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Sieć „Partnerstwo:  
Środowisko dla Rozwoju”
Krajowa sieć organów środowiskowych oraz 
instytucji zarządzających funduszami unijnymi,
będąca odpowiednikiem europejskiej sieci 
ENEA-MA (European Network of Environmen-
tal Authorities - Managing Authorities), została 
utworzona na mocy porozumienia zawartego 
3 grudnia 2010 roku pomiędzy: Ministrem Śro-
dowiska, Ministrem Rozwoju Regionalnego,  
a Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Prace Sieci koordynuje Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska.

Członkowie Sieci
W skład Sieci wchodzą: Ministerstwo Środo-
wiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  
regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz 
urzędy marszałkowskie. Do prac w ramach Sieci 
zapraszani są również przedstawiciele Komisji 
Europejskiej, eksperci zewnętrzni, pracownicy 
innych instytucji państwowych i samorządo-
wych, przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych występujący w roli obserwatorów.

Grupy Robocze
Obecnie w Sieci funkcjonuje 7 grup roboczych:
• GR ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
• GR ds. Gospodarki Odpadami
• GR ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej
• GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej  
   2014-2020
• GR ds. Ochrony Powietrza i Energetyki
• GR ds. Hałasu
• GR ds. Pozwoleń Zintegrowanych

sekretariat sieci
Sekretariat Sieci jest odpowiedzialny za zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania Sieci. Na 
bieżąco kontaktuje się z członkami grup robo-
czych, realizuje postępowania przetargowe 
związane z przygotowaniem ekspertyz, analiz 
i metodologii z zakresu tematów zgłaszanych 
przez grupy robocze. Opracowania przygotowy-
wane przez Sekretariat Sieci stanowią wsparcie 
codziennych zadań będących w kompetencjach 
członków grup roboczych.
Dotychczas Sekretariat Sieci zorganizował 
ponad 100 spotkań krajowych oraz kilka zagra-
nicznych wizyt studyjnych.

Korzyści dla członków Sieci
wymiana informacji i korzystanie z wiedzy 
państw członkowskich Unii Europejskiej,  
w celu wprowadzenia innowacyjnego po-
dejścia do integracji aspektów środowisko-
wych w programy i przedsięwzięcia współfi-
nansowane z funduszy unijnych,
rozpowszechnianie wiedzy na temat prze-
pisów unijnych i krajowych dotyczących 
ochrony środowiska,
wymiana wiedzy, opinii, doświadczeń i dob- 
rych praktyk pomiędzy podmiotami tworzą-
cymi Sieć krajową,
umacnianie relacji między organami odpo- 
wiedzialnymi za realizację działań dotyczą- 
cych ochrony środowiska, zarządzanie  
programami operacyjnymi a NGO’s,
tworzenie forum współpracy pomiędzy 
organami odpowiedzialnymi za ochronę 
środowiska oraz zarządzanie funduszami 
Unii Europejskiej na różnych poziomach  
administracyjnych.
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Główne cele prac Grupy w 2014 roku.
Stworzenie listy sprawdzającej dla Instytucji Zarządzających  
Regionalnymi Programami Operacyjnymi, na potrzeby weryfi- 
kacji dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko.
Analiza problematycznych kwestii dotyczących ocen oddziaływa-
nia na środowisko:

wpływ przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na śro-
dowisko na zdrowie i życie ludzi,
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwolenie  
na budowę,
zmiany/adaptacja do zmian klimatu w ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

Przygotowanie publikacji „Zagadnienia przyrodnicze w ocenach 
oddziaływania na środowisko”.

spotkania w 2014 roku.  

 26-28 marca 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Omówienie listy sprawdzającej dokumentację 
OOŚ/Natura 2000 stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych  
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajo-
wych lub regionalnych programów operacyjnych – cz. I.

Celem spotkania była weryfikacja listy sprawdzającej w zakresie  
dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla Instytucji oceniających wnioski 
o dofinansowanie, a także zestawienie rocznego zakresu działań  
realizowanych w ramach GR ds. OOŚ. 
Drugiego dnia członkowie Grupy Roboczej mieli możliwość zwie-
dzenia oczyszczalni ścieków „Czajka”. Na terenie obiektu „Czajka” 
została wybudowana największa i najnowocześniejsza w Polsce 
Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. Zgodnie z prawem 
dzięki procesom termicznego unieszkodliwiania, wszystkie odpady 
technologiczne są spalane w miejscu ich powstawania.
Podczas wizyty studyjnej na oczyszczalni ścieków, członkowie Grupy 
Roboczej mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko, z uwzględnieniem aspektów dotyczących 
ochrony środowiska. 

 24-26 czerwca 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Omówienie listy sprawdzającej dokumentację 
OOŚ/Natura 2000 stanowiącą załącznik nr 3 do Wytycznych  
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajo-
wych lub regionalnych programów operacyjnych – cz. II.
Celem spotkania była dalsza weryfikacja listy sprawdzającej  
w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 dla instytucji oceniają-
cych wnioski o dofinansowanie.
Członkowie Grupy wzięli również udział w wizycie w Zakładzie Unie- 
szkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. ZUSOK 
to nie tylko elektrownia, ale również zakład przeróbki termicznej 

 Grupa Robocza

ds. Ocen Oddziaływania 
na Środowisko
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odpadów oraz kompostownia. W ZUSOK zainstalowano urządze-
nia technologiczne oraz dodatkowe instalacje do ciągłego mo-
nitoringu gazów spalinowych, ich oczyszczania oraz unieszkodli- 
wiania popiołów i żużli z procesu termicznej przeróbki odpadów  
komunalnych.

