendly technologies, 
promoting the district heating and increase of 
pro-ecological awareness among others in terms 
of municipal waste management. The participants 
had the opportunity to see the waste combustion 
installation holding a status of the regional munic-
ipal waste processing installation in the Subcar-
pathian Region. This installation was put into oper-
ation in 2018. 
Apart of acquired theoretical knowledge, the 

Working Group members, in effect of visiting the a/m 
industrial plants, learnt about various technological 
processes and specific actions and solutions that con-
tribute to operation of such plants in line with the sus-
tainable development principle.

 Plans for the future of the Working 
Group on Integrated Permits

• a study visit to the Lublin Region dedicated to in-
stallations in chemical industry, intended for man-
ufacturing of organic and inorganic chemical prod-
ucts and semi-products with the use of chemical 
and biological processes and surface metal treat-
ment installations with the use of electrolytic or 
chemical processes;

• a study visit focused on legal, organisational and 
technical aspects of zero waste/low-waste man-
agement with the examples of the implemented 
actions – an exemplary waste recycling chain in the 
installations requiring the integrated permit;

• thematic meetings addressing the amendments to 
the Environmental Protection Law Act and Act on 
waste with reference to integrated permits;

• meetings dedicated to solving the on-going prob-
lems related to the integrated permits issuing/
amendment proceedings.
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Grupa Robocza  
ds. Adaptacji do Zmian Klimatu

Working Group on Adaptation  
to Climate Change

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Adaptacji do 
Zmian Klimatu: 2015 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian 
Klimatu: 
Głównym celem Grupy Roboczej ds. Adaptacji do 
Zmian Klimatu jest uwzględnianie kwestii adaptacji 
do zmian klimatu, jako wsparcie we wdrażaniu Poli-
tyki Kraju, w zakresie przystosowania się do zmiany 
klimatu.

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu re-
alizuje swój cel poprzez:
• wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sek-

torów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020 z perspektywą do 2030 (SPA2020);

• Upowszechnianie (ang. Mainstreaming) działań 
mających na celu adaptację do zmian klimatu na 
poziom regionalny oraz wskazywanie kierunków 
adaptacyjnych, które powinny być uwzględnione 
w dokumentach strategicznych województw;

Year of establishment of the Working Group on Adap-
tation to Climate Change: 2015
Mission of the Working Group on Adaptation to Cli-
mate Change: 
The primary focus of the Working Group on Adapta-
tion to Climate Change is on integration of adaptation 
to climate change as a supporting measure in the im-
plementation of the National Policy on adaptation to 
climate change.

The Working Group on Adaptation to Climate 
Change achieves its objective by:
• implementation of the Strategic Adaptation Plan 

for sectors and climate change-sensitive areas by 
2020 with a perspective to 2030 (SAP2020);

• Mainstreaming of actions aiming at adaptation to 
climate change at the regional level and identifica-
tion of adaptation directions to be integrated into 
the strategic documents of the regions;
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• wymiana informacji między poziomem lokalnym 
i regionalnym w dziedzinie adaptacji do zmian kli-
matu; 

• wsparcie procesu monitoringu i raportowania z re-
alizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym 
działań adaptacyjnych;

• stworzenie forum współpracy i wymiany doświad-
czeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego 
i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej. 
Dodatkowo Grupa Robocza stanowi wsparcie Mi-

nistra Klimatu przy realizacji projektu Miejskie Plany 
Adaptacji do zmian klimatu (MPA): „Opracowanie pla-
nów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 
100 tys. mieszkańców”, finansowanego z POIiŚ 2014-
2020.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Adaptacji 
do Zmian Klimatu:
Członkami Grupy Roboczej są przedstawicie admi-

nistracji rządowej, jak i samorządowej. W skład Grupy 
Roboczej wchodzą pracownicy Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także 
przedstawiciele urzędów marszałkowskich. Planuje 
się włącznie do Grupy Roboczej przedstawicieli Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Adaptacji 
do Zmian Klimatu 

Spotkania stacjonarne

• Grupa Robocza spotkała się pierwszy raz w czerwcu 
2015 roku. Efektem spotkania było zawiązanie i za-
początkowanie funkcjonowania Grupy Roboczej; 

• Na drugim spotkaniu w tym samym roku Grupa 
Robocza omówiła podręcznik adaptacji dla miast, 
zweryfikowała luki prawne w obszarze adaptacji 
do zmian klimatu związanych m.in. z ustawą o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
z prawem budowlanym. W trakcie spotkania dys-
kutowano również o celach i zasadach funkcjono-
wania „Porozumienia Burmistrzów”; 

• Na trzecim spotkaniu, które odbyło się w kwiet-
niu 2016 roku Grupa Robocza przedstawiła Po-
rozumienie 21. Konferencji w sprawie klimatu  
w 2015 r. Omówiono problematykę klimatu w oce-
nach oddziaływania na środowisko oraz zapre-
zentowano narzędzia, dokumenty i rozwiązania 
techniczne w obszarze zmian klimatu stosowane 
w innych krajach Unii Europejskiej;

• sharing information between the local and region-
al level on adaptation to climate change; 

• supporting the monitoring and reporting on the 
adaptation actions implemented at the regional 
and local level;

• establishment of the cooperation and experience 
sharing forum between the national and regional 
level authorities and for the international coopera-
tion. 
In addition, the Working Group supports the Min-

ister of Climate in the implementation of the plans 
for adaptation to climate change in the cities (so 
called Urban Adaptation Plans - UAP): “Development 
of Urban Adaptation Plans for cities with more than 
100,000 inhabitants in Poland” financed from the OP 
I&E 2014-2020.