 2-4 września 2014 r., Iława.
TemaTyka: Rola organów inspekcji sanitarnej w procedurze 
ocen oddziaływania na środowisko – wymiana doświadczeń  
i poglądów.
W trakcie spotkania - Małgorzata Babicka, kierownik Zapobiegaw-
czego Nadzoru Sanitarnego z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Olsztynie wygłosiła prezentację na temat: „Udziału 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania 
na środowisko – problemy, doświadczenia, potrzeby”.  

Następnie przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Olsztynie - Agata Moździerz przedstawiła prezentację pt. „Rola 
organów inspekcji sanitarnej w procedurze ocen oddziaływania  
na środowisko – wymiana doświadczeń i poglądów”.

W trakcie wizyty, w celu zapoznania się z systemem odbioru nieczy-
stości z jeziora, członkowie Grupy wzięli udział w rejsie po jeziorze 
Jeziorak. Dyrektor Związku Gmin „Jeziorak” - Rafał Wisiński zapoznał 
uczestników spotkania z jedynym w Polsce kompleksowym 
systemem odbioru nieczystości płynnych i stałych z marin. System 
ten powstał w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej 
wokół jeziora Jeziorak”.

 30 września - 2 października 2014 r., Łódź. 
TemaTyka: Rola organów administracji architektoniczno- 
-budowlanej w przestrzeganiu wymagań ochrony środowiska 
na etapie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  
inwestycji - wymiana doświadczeń i poglądów.
Podczas spotkania, Renata Kościńska - przedstawicielka Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach przedstawiła prezentację 
na temat: „Współpracy z organami administracji architektoniczno
-budowlanej w procedurze ocen oddziaływania na środowisko”. 
W trakcie obrad prezentacje wygłosili również przedstawiciele 
organów architektoniczno-budowlanych na temat ich roli w prze-
strzeganiu wymagań ochrony środowiska na etapie pozwoleń  
na budowę/zezwoleń na realizację inwestycji.
Podczas spotkania członkowie Grupy wzięli udział w wizycie na 
terenie Bełchatowskiego Kompleksu Paliwowo-Energetycznego, 
będącego oddziałem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 
Uczestnicy spotkania odwiedzili jeden z bloków energetycznych, 
gdzie wysłuchali prelekcji na temat działania elektrowni, a także 
obejrzeli odkrywkę Kopalni Węgla Brunatnego - KWB Bełchatów,  
z tarasu widokowego znajdującego się w Kleszczowie. 

Tomasz Wilżak
Przewodniczący Grupu Roboczej

 
   Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 

Lista sprawdzająca dla Instytucji Zarządzających Regional- 
nymi Programami Operacyjnymi na potrzeby weryfikacji  
dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko. 
Publikacja „Zagadnienia przyrodnicze w ocenach oddziały-
wania na środowisko”.
Projekt listy sprawdzającej z zakresu „Weryfikacja  dokumen-
tacji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsię-
wzięć w odniesieniu do aspektów związanych z łagodzeniem 
i adaptacją do zmian klimatu”.
Diagnoza kwestii problematycznych dotyczących tematyki:
- wpływ na zdrowie i życie ludzi w ocenach oddziaływania  

na środowisko,
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwole-

nie na budowę.
Wstępne rekomendacje dotyczące stosowania i zmiany 
prawa w powyższych zakresach.

1.

2.

3.

4.
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Główne cele prac Grupy w 2014 roku.
Przygotowanie do programowania 2014-2020 oraz wdrażania 
nowych programów operacyjnych.

spotkania w 2014 roku.  

 13-14 marca 2014 r., Warszawa
TemaTyka: Włączanie działań związanych z adaptacją  
do zmian klimatu w realizację projektów finansowanych  
ze środków UE na lata 2014 - 2020. Uodpornienie inwestycji na 
zmiany klimatu w Nowej Perspektywie Finansowej 2014- 2020.
W marcu 2014 r. spotkali się eksperci z Polski i Francji, aby wymienić 
się doświadczeniami w zakresie włączania działań związanych  
z adaptacją do zmian klimatu w realizację projektów finansowanych  
ze środków UE na lata 2014-2020 oraz dostosowania inwestycji,  
realizowanych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020  
do prognozowanych zmian klimatu.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Szymon Tumielewicz, 
Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju  
w Ministerstwie Środowiska, wzięli udział członkowie Sieci, a także 
reprezentanci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi. Stronę francuską reprezentowali eksperci z Minister-
stwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii. W warsztatach 
uczestniczył także delegat Dyrekcji Generalnej ds. Zmian Klimatu 
Komisji Europejskiej - Claus Kondrup.

Podczas warsztatów, Szymon Tumielewicz zaprezentował główne 
założenia polskiej strategii adaptacji do zmian klimatu – „Strategicz-
ny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020).

Cele powstania SPA 2020 są następujące:
wzmocnienie filaru adaptacyjnego w polityce klimatycznej,
zmniejszenie wrażliwości kraju na zmiany klimatyczne,
stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju społeczno-gospo-
darczego w obliczu ryzyka związanego ze zmianami klimatu,
impuls dla innowacyjności.

Wprowadzenia dotyczącego adaptacji do zmian klimatu oraz prze-
glądu najważniejszych dokumentów UE w tym zakresie, dokonał 
Claus Kondrup. 
W perspektywie finansowej 2014-2020, w kontekście włączania 
adaptacji do zmian klimatu, najważniejszym dokumentem jest 
Umowa Partnerstwa, która określa strategię Polski, priorytety oraz 
kierunki interwencji funduszy europejskich w ramach Polityki Spój-
ności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa  
w latach 2014-2020, zgodnie z realizacją Strategii Europa 2020. 

Zgodnie z propozycją KE, co najmniej 20% budżetu Wieloletnich 
Ram Finansowych na lata 2014 – 2020 zostanie przeznaczone na 
działania związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu (mity-
gacją) i przystosowaniem (adaptacją) do zmian klimatu. Dla Polski 
oszacowano kwotę w wysokości 16,3 mld euro. Wydatki te sza-
cowane są na podstawie metodologii zawartej w Rozporządzeniu  
Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1292/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. Najwyższa szacowana alokacja przypada na wspieranie 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Podczas warsztatów poruszono kwestie związane z planami dla  
gospodarki niskoemisyjnej w ramach działania 9.3 PO Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, działaniami związanymi z klimatem 

 Grupa Robocza

ds. Nowej Perspektywy  
Finansowej 2014-2020
1.

-
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w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (PROW i płatności rolno-środo-
wiskowo-klimatyczne), a także z adaptacją do zmian klimatu w PO 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Drugi dzień warsztatów otworzył Pierre Buhler - Ambasador Francji 
w Polsce razem z Marcinem Korolcem - Sekretarzem Stanu, Pełno-
mocnikiem Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Michałem Kiełsznią 
- Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Marcin Korolec wyraził przekonanie, że wymiana wiedzy w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu jest bardzo potrzebna. Podziękował 
również przedstawicielom strony francuskiej za chęć dzielenia się 
własnymi doświadczeniami.

Ambasador Francji wyraził uznanie dla porozumienia dotyczącego 
wzajemnej współpracy w ramach tworzenia krajowej sieci organów 
środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi 
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”, zawartego pomiędzy  
Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Generalną Dyrekcją  
Ochrony Środowiska oraz Ministerstwem Środowiska. Wyraził 
również zadowolenie z faktu, że polsko-francuskie spotkania  
w ramach Sieci w pełni odpowiadają ramom dwustronnego  
partnerstwa strategicznego podpisanego przez Polskę i Francję  
w listopadzie 2013 roku. 

W dalszej części spotkania przedstawiciele francuskiego Minister-
stwa Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii przedstawili 
własne doświadczenia w zakresie włączania adaptacji do zmian 

klimatu w nurt polityki, programów operacyjnych, działań, projek-
tów i przedsięwzięć. Wskazali również konkretne wskazówki doty-
czące przygotowania i wdrożenia projektów w dziedzinie przysto-
sowania i uodpornienia na zmiany klimatu w miastach i obszarach 
zurbanizowanych, a także w sektorze transportu oraz w zakresie 
gospodarki wodnej. 

Zarówno strona polska, jak i francuska wyraziły wolę dalszej współ-
pracy i kontynuowania wymiany wiedzy eksperckiej w ramach 
wspólnych grup roboczych.

Plany działań w 2015 roku. 
Ze względu na planowane przyjęcie z końcem 2014 roku progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz koniecznością podejmo-
wania dalszych działań związanych z podnoszeniem wiedzy i prak-
tyczną aplikacją działań związanych z adaptacją do zmian klimatu,  
zaistniała potrzeba przekształcenia Grupy Roboczej ds. Nowej Per-
spektywy Finansowej 2014-2020 w Grupę Roboczą ds. Adaptacji  
do Zmian Klimatu. 

Celowość utworzenia ww. Grupy wynika z faktu, że od 2010 roku 
pojawił się w polityce wspólnotowej, w obrębie szeroko pojętej 
ochrony środowiska oraz klimatu, nowy obszar związany z adapta-
cją do zmian klimatu. Utworzenie Grupy przyczyniłoby się do reali-
zacji celów postawionych przed Ministerstwem Środowiska w tym 
zakresie, a także pozwoliłoby na wypracowanie przez Grupę mate-
riałów pomocnych we wdrażaniu środków UE z nowego budżetu.
Przekształcenie Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 
w Grupę Roboczą ds. Adaptacji do Zmian Klimatu będzie przedmio-
tem dyskusji podczas VI Posiedzenia Plenarnego sieci „Partnerstwo: 
Środowisko dla Rozwoju”. 

Joanna Kopczyńska
p.o. Przewodniczącej Grupy Roboczej

Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 
Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej złożoności kwestii 
związanych z adaptacją do zmian klimatu.

1.
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Cele pracy Grupy w 2014 roku.
Omówienie kluczowych kwestii dotyczących gospodarki 
odpadami, m.in. nowej perspektywy finansowej UE, planów  
gospodarki odpadami, bieżących problemów.
Konsultowanie w ramach Grupy dokumentów dotyczących prac 
związanych z utworzeniem nowej bazy danych o odpadach.
Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z zakresu  
gospodarki odpadami w ramach krajowej sieci organów środo- 
wiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi  
„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

spotkania w 2014 roku.  

 7 lutego 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Wojewódzkie plany gospodarki odpadami (wpgo), 
strategia zagospodarowania komunalnych osadów ścieko-
wych, baza danych o odpadach, sprawozdania RP z realizacji 
przepisów UE w 2014 r. oraz wykorzystanie EMAS w nowych 
przepisach o odpadach.
W trakcie spotkania, w którym udział wziął wiceminister środowi-
ska - Janusz Ostapiuk - przedstawiono informacje dotyczące Kra-
jowego Programu zapobiegania powstawaniu odpadów, którego 
opracowanie nadzorowane było w 2013 r. przez Grupę ds. Gospo-
darki Odpadami. Poruszono kwestię opracowania rozporządze-
nia w sprawie wpgo, które ujednoliciłoby strukturę planów oraz 
omówiono kwestię nowego elementu - planu inwestycyjnego, który 
byłby załącznikiem do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
Wyjaśniono również kwestie dot. terminów sporządzenia spra-
wozdań z wpgo oraz omówiono główne założenia odnoszące się 
do Wytycznych do opracowania sprawozdania z realizacji wpgo.  