 Members of the Working Group on 
Adaptation to Climate Change:
The members of the Working Group include the 

representatives of governmental and local govern-
ment administration. The Working Group is composed 
of the staff of the Ministry of Climate and Environ-
ment, Ministry of Development Funds and Regional 
Policy, General Directorate for Environmental Protec-
tion and the regional directorates for environmental 
protection as well as of the representatives of the 
marshal offices. Inclusion of the representatives of 
the State Water Holding Polish Waters into the Work-
ing Group is under way. 

 Meetings of the Working Group on 
Adaptation to Climate Change 

Plenary meetings

• The Working Group held its first meeting in June 
2015. Its effect encompassed the establishment 
and commencement of operation of the Working 
Group;

• At the second meeting held in the same year, the 
Working Group discussed the adaptation manual 
for the cities, verified legal gaps in the area of ad-
aptation to climate change bound among others 
by the Act on spatial planning and development 
and with the building law. The objectives and prin-
ciples of operation of the “ Covenant of Mayors”; 

• During the third meeting held in April 2016, the 
Working Group presented the Paris Agreement 
established during the COP21 in 2015. The issue 
of climate in the environmental impact assess-
ment was discussed, followed by presentation of 
the tools, documents and technical solutions in 
the area of climate change applied in the other EU 
member states;
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• Czwarte spotkanie, które odbyło się w grudniu 
2016 roku dotyczyło systemów gospodarowania 
wodami opadowymi. Prezentowane były również 
doświadczenia z realizacji projektu LIFE „Adapta-
cja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną go-
spodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”, 
którego Beneficjentem jest Gmina Miasto Radom;

• Na kolejnych spotkaniach Grupa Robocza skupiła 
się na realizacji prac do projektu Miejskie Plany 
Adaptacji oraz na analizie zapisów regionalnych 
programów operacyjnych pod kątem uwzględnie-
nia komponentu dotyczącego adaptacji do zmian 
klimatu; 

• Na siódmym spotkaniu Grupa Robocza przedstawi-
ła wyniki badań świadomości ekologicznej miesz-
kańców Polski. Dodatkowo w trakcie spotkania 
omówione zostały kwestie dotyczące uwzględnie-
nia adaptacji do zmian klimatu w Nowej Perspek-
tywie Finansowej 2021-2027 oraz możliwości fi-
nasowania wdrażania adaptacji do zmian klimatu. 
Analizowano również zapisy projektu Polityki Eko-
logicznej Państwa pod kątem kwestii dotyczących 
adaptacji do zmian klimatu;

• Na ósmym spotkaniu, które odbyło się w listo-
padzie 2019 r., Grupa Robocza zapoznała się ze 
stanem prac nad nową perspektywą finansową 
2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem pro-
jektu zapisu Programu Operacyjnego POIiŚ na 

• The fourth meeting held in December 2016 was 
dedicated to rain water management systems. 
The experiences from implementation of the LIFE 
project entitled “Adaptation to climate change by 
means of sustainable water management in the 
urban space of Radom”, beneficiary of which is the 
Municipality of Radom were also presented;

• In the course of the subsequent meetings, the 
Working Group focused on the implementation of 
works within the Urban Adaptation Plans and anal-
ysis of the regional operational programmes’ pro-
visions with a view to integration of the adaptation 
to climate change component; 

• At its seventh meeting, the Working Group pre-
sented the results of ecological awareness survey 
of the citizens of Poland. In addition, the meeting 
agenda included the discussion on integration of 
adaptation to climate change in the New Finan-
cial Perspective 2021-2027 and the potential to 
finance implementation of adaptation to climate 
change. The provisions of draft National Environ-
mental Policy with a view to adaptation to climate 
change;

• During the eight meeting held in November 
2019, the Working Group familiarised with the 
progress of works on the new financial perspec-
tive 2021-2027 with particular focus on the draft 
Operational Programme Infrastructure and En-
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lata 2021-2027 w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu. W trakcie spotkania omówiono rów-
nież tematy propozycji zapisów dotyczących ad-
aptacji do zmian klimatu w ramach przyszłych 
regionalnych programów operacyjnych. Uczest-
nicy spotkania przeanalizowali realizację pro-
gramu priorytetowego „Adaptacja do zmian 
klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środo-
wiska”, jak również dyskutowali na temat założeń 
na COP 25 w Madrycie. Zaproszeni eksperci z ów-
czesnego Ministerstwa Klimatu w trakcie spotka-
nia przedstawili również projekt „Budownictwa 
Drewnianego” realizowanego przez Ministerstwo. 
Dyskutowano także na temat uwag Komisji Euro-
pejskiej zgłaszanych do projektu Krajowego Planu 
na rzecz Energii i Klimatu.

• Dziewiąte spotkanie odbyło się w dniu 4 grudnia 
2020 r. w formie on-line. Na spotkaniu przedsta-
wiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska przed-
stawili wnioski z przeprowadzonych warsztatów 
miejskich, które odbywały się w miastach woje-
wódzkich i miały na celu wypracowanie rozwią-
zań legislacyjnych i poza legislacyjnych, w zakresie 
adaptacji miast do zmian klimatu w dziedzinach 
takich jak planowanie zagospodarowanie prze-
strzenne, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona 
i rozwój terenów zielonych. Dodatkowo na spot-
kaniu przedstawiciel UM st. Warszawy przedstawił 
praktyczne aspekty prowadzenia adaptacyjnej po-
lityki miejskiej w dużej aglomeracji. 

vironment for 2021-2027 in context of adapta-
tion to climate change. The discussion that took 
place during the meeting covered the propos-
als of the provisions on adaptation to climate 
change under the future regional operational 
programmes. The participants analysed the im-
plementation of the priority programme “Ad-
aptation to climate change and mitigating the 
effects of environmental hazards” as well as de-
liberated on the assumptions for COP25 in Ma-
drid. The invited experts from the former Minis-
try of Climate presented the project of “Wooden 
Construction” implemented by the Ministry. The 
comments and remarks of the European Com-
mission submitted to the National Energy and 
Climate Plan were also discussed.