W trakcie spotkania poruszono także tematykę związaną z opra-
cowaniem strategii postępowania z komunalnymi osadami ścieko-
wymi na lata 2014-2020. Omówione zostały zagadnienia z zakresu 
sprawozdań do KE, które w 2014 roku powinny być przygotowy- 
wane przez Polskę. Dodatkowo zaprezentowano zasady funkcjono-
wania systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

 13 lutego 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Procedury przeprowadzania badań międzyla-
boratoryjnych dotyczących analizy składu morfologicznego 
odpadów komunalnych.
Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczą-
ce procedur pobierania oraz wstępnego przygotowania próbek 
odpadów do badań oraz oznaczenia składu morfologicznego 
odpadów m.in. przedstawiony został sposób przeprowadzenia 
badań międzylaboratoryjnych dla sprawdzenia procedur „Pobiera-
nie oraz wstępne przygotowywanie próbek odpadów do badań” 
oraz „Oznaczanie składu morfologicznego”. Dyskutowano na temat 
możliwych sposobów sfinansowania przeprowadzenia badań mię-
dzylaboratoryjnych. Ustalono koordynatora badań oraz uzgod- 
niono przesłanie zaproszeń do udziału w badaniach do zgłoszonych  
laboratoriów. 

 29 kwietnia 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Zagospodarowanie odpadów pochodzących z pro-
cesów oczyszczania spalin powstających w wyniku spalania 
odpadów komunalnych.
W trakcie spotkania przedstawiono wady i zalety stosowanych 
metod zagospodarowania odpadów powstających w wyniku oczysz-
czania spalin ze spalania odpadów komunalnych (z różnych metod: 
suchej, półsuchej i mokrej). Omówiono wybrane przykłady euro-
pejskich regulacji prawnych nt. recyklingu mineralnych odpadów 
m.in. żużli z instalacji TPOK na przykładzie dokumentu LAGA, czyli  
instrukcji postępowania z odpadami ze spalania odpadów komu- 
nalnych dla potrzeb recyklingu lub unieszkodliwiania na terenie 
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Niemiec. Przedstawione zostały także metody oceny zagrożeń stwa-
rzanych przez wtórne odpady z procesu termicznego przekształ-
cania odpadów. Omówiono również sposoby zagospodarowania 
odpadów powstających w wyniku oczyszczania spalin ze spalania 
odpadów komunalnych stosowane w Niemczech.

 17-19 listopada 2014 r., Bielsko-Biała.
TemaTyka: Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opa-
kowaniami i odpadami opakowaniowymi, plany gospodarki 
odpadami, sprawozdawczość dotycząca odpadów komunal-
nych, baza danych.
W trakcie spotkania wyjazdowego Grupa Robocza poruszyła  
kwestie dotyczące: realizacji przepisów ustawy o gospodarce  
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, planów gospodarki 
odpadami, sprawozdawczości dotyczącej odpadów komunalnych, 
bazy danych.
Grupa Robocza wzięła również udział w wizycie na terenie trzech 
zakładów położonych w Bielsku-Białej i w Żywcu. Wizytowano  
następujące zakłady zagospodarowania odpadów: 

Spółka z o.o. „BESKID ŻYWIEC” - zakład gospodarki odpadami komu- 
nalnymi. Spółka została utworzona w wyniku porozumienia 18-tu 
gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki 
odpadami komunalnymi na ich terenie. W latach 1995 - 1997 wy- 
budowała zakład gospodarki odpadami w Żywcu, składający się  
z sortowni odpadów komunalnych, składowiska i kompostowni.  
Od stycznia 1995 r. gminy Spółki rozpoczęły realizację przyjętego 
programu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi.

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej - obecnie jest 
jednym z najnowocześniejszych zakładów do mechaniczno-biolo-
gicznego przetwarzania odpadów w Polsce, posiadającym status 
RIPOK-a, tzw. regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów  
komunalnych. 

IMP POLOWAT sp. z o.o. - instalacja do recyklingu odpadów prze-
mysłowych PET, PP, PE współfinansowana przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wizyta w ww. zakładach miała na celu poszerzenie praktycznej 
wiedzy z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności komunal-
nymi, jak również opakowaniowymi z tworzyw sztucznych.

Plany działań w 2015 roku. 
Udział w pracach związanych z tworzeniem Bazy danych  
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z zakresu  
gospodarki odpadami.
Spotkania dotyczące bieżących problemów dotyczących gospo-
darki odpadami.

Łucja Dec
Przewodnicząca Grupy Roboczej

Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 
Ekspertyza „Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych 
i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami 
komunalnymi, ponoszonych przez gminę.” Przedmiotem 
zamówienia jest analiza kosztów gospodarki odpadami ko-
munalnymi, ponoszonymi przez gminy, a także opracowanie 
wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia 
maksymalnych i minimalnych stawek opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (wynikających z art. 6k ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)). 
Prace związane z zleceniem wykonania III etapu eksperty-
zy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 
instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych 
w ramach realizacji II etapu ekspertyzy.
Prace związane z opiniowaniem dokumentacji opracowanej 
w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksperckie infor-
matyczne w zakresie utworzenia bazy danych o produktach, 
opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO)”. 
Opiniowanie materiałów merytorycznych dotyczących Bazy 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami. 
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Cele pracy Grupy w 2014 roku.
Głównymi celami funkcjonowania Grupy Roboczej ds. Hałasu są 
obecnie podstawowe problemy w dziedzinie akustyki środowiska, 
w tym:

Weryfikacja, modyfikacja, a w miarę potrzeb - zmiana przepisów 
prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.
Ujednolicenie interpretacji aktualnych przepisów prawa i pro-
cedur administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem, w szczególności w odniesieniu do zakresu działania 
RDOŚ + GDOŚ.
Inicjowanie opracowywania praktycznych zasad oceny zagad- 
nień wibroakustycznych w raportach oddziaływania na środo- 
wisko, w szczególności w odniesieniu do inwestycji liniowych.
Doskonalenie podstaw proceduralnych (administracyjnych)  
i metodologicznych ustanawiania Obszarów Ograniczonego  
Użytkowania oraz Obszarów Cichych.
Przeglądy, dyskusja i wybór optymalnych przedsięwzięć ochrony 
środowiska przed hałasem, stosowanych w szczególności  
w raportach oddziaływania na środowisko i programach ochrony 
środowiska przed hałasem.
Doskonalenie metodologii i jej praktycznych zastosowań  
w zakresie opracowywania map akustycznych, programów 
ochrony środowiska przed hałasem, a w szczególności - wdra-
żanie wytycznych i zaleceń unijnych, po dostosowaniu ich do  
specyfiki i potrzeb krajowych.

spotkania w 2014 roku.  

 2-4 kwietnia 2014 r., Poznań.
TemaTyka: Obszary ograniczonego użytkowania.
Pierwszego dnia spotkania podczas obrad GR poruszono tematykę 
podstaw prawnych tworzenia obszarów ograniczonego użytko-
wania (oou) oraz ideę, metodykę i problemy procedury oceny 
oddziaływania na środowisko w tym zakresie. W wyniku dyskusji  
zaproponowano bardziej szczegółowe rozpatrzenie wielu zagad-
nień, w kontekście zmian prawa i procedur związanych z tworze-
niem obszarów ograniczonego użytkowania.

Drugiego dnia członkowie Grupy uczestniczyli w spotkaniu zorga- 
nizowanym na Lotnisku Poznań-Ławica. Spotkanie otworzył Jerzy  
Baumann, dyrektor ds. operacyjnych Portu Lotniczego. Podczas 
dyskusji omówiono problematykę monitoringu hałasu lotnicze-
go, nowoczesnych metod monitorowania hałasu w środowisku 
oraz obszaru ograniczonego użytkowania na przykładzie Portu  
Lotniczego Poznań-Ławica. Po obradach uczestnicy spotkania  
zapoznali się szczegółowo z punktem monitoringowym Portu  
Lotniczego w Poznaniu.

 3 czerwca 2014 r., Warszawa.  
TemaTyka: Sposoby ochrony środowiska przed hałasem przy 
inwestycjach liniowych, cz. I - ekrany akustyczne.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jan Adamczyk z Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W wykła-
dzie poruszono zagadnienia przede wszystkim kolejowych ekranów 
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akustycznych oraz przekazano informacje nt. doświadczeń zagra-
nicznych w odniesieniu do bardzo szybkich kolei. 
Następnie naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki 
Krakowskiej oraz Politechniki Śląskiej zreferowali tematykę dotyczą-
cą najczęstszych błędów w projektowaniu i realizacji ekranów aku-
stycznych, zagrożeń hałasem wzdłuż wybranych dróg wojewódzkich 
– wzrost ruchu, zmiana poziomu dopuszczalnego, efektywność 
ekranowania zabudową i ekranami akustycznymi, wyników badań 
skuteczności ekranów akustycznych w warunkach „in situ” oraz 
porównywania wyników obliczeń skuteczności zaprojektowanych 
ekranów akustycznych z wykorzystaniem oprogramowania CadnaA 
i SoundPlan.

 23-27 czerwca 2014, Niemcy.
TemaTyka: Wizyta studyjna na terenie Niemiec poświęcona 
była zagadnieniom związanym z ochroną środowiska m.in.  
problematyce hałasu. 
Zagadnienia ochrony przed hałasem były poruszane w następują-
cych częściach programu spotkania:

Heski Urząd ds. Środowiska i Geologii (HLUG);
Mapy i pomiary hałasu w Heskim Urzędzie ds. Środowiska  
i Geologii; 
Mapy hałasu Hesja 2012; 
Planowanie działań antyhałasowych w Hesji;
Heskie Centrum Zastosowań Energii Odnawialnych i Wydajności 
Energetycznej;
Informacje o mieście - Frankfurt n. Menem. 

 8 lipca 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Zmiany prawa w zakresie kluczowych zagadnień 
akustycznych w Prawie Ochrony Środowiska.
Było to drugie z cyklu spotkań dotyczących przygotowywania  
materiałów do zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska. 
Głównym tematem spotkania były projektowane zmiany prawne  
w kontekście hałasu. 
Małgorzata Wojciechowska, przedstawicielka Ministerstwa Środo-
wiska, poinformowała zebranych, że w MŚ pracuje zespół roboczy, 
który przygotowuje propozycje zmian w ustawie POŚ. W pracach 
zespołu biorą udział pracownicy m.in. Ministerstwa Zdrowia, Mini-
sterstwa Gospodarki, Instytutu Ochrony Środowiska, GIOŚ i GDOŚ.
W dalszej części spotkania prelegentka przedstawiła kierunki prac 
zespołu. Poinformowała, że przepisy ustawy POŚ nie precyzują do-
kładnie w odniesieniu do jakich terenów powinna zostać zapewnio-
na ochrona środowiska przed hałasem. Doprecyzowania wymagają 
przepisy związane z mapowaniem akustycznym, przygotowaniem 
programów ochrony przed hałasem oraz z farmami wiatrowymi. 
Istnieje również potrzeba doprecyzowania przepisów dotyczą-
cych obszarów ograniczonego użytkowania oraz uszczegółowienia  
art. 237 Ustawy POŚ. 
Zaznaczono, że w zakresie przepisów dotyczących farm wiatrowych 
koniecznie jest określenie metod obliczeniowych pozwalających 
oszacować oddziaływanie tych obiektów przed ich budową oraz 
badanie oddziaływań farm już istniejących. Konieczne jest wypraco-
wanie standardów akustycznych w tym zakresie.