• The ninth meeting was held in the on-line form 
on 4 December 2020. The representatives of the 
Ministry of Climate and Environment present-
ed the conclusions from the urban workshops 
that were organised in the regional capitals and 
aimed at working out the legislative and non-leg-
islative solutions in the scope of adaptation of 
the cities to climate change in such areas as spa-
tial planning and development, water and sew-
age management, protection and development 
of green areas. In addition, the representative 
of the Warsaw City Office presented the practi-
cal aspects of conducting the adaptation urban 
policy in a large agglomeration.  
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In-country meetings

Piła 9 – 11 July 2018
The meeting aimed at understanding the practical 

technical solutions addressed at adaptation to climate 
change and mitigating the effects on climate on the 
example of the individual installations, an approach to 
solving the problems in the field of rain and thawing 
water management on the example of a medium-size 
city and confronting the theoretical knowledge with 
actual picture of approach to adaptation of forests 
and forestry to climate change.

The meeting outcomes included propagation and 
strengthening of knowledge on application of the 
most environmentally and economically effective 
solutions in the field of adaptation to climate change 
considering the ecosystem approach. The acquired 
knowledge can be employed for the on-going activi-
ties of the Working Group members e.g. in planning 
of amendments to programme documents, issuing of 
administrative decisions, etc.

Krakow, 29 – 31 May 2019
The meeting aimed at sharing the experiences 

between the “world of science” and administration 
in the field of climate change, adaptation or amend-
ments to the Polish legislation.

The members of the Working Group familiarised 
with the results of scientific studies on climate change 
on Spitsbergen and in Central Europe, visited that ad-
aptation facilities at the area of Krakow, the city acting 
as one of the partners in the project organised by the 
former Ministry of Environment i.e. “Development 
of Urban Adaptation Plans for cities with more than 
100,000 inhabitants in Poland”. The Working Group 
visited also the facilities constructed within the com-
prehensive project of adaptation of forests and for-
estry to climate change – small retention and coun-
teracting water erosion in the mountainous areas. 
Financing of adaptation-oriented actions in context of 
the NFP 2021-2027 was also discussed.

 Plans for the future of the Working 
Group on Adaptation to Climate Change 

• a study visit to Portugal (Lisbon, Cascai), where the 
Working Group intends to implement the follow-
ing tasks: implementation of adaptation strategy in 
Lisbon, adaptation actions in the coastal belt of the 
southern Portugal, restoration of forests after the 
fires in the Sintra-Cascais Natural Park region and 
a visit to the Cascais Operations Center;

Spotkania krajowe

Piła 9-11.07.2018 r.
Celem spotkania było poznanie praktycznych roz-

wiązań technicznych w celu adaptacji do zmian kli-
matu oraz ograniczenia oddziaływań na klimat na 
przykładzie poszczególnych instalacji, podejścia do 
rozwiązania problemów w obszarze dotyczącym za-
gospodarowania wód opadowych i roztopowych na 
przykładzie średniego miasta oraz skonfrontowanie 
wiedzy teoretycznej z rzeczywistym obrazem podej-
ścia do adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Efektem spotkania było rozpowszechnianie i ugrun-
towanie wiedzy na temat zastosowania najbardziej 
efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań 
w zakresie adaptacji do zmian klimatu uwzględniają-
cych podejście ekosystemowe. Zdobyta wiedza mogła 
być wykorzystana w bieżącej działalności członków 
Grupy Roboczej np. w planowaniu zmian dokumen-
tów programowych, wydawaniu decyzji administra-
cyjnych, itp.

Kraków 29-31.05.2019 r.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń po-

między „światem nauki” a administracją odnoszących 
się do zmian klimatu, adaptacji czy też zmian w pol-
skim prawodawstwie.

Członkowie Grupy Roboczej zapoznali się z wyni-
kami badań naukowych dotyczących zmian klimatu 
na Spitsbergenie oraz w Europie Środkowej, zwiedzili 
obiekty adaptacyjne na terenie Krakowa, miasta, któ-
re było jednym z partnerów projektu realizowanego 
przez ówczesne MŚ tj. „Opracowanie planów adap-
tacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców”. Grupa Robocza zwiedziła także obiekty 
powstałe w ramach kompleksowego projektu adapta-
cji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja 
oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach gór-
skich. Omówiono również zagadnienia dotyczące fi-
nansowania działań adaptacyjnych w kontekście NPF 
2021-2027.

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Adaptacji do Zmian Klimatu 

• wizyta studyjna w Portugalii (Lizbona, Cascai), 
gdzie Grupa Robocza planuje zrealizować tematy 
takie jak: realizacja strategii adaptacyjnej w Lizbo-
nie, działania adaptacyjne w pasie nadbrzeżnym 
południowej Portugalii, odbudowa lasów po po-
żarach w regionie Sintra-Cascais Natural Park oraz 
wizyta w Cascais Operations Center;
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• wizyta studyjna w Gdańsku (Hel, Żarnowiec) gdzie 
planowane jest spotkanie z pracownikami Refera-
tu Zmian Klimatycznych w UM Gdańsk, zwiedzanie 
obiektów dotyczących gospodarki wodnej wybu-
dowanych po powodziach w latach 2001 i 2016 
w Gdańsku, zwiedzanie ESP w Żarnowcu, zapozna-
nie się z projektem PGE Baltica dotyczącym budo-
wy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, oraz rea-
lizacja tematu refulacji na Helu;

• w ramach planowanych spotkań stacjonarnych 
w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 
Grupa Robocza będzie miała możliwość uczest-
niczenia w wykładzie Pana Marcina Popkiewicza, 
współautora książki „Nauka o klimacie”, autorka 
książki „Rewolucja Energetyczna. Ale po co?”, oraz 
redaktora portalu „Nauka o Klimacie”. W trakcie 
spotkania zaprezentowany zostanie program PV 
GK PGE, jako odpowiedz na zmiany klimatu i ele-
ment realizacji transformacji energetycznej.

• a study visit to Gdansk (Hel, Żarnowiec) for the 
planned meeting with the staff of the Climatic 
Change Department in the Gdansk City Office, vis-
iting the water management facilities constructed 
after the 2001 and 2016 floods in Gdansk, visiting 
the Pumped Storage Power Plant in Żarnowiec, un-
derstanding the PGE Baltica project involving con-
struction of the offshore wind farms in the Baltic 
Sea and implementation of silting works in Hel;

• within the planned plenary meetings in the seat 
of the Ministry of Climate and Environment, the 
Working Group will participate in the lecture by 
Marcin Popkiewicz, co-author of the “Science on 
Climate” book and author of the “Energy Revolu-
tion. But what for?” book as well as the editor of 
the “Science on Climate” portal. During the meet-
ing the PV GK PGE programme will be presented 
as a response to climate change and a component 
of the implemented energy transformation pro-
cess.
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Grupa Robocza  
ds. Szkód w Środowisku

Working Group  
on Environmental Damage

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Szkód w Środo-
wisku: 2018 r.
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku:
Głównym celem Grupy Roboczej ds. Szkód w Środo-
wisku jest wypracowywanie rozwiązań mających na 
celu zapobieganie szkodom w środowisku i ich popra-
wę poprzez:

• stworzenie forum współpracy i wymiany doświad-
czeń pomiędzy organami właściwymi w sprawach 
z zakresu szkód w środowisku oraz współpracy 
międzynarodowej;

• rozwiązywanie bieżących problemów związanych 
z procedurą wydawania decyzji administracyjnych 
z zakresu szkód w środowisku i historycznych za-
nieczyszczeń powierzchni ziemi;

• wypracowanie jednolitego podejścia do procedur 
administracyjnych i interpretacji aktualnych prze-
pisów;

Year of establishment of the Working Group on Envi-
ronmental Damage: 2018
Mission of the Working Group on Environmental 
Damage:
The primary objective of the Working Group on Envi-
ronmental Damage is working out the solutions aim-
ing at preventing the environmental damage and its 
compensation by:

• establishing a forum for cooperation and sharing 
the experiences between the authorities compe-
tent for environmental damage and for interna-
tional cooperation;

• addressing the existing issues of concern related 
to the procedure of issuing the administrative de-
cisions on environmental damage and historical 
ground surface pollution;

• establishment of a uniform approach to adminis-
trative procedures and interpretation of the appli-
cable provisions;
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• wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw 
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie reme-
diacji terenów zanieczyszczonych; 

• rozpoznanie możliwości i źródeł pozyskiwania 
środków zewnętrznych na zadania własne orga-
nów ochrony środowiska w zakresie ochrony po-
wierzchni ziemi.

 Członkowie Grupy Roboczej ds. Szkód 
w Środowisku:
Do uczestnictwa w pracach Grupy Roboczej zapro-

szono przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz 
regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także 
przedstawicieli urzędów marszałkowskich. 

Ekspertyzy: 
1. „Opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących 

procedury oceny występowania znaczącego zagro-
żenia dla zdrowi ludzi lub stanu środowiska w przy-
padku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych 
zawartości substancji powodujących ryzyko w gle-
bie, ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wy-
boru właściwego sposobu i technologii przeprowa-
dzenia remediacji”.

 Ekspertyza miała na celu zaproponowanie ujedno-
liconych procedur dotyczących dokonywania oceny 
występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska w związku z obecnością 
substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi, 
a także szczegółowych zasad wyboru sposobu prze-
prowadzenia remediacji opartych na tej ocenie. Wy-
korzystywana jest w bieżącej pracy RDOŚ i GDOŚ na 
potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach 
dot. zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

2. „Status syndyka masy upadłości oraz upadłego 
podmiotu korzystającego ze środowiska w rozu-
mieniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe 
w postępowaniach administracyjnych toczących 
się na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie oraz postępowaniu 
egzekucyjnym dotyczącym wykonania ostatecz-
nych decyzji administracyjnych wydanych na pod-
stawie ww. ustawy.”

 Ekspertyza wykorzystywana jest w bieżącej pracy 
pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowi-
ska, na potrzeby prowadzonych postępowań.

3. „Analiza wpływu obecności wybranych substancji 
powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi na zdro-
wie ludzi i stan środowiska w celu weryfikacji lub 
wyznaczenia ich dopuszczalnych zawartości w gle-
bie i w ziemi.”

• sharing information and using knowledge of the 
EU member states in the scope of remediation of 
contaminated areas; 

• identifying the opportunities and sources of acqui-
sition of external funds for own tasks of the en-
vironmental protection authorities in the area of 
ground surface protection.