 28 sierpnia 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Oddziaływania akustyczne farm i turbin wiatro-
wych – drugi cykl warsztatów. (Prace nad ujednoliconym podej-
ściem oceny turbin wiatrowych, z uwzględnieniem doświadczeń  
europejskich).
W spotkaniu wzięło udział dwóch ekspertów zagranicznych  
i 4 prelegentów krajowych.
Pierwsze, wprowadzające wystąpienie poświęcone było prawnym 
aspektom dotyczącym akustycznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko w kontekście realizacji farm wiatrowych (wymagania 
ustawowe – prawo polskie i wspólnotowe oraz przegląd norm  
w tym zakresie). 

1.
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Główne cele prac Grupy w 2014 roku.
Wydawanie pozwoleń zintegrowanych po nowelizacji ustawy 
Prawo ochrony środowiska.
Analiza wydanych pozwoleń oraz kontrola instalacji objętych 
obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego po 
zmianach ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wymogi wynikające z Decyzji wykonawczych KE ustanawiają-
cych konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/
UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do poszcze-
gólnych branż przemysłowych. 

spotkania w 2014 roku.  

 28 marca 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Problematyka zmian i wydawanie pozwoleń  
zintegrowanych w świetle projektu zmian przepisów ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Spotkanie miało na celu zapoznanie członków Grupy, ze zmianami 
jakie zostały wprowadzone do ustawy – Prawo ochrony środowiska  
w związku z transpozycją dyrektywy o emisjach przemysłowych 

(IED). Tematyką, która budzi największe zainteresowanie w związku 
z powyższymi zmianami jest podejście do nowego instrumen-
tu, jakim są Konkluzje BAT oraz sporządzanie raportu początko- 
wego stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia  
zintegrowanego.

 17-18 czerwca 2014 r., Łomża.
TemaTyka: Wymagania BAT w przemyśle celulozowo –  
papierniczym (konkluzje).
Spotkanie miało na celu zapoznanie członków Grupy z funkcjono-
waniem  instalacji do produkcji papieru, a co za tym idzie poznanie 
najlepszych dostępnych technik w tej dziedzinie i dostosowanie 
się przemysłu papierniczego do Konkluzji BAT. W tym celu odbyto  
wizytę w jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu  
papierniczego w Polsce STORA ENSO w Ostrołęce. 

Z Konkluzjami BAT w tym przemyśle szczegółowo zapoznała grupę 
Pani Małgorzata Michniewicz, członek Technicznej Grupy Roboczej 
ds. przemysłu celulozowo – papierniczego przy Biurze IPPC w Sewilli, 
której prace poświęcone były m.in. przygotowaniu Konkluzji BAT  
dla przedmiotowego przemysłu. 

 5-7 listopada 2014 r., Opole.
TemaTyka: Najlepsze Dostępne Techniki dla przemysłu  
produkcji cementu i wapna z praktycznym ich wykorzystaniem 
w związku z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych.
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Plany działań w 2015 roku. 
W wyniku ankiety przeprowadzonej wśród członków Grupy wyty-
powano kierunki działań Grupy, wskazane przez jej członków. Na 
ich podstawie do końca br. zostanie stworzony harmonogram prac 
na rok 2015 oraz określona zostanie tematyka i harmonogram prac 
Grupy na dalsze lata.
Planowane działania będą obejmowały organizację seminariów, 
warsztatów, wizyt studyjnych, podczas których zostaną poruszo-
ne tematy dotyczące bieżących problemów z zakresu ochrony 
środowiska przed hałasem m.in.: zmiany przepisów prawnych, 
obszary ograniczonego użytkowania, problemy oceny hałasu  
lotniczego, skumulowane oddziaływania akustyczne różnych inwe-
stycji, ochrona przed hałasem a planowanie przestrzenne, POSH –  
Programy ochrony środowiska przed hałasem, czy też Nowe  
Europejskie Metody Oceny Hałasu w Środowisku (CNOSSOS-EU).

Radosław Kucharski
Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Hałasu

Następnie miały miejsce wystąpienia dwóch gości zagranicznych 
(Niemcy, Wielka Brytania), którzy podzielili się ze słuchaczami swą 
wiedzą w zakresie specyficznych uregulowań i praktyk związanych 
z zarządzaniem warunkami akustycznymi w ich krajach oraz na 
poziomie europejskim.
Drugą część spotkania poświęcono doświadczeniom polskim  
w zakresie praktycznych aspektów ocen oddziaływania elektrowni 
wiatrowych pod względem akustycznym. Zaprezentowano ponadto 
spojrzenie na możliwości i ograniczenia lokalizacji farm wiatrowych, 
z punktu widzenia uwarunkowań przestrzennych, z uwzględnie-
niem analiz wielokryterialnych.

 2 grudnia 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Sposoby ochrony środowiska przed hałasem przy 
inwestycjach liniowych, część 2 – nowoczesne metody ochrony 
przed „hałasem” od inwestycji liniowych.
Spotkanie z udziałem ekspertów zewnętrznych poświęcone było 
nowoczesnym metodom ochrony przed hałasem od inwestycji  
liniowych (drogi, linie szynowe etc.).
Podczas obrad GR wygłoszono prezentacje na następujące tematy:

Uwagi dotyczące stosowania wibroizolacji w nawierzchniach  
szynowych; 
Doświadczenia w stosowaniu cichych nawierzchni w Polsce;
Inne niż ekrany akustyczne sposoby redukcji hałasu i drgań od 
inwestycji liniowych kolejowych.

1.