 Members of the Working Group on Envi-
ronmental Damage:
The invited participants of the Working Group ac-

tivities include the representatives of the Ministry of 
Climate and Environment, General Directorate for En-
vironmental Protection and the regional directorates 
for environmental protection as well as the represent-
atives of the marshal offices. 

Expert reports: 
1. “Designing the proposals of solutions for the as-

sessment of significant risk to human health or 
environment procedure in the case of identified 
exceedance of the permissible content of sub-
stances causing a risk to soil, ground or ground-
water and the principles of selecting the proper 
remediation method and technology”.

 The expert report aimed at proposal of harmo-
nised procedures for assessment of significant 
risk to human health or environment in effect of 
presence of substances causing a risk to soil and 
ground as well as detailed rules of selecting the 
remediation method based on this assessment. It 
is used in the on-going works of the General and 
Regional Directorates for Environmental Protec-
tion for the purposes of pending proceedings on 
ground surface contamination.

2. “The status of official receiver and a bankrupt 
entity using the environment in the meaning of 
the Bankruptcy Law Act in the administrative pro-
ceedings pending under the Act on preventing 
environmental damage and its compensation and 
the enforcement proceeding concerning the en-
forcement of final administrative decisions issued 
on the basis of this Act.”

 The expert report is used in the on-going works 
of the General Directorate for Environmental Pro-
tection and of the regional directorates for envi-
ronmental protection for the purposes of pend-
ing proceedings.

3. “Impact analysis of presence of the selected sub-
stances causing a risk to soil or ground on hu-
man health and environment in order to verify or 
determine their permissible content in soil and 
ground.”
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The expert report is used in the proceedings con-
ducted by the General Directorate for Environmental 
Protection and the regional directorates for envi-
ronmental protection in the cases related to envi-
ronmental damage of ground surface and historical 
contamination of ground surface. In addition, the 
case of repeating reports on contamination of sub-
stances referred to in the expert report, its results 
will be used to extend the lists of “certain substances 
causing a risk, of particular significance for soil and 
ground contamination”, for which the permissible 
values are laid down directly in the regulation, with 
these substances.

 Meetings of the Working Group on 
Environmental Damage

Plenary meetings

• The meeting that was held on 14 December 2018 
aimed at presentation of the conceptual expert re-
port “Designing the proposals of solutions for the 
assessment of significant risk to human health or 
environment procedure in the case of identified ex-
ceedance of the permissible content of substances 
causing a risk to soil, ground or groundwater and 
the principles of selecting the proper remediation 
method and technology” planned for implemen-
tation for the purposes of the Working Group. The 
financing of the RDEP tasks in the area of envi-
ronmental damages and historical contamination 
of ground surface were also discussed, in effect 
of which the “Recommendations of the Working 
Group on Environmental Damage on changes to 
the offer of financing (from the national and EU 
funds) of the RDEP tasks in the area of environ-
mental damage and historical contamination of 
ground surface” were established and submitted 
to the Deputy General Director for Environmental 
Protection. The proposed amendments to the leg-
islation on environmental damage and historical 
contamination of ground surface were also exam-
ined. In addition, the lists of potential and histor-
ical contamination of ground surface provided by 
the heads of districts were discussed, in effect of 
which the joint statement on issuing the decisions 
on entry into the register of and historical contam-
ination of ground surface was established.    

• The meeting held on 28 February 2019 was ded-
icated to assessment of significant risk to human 
health and environment. The assessment methods 
applied in Poland and the approach to risk assess-
ment applied in the other EU member states were 
discussed in presence of external experts. 

Ekspertyza jest wykorzystywana w postępowaniach 
prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Śro-
dowiska oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
w sprawach dot. szkód w środowisku w powierzchni 
ziemi oraz historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi. Dodatkowo, w przypadku powtarzających się 
zgłoszeń dotyczących zanieczyszczenia substancjami, 
których dotyczy ekspertyza, jej wyniki będą wykorzy-
stane na potrzeby rozszerzenia o te substancje listy 
„niektórych substancji powodujących ryzyko, szcze-
gólnie istotnych dla zanieczyszczenia gleby i ziemi”, 
dla których dopuszczalne poziomy określono wprost 
w rozporządzeniu. 

 Spotkania Grupy Roboczej ds. Szkód 
w Środowisku

Spotkania stacjonarne

• Spotkanie, które odbyło się w dniu 14 grudnia 
2018 r. miało na celu zaprezentowanie koncepcji 
ekspertyzy „Opracowanie propozycji rozwiązań 
dotyczących procedury oceny występowania zna-
czącego zagrożenia dla zdrowi ludzi lub stanu śro-
dowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia 
dopuszczalnych zawartości substancji powodu-
jących ryzyko w glebie, ziemi lub wodach grun-
towych oraz zasad wyboru właściwego sposobu 
i technologii przeprowadzenia remediacji” plano-
wanej do realizacji na potrzeby Grupy Roboczej. 
Omówiono również kwestie związane z finanso-
waniem zadań RDOŚ z zakresu szkód w środowisku 
i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
w wyniku czego powstały „Rekomendacje Grupy 
Roboczej ds. Szkód w Środowisku dotyczące zmian 
w ofercie finansowania (ze środków krajowych 
i unijnych) zadań RDOŚ w zakresie szkód w środo-
wisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi”, przekazane Zastępcy Generalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska. Dyskutowano również nad 
propozycjami zmian w przepisach z zakresu szkód 
w środowisku i historycznych zanieczyszczeń po-
wierzchni ziemi. Ponadto poruszono problematykę 
związaną z wykazami potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi przekazanymi 
przez starostów czego efektem było wypracowa-
nie wspólnego podejścia do wydawania decyzji 
o wpisie do rejestru historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi. 

• Spotkanie, które odbyło się w 28 lutego 2019 r. po-
święcone było ocenie występowania znaczącego 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
Przy udziale ekspertów zewnętrznych omówiono 
metody oceny stosowane w Polsce oraz podejście 
do oceny zagrożenia stosowane w innych krajach 
UE. 
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• During the meeting held on 24 June 2019, the Re-
medium Consortium presented the results of the 
expert report “Designing the proposals of solu-
tions for the assessment of significant risk to hu-
man health or environment procedure in the case 
of identified exceedance of the permissible con-
tent of substances causing a risk to soil, ground 
or groundwater and the principles of selecting 
the proper remediation method and technology”. 
The Group Members submitted no technical com-
ments and recommended approval of this expert 
report.

• At the meeting scheduled for 17 September 2019, 
financing of tasks in the area of ground surface 
protection from the OP I&E was discussed. The 
Working Group pointed out at the areas that 
urgently require acquisition of external funds. 
Preparation of the expert report entitled “Impact 
analysis of presence of the selected substances 
causing a risk to soil or ground on human health 
and environment in order to verify or determine 
their permissible content in soil and ground” was 
commissioned. The issues of concern related to 
the list of potential historical contamination of 
ground surface and the proceedings for entry into 
the register of historical contamination of ground 
surface as well as additional legislative amend-
ments were also examined. 

• The meeting held on 14 November 2019 ad-
dressed environmental damage, including in par-
ticular with a view to amendment of the Regu-
lation of the Minister of Environment of 22 July 
2019 on the assessment criteria for environmen-
tal damage. Due to complexity of the issue, the 
Group decided to continue the discussion during 
the upcoming meetings.

• During the meeting held on 25 February 2020, 
the Group analysed the provisions on damage 
to protected species and habitats. A case study 
was presented and a harmonised approach to so 
called natural damage was established.

• On 28 October 2020, the first on-line meeting 
of the Group was organised. The meeting agen-
da covered the latest case law of administrative 
courts on environmental damage and historical 
contamination of ground surface, remediation 
other than removing contamination, exemption 
from the obligation of remediation and environ-
mental damage caused by improper waste man-
agement. The case study formed the basis for dis-
cussing the key issues of concern and explaining 
the interpretational doubts.  The Group decided 
also on the need to organise a separate meeting 
dedicated to the proceedings at the interface of 
the Act on waste and environmental damage pro-
visions.

• Na spotkaniu 24 czerwca 2019 r. Konsorcjum Re-
medium zaprezentowało wyniki ekspertyzy „Opra-
cowanie propozycji rozwiązań dotyczących proce-
dury oceny występowania znaczącego zagrożenia 
dla zdrowi ludzi lub stanu środowiska w przypadku 
stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych zawar-
tości substancji powodujących ryzyko w glebie, 
ziemi lub wodach gruntowych oraz zasad wybo-
ru właściwego sposobu i technologii przeprowa-
dzenia remediacji”. Członkowie Grupy nie wnieśli 
uwag merytorycznych i zarekomendowali przyjęcie 
ekspertyzy.

• W trakcie spotkania, które odbyło się 17 września 
2019 r. przedyskutowano temat finansowania za-
dań z zakresu ochrony powierzchni ziemi ze środ-
ków POIiŚ. Grupa Robocza wskazała obszary, które 
w szczególności wymagają pozyskania środków 
zewnętrznych. Zlecono wykonanie ekspertyzy 
„Analiza wpływu obecności wybranych substan-
cji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi na 
zdrowie ludzi i stan środowiska w celu weryfikacji 
lub wyznaczenia ich dopuszczalnych zawartości 
w glebie i w ziemi”. Omówiono również problemy 
dotyczące wykazów potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi i postępowań 
w sprawie wpisu do rejestru historycznych zanie-
czyszczeń powierzchni ziemi oraz dodatkowe pro-
pozycje zmian w przepisach. 

• Spotkanie, które odbyło się w dniu 14 listopada 
2019 r. poświęcone było szkodom w środowisku 
w wodach, w szczególności w związku ze zmianą 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lip-
ca 2019 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia 
szkody w środowisku Z uwagi na stopień skompli-
kowania zagadnienia grupa podjęła decyzję o ko-
nieczności kontynuowaniu tematu na kolejnych 
spotkaniach.

• W trakcie spotkania 25 lutego 2020 r. omówiono 
przepisy dotyczące szkód w gatunkach chronio-
nych i chronionych siedliskach przyrodniczych. 
Zaprezentowano studium przypadków orazwypra-
cowano ujednolicone podejście do tzw. szkód przy-
rodniczych.

• 28 października 2020 r. odbyło się pierwsze spot-
kanie Grupy w formule on-line. Tematyka spotka-
nia obejmowała najnowsze orzecznictwo sądów 
administracyjnych z zakresu szkód w środowisku 
i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, 
remediację w sposób inny niż usunięcie zanieczysz-
czenia, zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia 
remediacji oraz szkody w środowisku, których 
przyczyną jest niewłaściwa gospodarka odpada-
mi. Na podstawie studium przypadków omówiono 
najważniejsze problemy oraz wyjaśniono pojawia-
jące się wątpliwości interpretacyjne. Grupa podję-
ła również decyzję o konieczności zorganizowania 
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• The meeting held on 15 December 2020 was fo-
cused primarily on preparation and submission of 
applications for co-financing of tasks in the area 
of environmental damage and historical contami-
nation of ground surface from the National Fund 
for Environmental Protection and Water Manage-
ment and from the regional funds. The essential 
elements of applications were discussed and the 
occurring issues of concern identified.    