2.
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Główne cele prac Grupy w 2014 roku.
Dyskusja oraz omówienie problemów związanych z opracowy-
waniem Programów ochrony środowiska oraz planów działań 
krótkoterminowych. 
Prezentacja modelowej konstrukcji uchwały sejmiku wojewódz-
twa w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krót-
koterminowych i jego aktualizacji - jako aktu prawa miejscowego,  
z zastosowaniem technik legislacyjnych.   
Opracowanie Poradnika dla organów administracji publicznej 
„Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powie-
trza w strefach, w celu zapewnienia czystego powietrza w woje-
wództwie” Część I.
Wizyta studyjna do państwa członkowskiego UE w celu wymiany 
informacji i dobrych praktyk na szczeblu krajowym, regionalnym 
i lokalnym, mających na celu osiągnięcie standardów jakości  
powietrza, określonych w prawodawstwie unijnym.

spotkania w 2014 roku.  
 

 5 lutego 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Pakiet: „The Clean Air Policy Package” oraz omó-
wienie planów działań Grupy na rok 2014.
Przedmiotem spotkania Grupy Roboczej było omówienie przez  
pracowników Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie 
Środowiska, przyjętego w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Komi- 
sarzy UE, Pakietu „The Clean Air Policy Package” oraz przedstawienie  
przez Przewodniczącego Grupy planów działań na 2014 r.

W pierwszej części spotkania, pracownicy Ministerstwa Środowiska 
przedstawili informację na temat przygotowywanych na forum UE, 
w ramach Pakietu „The Clean Air Policy Package” nowych propozy-
cji dokumentów Komisji Europejskiej, o charakterze legislacyjnym 
oraz pozalegislacyjnym, mających na celu dalszą poprawę jakości 
powietrza na obszarze UE, w tym przede wszystkim w państwach,  
w których notowane są najwyższe stężenia zanieczyszczeń powietrza. 

W drugiej części spotkania omówione zostały cele i potrzeby Grupy 
Roboczej na 2014 r. Dotyczyły one przede wszystkim potrzeby 
wymiany informacji i dobrych praktyk z państwami członkowskimi 
UE, które mają podobne problemy z dotrzymaniem standardów 
jakości powietrza. Wskazana została także potrzeba kontynuacji 
prac nad Krajowym Programem Ochrony Powietrza, problematy-
ką uciążliwości zapachowej oraz utworzeniem jednolitego systemu 
ewidencyjno-opłatowego na poziomie krajowym. 
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ds. Powietrza i Energetyki

Spotkanie Grupy miało na celu zapoznanie członków Grupy z funk-
cjonowaniem instalacji do produkcji cementu i wapna, a co za tym 
idzie, poznanie najlepszych dostępnych technik w tej dziedzinie  
i dostosowanie się przemysłu cementowo-wapienniczego do Kon-
kluzji BAT. W tym celu zorganizowano wizytę w jednym z zakładów 
przedmiotowego przemysłu w zakładzie Górażdże Cement SA  
Cementowania Górażdże w Choruli. 

Z Konkluzjami BAT w przemyśle cementowym  zapoznała  Grupę 
Pani Bożena Środa, członek Technicznej Grupy Roboczej ds. prze-
mysłu cementowo-wapienniczego przy Biurze IPPC w Sewilli, której 
prace poświęcone były m.in. przygotowaniu Konkluzji BAT dla 
przedmiotowego przemysłu.

Plany działań w 2015 roku. 
Pozwolenia zintegrowane w świetle ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Konkluzje BAT, raport początkowy).
Wizyta w zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych  
w Tychach.
Wizyta studyjna w zakładzie sektora spożywczego - Francja.
Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki odpadami.

Ewa Banach
Przewodnicząca Grupy Roboczej

Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 
Usystematyzowanie wiedzy i zdobycie nowych informa-
cji na temat wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz 
stosowania najlepszych dostępnych technik w świetle 
zmiany ustawy – Prawo ochrony środowiska w związku 
z transpozycja dyrektywy IED.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem instalacji do pro-
dukcji papieru prowadzonej przez zakład STORA ENSO 
– wizyta w zakładzie. Zastosowanie najlepszych dostęp-
nych technik (konkluzji BAT) w przemyśle celulozowo
-papierniczym.
Zapoznanie się z funkcjonowaniem instalacji do produk-
cji cementu i wapna przez zakład Górażdże Cement SA 
– wizyta w zakładzie. Zastosowanie najlepszych dostęp-
nych technik (konkluzji BAT) w przemyśle cementowo
-wapienniczym. 

1.

2.
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do Trybunału Sprawiedliwości UE (sprawa C-68/11), w przypadku 
Rzeczpospolitej Polskiej zaś Komisja Europejska jest na etapie przy-
gotowania skargi (naruszenie 2199/2008).

W związku z powyższym, zasadne było zapoznanie się od strony 
organizacyjnej, technicznej i technologicznej z dobrymi praktykami 
/wdrożonymi działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza  
w strefach i dużych miastach po stronie włoskiej. Dotyczyły one 
przede wszystkim działań mających na celu ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza pochodzących z indywidualnych źródeł 
ciepła poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz  
ze środków transportu. 

W zakresie sektora energetyki odbyła się wizyta w mieście Tocco, 
gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną jest w pełni zaspoka-
jane przez elektrownie wiatrowe. 