 Plans for the future of the Working 
Group on Environmental Damage

• Collection and submission of the issues of concern 
related to waste

• Joint meeting with the Working Group on Waste 
Management

• Remediation methods
• Water damage
• Remediation in the investment process – ground 

surface contamination and IEA
• Cooperation with the Regional Inspectorate of En-

vironmental Protection
• Study visits: Płock – Orlen, Pern – oil derivatives 

production, storage and transportation installa-
tions; Szczerbięcin (natural damage) and Bydgo-
szcz (Zachem);

• a foreign study tour to France, where the Working 
Group will gain knowledge on thermal remediation.

osobnego spotkania poświęconego postępowa-
niom na styku przepisów ustawy o odpadach oraz 
dotyczących szkód w środowisku.

• Spotkanie, które odbyło się 15 grudnia 2020 r. doty-
czyło głównie przygotowania i składania wniosków 
o dofinansowanie zadań z zakresu szkód w środo-
wisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni 
ziemi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy 
wojewódzkich. Omówiono najważniejsze elemen-
ty wniosków oraz zwrócono uwagę na pojawiające 
się problemy. 

 Plany na Przyszłość Grupy Roboczej ds. 
Szkód w Środowisku

• Zebranie i przekazanie problematycznych kwestii 
odpadowych

• Wspólne spotkanie z Grupą Roboczą ds. Gospodar-
ki Odpadami

• Metody remediacji
• Szkody w wodach
• Remediacja w procesie inwestycyjnym – zanie-

czyszczenie powierzchni ziemi a ooś
• Współpraca z WIOŚ
• wizyty studyjne: Płock – Orlen, Pern – instalacje do 

produkcji, magazynowania i przesyłu substancji ro-
popochodnych; Szczerbięcin (szkody przyrodnicze) 
oraz Bydgoszcz (Zachem);

• wizyta zagraniczna we Francji, gdzie Grupa Robo-
cza podejmie temat remediacji termalnej.
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Grupa Robocza  
ds. Zielonych Zamówień Publicznych

Working Group  
on Green Public Procurement

Year of establishment of the Working Group on Green 
Public Procurement: 2020 
Mission of the Working Group on Green Public Pro-
curement:
The primary objective of the Working Group on 
Green Public Procurement is to increase the scope of 
integration of environmental aspects in public pro-
curement, including in particular financed by the EU 
funds. 

The activities of the Working Group will focus on 
working-out the model of good practices on the basis 
of the examples of use of environment-friendly solu-
tions in public procurement, verification of the exist-
ing studies, recommendations, guidelines and coop-
eration with NGOs and entities competent for public 
procurement.

Rok utworzenia Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamó-
wień Publicznych: 2020 r. 
Cel istnienia Grupy Roboczej ds. Zielonych Zamówień 
Publicznych:
Głównym celem funkcjonowania Grupy Roboczej ds. 
Zielonych Zamówień Publicznych będzie zwiększenie 
zakresu stosowania aspektów środowiskowych w za-
mówieniach publicznych, w szczególności finansowa-
nych ze środków UE. 

Prace Grupy Roboczej będą koncentrować się na 
wypracowaniu modelu dobrych praktyk w oparciu 
o przykłady zastosowania proekologicznych rozwią-
zań w zamówieniach publicznych, weryfikację ist-
niejących opracowań, zaleceń, wytycznych, a także 
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami właściwymi w sprawach zamówień pub-
licznych.
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The Working Group has been currently at the es-
tablishment stage. The first meeting is scheduled for 
the 1Q 2021 when the plans and schedules of work 
of the Working Group for the upcoming years of its 
operation will be determined.

Destination:  
“Partnership: Environment for Development”

- what sites we managed to visit

Grupa Robocza jest na etapie konstytuowania się. 
Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na I kw. 2021 r., 
wówczas zostaną określone plany i harmonogramy 
pracy Grupy Roboczej na przyszłe lata jej funkcjono-
wania.

Destynacja:  
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

- czyli, jakie miejsca udało nam się odwiedzić
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Great Britain, 8 – 12 October 2012 – British expe-
riences in acquiring funds for nature conservation; ex-
periences in waste processing; British environmental 
impact assessment.

Island 10 – 14 June 2013 – Geothermal energy – 
practical experiences and potential for use in the Pol-
ish conditions.

Denmark 21 – 27 September 2013 – Danish solu-
tions for energy, climate, adaptation and environment.

France 6 – 11 October 2013 – Adaptation to cli-
mate change and environmental protection in the 
spatial planning process – French good practices.

The Netherlands 13 – 18 October 2013 – Noise – 
Dutch experiences in the area of intensification and 
use of new technological solutions enabling reduction 
of noise impact from the main transport routes.

Germany 23 – 27 June 2014 -  Experiences in the 
area of improving air quality and noise reduction; 
strategies and concepts of municipal waste manage-
ment; operation of the Hessian Centre for Renewable 
Energy Use and Energy Efficiency.

Italy 15 – 19 September 2014 - Italian experiences 
in the area of monitoring and improving air quality in 
the cities.

Sweden 22 – 26 September 2014 – Sustainable de-
velopment in practice – Swedish experiences in the 
area of waste management and sustainable urban de-
velopment.

Austria 4 – 9 May 2015 – Austrian experiences in 
the scope of air protection in process of complying 
with the requirements of Directive 2008/50/EC. 

Belgium and the Netherlands 17 – 22 May 2015 
– Climate in environmental impact assessment pro-
cesses in accordance with the European Commission 
approach.

France 3 – 7 October 2016 – French experiences in 
the scope of sewage management and water supply.

Spain 16 – 21 October 2016 – Strategic noise man-
agement in the cities – good practices, regulations 
and tools.

Portugal 24 – 27 October 2016 – Experiences re-
lated to mitigation and adaptation to climate change – 
practical solutions implemented by Portugal in effect 
of climate change.

Wielka Brytania 08-12.10.2012 r. - Brytyjskie do-
świadczenia w pozyskiwaniu środków na ochronę 
przyrody; doświadczenia w przetwarzaniu odpadów; 
brytyjski system ocen oddziaływania na środowisko.

Islandia 10-14.06.2013 r. - Energia geotermalna – 
praktyczne doświadczenia i możliwość zastosowania 
w polskich warunkach.

Dania 21-27.09.2013 r. - Duńskie rozwiązania w za-
kresie energii, klimatu, adaptacji i środowiska.

Francja 06-11.10.2013 r. - Adaptacja do zmian kli-
matu i ochrona środowiska w procesach planowania 
przestrzennego– francuskie dobre praktyki.

Niderlandy 13-18.10.2013 r. – Hałas – holender-
skie doświadczenia w zakresie intensyfikacji i wyko-
rzystania nowych rozwiązań technologicznych pozwa-
lających na zmniejszenie oddziaływania akustycznego 
pochodzącego z głównych ciągów komunikacyjnych.

Niemcy 23-27.06.2014 r. - Doświadczenia w ob-
szarze poprawy jakości powietrza i ograniczania ha-
łasu; strategie i koncepcje komunalnej gospodarki 
odpadami; działanie Heskiego Centrum Zastosowań 
Energii Odnawialnej i Wydajności Energetycznej.

Włochy 15-19.09.2014 r. - Włoskie doświadczenia 
w obszarze monitoringu i poprawy jakości powietrza 
w miastach.

Szwecja 22-26.09.2014 r. - Zrównoważony rozwój 
w praktyce – szwedzkie doświadczenia w obszarze 
zarządzania odpadami i zrównoważonego rozwoju 
miast.

Austria 04-09.05.2015 r. - Austriackie doświadcze-
nia w zakresie ochrony powietrza, w ramach dostoso-
wania się do wymogów dyrektywy 2008/50/WE. 

Belgia i Niderlandy 17-22.05.2015 r. - Klimat w pro-
cesach oceny oddziaływania na środowisko zgodnie 
z podejściem Komisji Europejskiej.

Francja 03-07.10.2016 r. - Francuskie doświadcze-
nia w zakresie gospodarki ściekami i dostarczania wody.

Hiszpania 16-21.10.2016 r. - Strategiczne zarządza-
nie hałasem w miastach– dobre praktyki, regulacje 
i narzędzia.

Portugalia 24-27.10.2016 r. - Doświadczenia 
związane z łagodzeniem i adaptacją do zmian klima-
tu- praktyczne działania wdrożone przez Portugalię 
w związku ze zmieniającym się klimatem.
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France 26 – 30 June 2017 – French experiences in 
the scope of air quality, preparation and implementa-
tion of air protection programmes, inventory of emis-
sion sources and air pollution monitoring.

Portugal 21 – 26 October 2018 – Mathematic pro-
jecting and modelling in air protection used in Portu-
gal.

Spain 8 – 12 April 2019 – Spanish experiences in 
preventing waste production and waste management 
in circular economy.

 Plans for the upcoming years of 
the “Partnership: Environment for 
Development” Network operation

• support in preparation of guidelines, methodol-
ogies and expert reports for the purposes of the 
Working Groups operating within the Network;

• establishment of the forum for cooperation be-
tween the authorities in charge of environmental 
protection and EU funds management at different 
administration levels; 

• ensuring the effective exchange of knowledge, 
opinions, experiences and good practices between 
the entities forming the national network;

• strengthening the relations between the authori-
ties in charge of implementation of environmen-
tal protection tasks and operational programmes’ 
management;

• development and modernisation of IT tools aim-
ing at streamlined implementation of tasks by the 
Working Groups;

• ensuring effective operation… and financing of the 
national network… at least for the next 10 years.

Francja 26-30.06.2017 r. - Francuskie doświadczenia 
w zakresie jakości powietrza, opracowania i wdrażania 
programów ochrony powietrza, inwentaryzacji źródeł 
emisji oraz modelowania zanieczyszczeń powietrza.

Portugalia 21-26.10.2018 r. - Prognozowanie i mo-
delowanie matematyczne w ochronie powietrza sto-
sowane w Portugalii. 

Hiszpania 8-12.04.2019 r. - Hiszpańskie doświad-
czenia w zakresie zapobiegania powstawaniu odpa-
dów i gospodarka odpadami w gospodarce cyrkula-
cyjnej.

 Plany na następne lata funkcjonowania 
Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Roz-
woju”

• pomoc w opracowywaniu wytycznych, metodolo-
gii, ekspertyz na potrzeby Grup Roboczych funkcjo-
nujących w ramach Sieci;

• tworzenie forum współpracy między organami 
odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za 
zarządzanie funduszami unijnymi na różnych po-
ziomach administracyjnych; 

• zapewnienie sprawnej wymiana wiedzy, opinii, do-
świadczeń i dobrych praktyk pomiędzy podmiota-
mi tworzącymi sieć krajową;

• umacnianie relacji między organami odpowiedzial-
nymi za realizację działań dotyczących ochrony 
środowiska, zarządzanie programami operacyjny-
mi;

• rozwój i modernizacja narzędzi informatycznych 
mających na cel usprawnienie realizacji zadań 
przez Grupy Robocze;

• zapewnienie sprawnego funkcjonowania …i finan-
sowania krajowej sieci….na kolejne minimum 10 
lat.
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