W zakresie transportu, odbyła się wizyta w dużych miastach, jak 
Mediolan i Florencja, w których zastosowanie ma/wprowadzane 
jest:

wyprowadzenie ruchu indywidualnych środków transportu 
poprzez promocję komunikacji zbiorowej,
wprowadzanie stref ograniczonego ruchu, zwane ZTL (Zona  
a Traffico Limitato),
wprowadzenie ograniczenia w ruchu polegającego na zezwoleniu  
na jazdę w mieście samochodów naprzemiennie w co drugi dzień 
z numerami rejestracyjnymi parzystymi i nieparzystymi.
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 21 marca 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Poradnik dla organów administracji publicz-
nej „Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością  
powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza  
w województwie”. 
Celem spotkania Podgrupy Roboczej ds. Wytycznych do programów 
ochrony powietrza było sporządzenie założeń do opisu przedmiotu 
zamówienia polegającego na opracowaniu Poradnika dla organów 
administracji publicznej, mającego na celu podniesienie jakości 
i skuteczności uchwał sejmików województw w sprawie progra-
mów ochrony powietrza, które stanowią akty prawa miejscowego. 
Ustalono, że zakres merytoryczny Poradnika będzie obejmował 
przede wszystkim: usytuowanie uchwał w sprawie programów 
ochrony powietrza oraz w sprawie planów działań krótkotermi-
nowych w hierarchii prawa; przygotowanie wzorcowego projektu 
uchwały, który następnie będzie wykorzystany przez wszystkie  
województwa przy sporządzaniu właściwych uchwał; wskazówki  
i zbiór dobrych praktyk do przygotowania uchwał w sprawie progra-
mów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. 
Ponadto w  ramach Poradnika wskazane zostaną luki prawne, które 
wykluczają możliwość nałożenia na właściwe organy administracji 
publicznej oraz podmioty gospodarcze działań naprawczych, okre-
ślanych w harmonogramach rzeczowo-finansowych do programów 
ochrony powietrza. 

 14 kwietnia 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Dokumenty strategiczne: Bezpieczeństwo Ener-
getyczne i Środowisko (BEiŚ) oraz Strategiczny plan adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020).
Celem spotkania Podgrupy Roboczej ds. dokumentów strategicz-
nych było przedstawienie idei średniookresowych dokumentów 
strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym przez Mini- 
sterstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Środo- 
wiska pt. „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEIŚ) oraz 
przez Ministerstwo Środowiska pt. „Strategiczny plan adaptacji dla 
sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatyczne do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020). 
Ponadto, w ramach spotkania przedstawiona została informacja  
o inicjatywie Województwa Małopolskiego odnoszącej się  
do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego 
w sprawie zakazu spalania węgla na obszarze miasta Krakowa. 

 7 października 2014 r., 30 października 2014 r.,  
         14 listopada 2014 r., Warszawa. 
TemaTyka: Spotkanie w Wykonawcą poradnika pt.: „Podnie- 
sienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza  
w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w woje-
wództwie. Poradnik dla organów administracji publicznej.”
Celem spotkań było omówienie z Wykonawcą Poradnika harmono-
gramu pracy, jak również metodologii realizacji przedmiotu zamó-
wienia. Podczas spotkań członkowie grupy roboczej zgłaszali uwagi 
do przygotowywanego dokumentu oraz wskazywali obszary, które 
wymagają uzupełnienia i weryfikacji.

 15-18 września 2014 r., Włochy. 
TemaTyka: Wizyta studyjna do Włoch dotyczyła podejmo-
wanych przez właściwe organy administracji publicznej działań 
naprawczych, na szczeblu regionalnym i lokalnym, mających 
na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza dla niektó-
rych substancji w powietrzu, określonych w prawodawstwie 
unijnym.
Idea zorganizowania wizyty studyjnej do Republiki Włoch wynikła 
z faktu, że zarówno Rzeczpospolita Polska jak i Republika Włoska, 
podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nie dotrzy-
muje aktualnie obowiązujących standardów jakości powietrza, 
w tym przede wszystkim w zakresie pyłu zawieszonego PM10  
i PM2,5. Wobec obydwu krajów, Komisja Europejska wystosowała 
wezwanie do usunięcia naruszenia przepisów UE w tym zakresie. 
Wobec Republiki Włoskiej – Komisja Europejska wniosła sprawę 

Plany działań w 2015 roku. 
Organizacja stacjonarnych spotkań, podczas których zostaną 
poruszone następujące tematy: 

Działania modernizacyjno-odtwórcze planowane w sekto- 
rze ciepłownictwa w kontekście prac prowadzonych nad  
aktualizacją Dyrektywy EcoDesign oraz Pakietu powietrzne-
go w Unii Europejskiej; 
Wymiana doświadczeń poszczególnych województw  
w zakresie funkcjonowania programów ochrony powietrza,  
w zakresie m.in. nakładania obowiązków, możliwości ich  
egzekucji i pojawiającego się orzecznictwa administra- 
cyjnego;  
Cykl spotkań z wyłonionym w drodze przetargu Wykonaw-
cą Poradnika dla organów administracji publicznej „Podnie-
sienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza  
w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w woje- 
wództwie” cz. II - omówienie celu i wytycznych do Opisu 
przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie opracowań i wytycznych. 
Wizyta studyjna do państwa członkowskiego UE w celu 
wymiany informacji i dobrych praktyk na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym, mających na celu osiągnięcie standar-
dów jakości powietrza, określonych w prawodawstwie unijnym 
m.in. poprzez ograniczenie emisji z sektora bytowo-komunal-
nego oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Roman Głaz
p.o. Przewodniczącego Grupy Roboczej

Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 
Opracowanie poradnika pt.: „Podniesienie jakości i sku-
teczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu  
zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik 
dla organów administracji publicznej - część I. Zadania i rola 
samorządu województwa”.
Rozwiązywanie problemów związanych z jakością powie- 
trza w strefach na terenie kraju ze szczególnym uwzględnie-
niem Programów ochrony powietrza oraz planów działań 
krótkoterminowych. 
Prezentacja modelowej konstrukcji uchwały sejmiku woje- 
wództwa w sprawie programu ochrony powietrza i planu 
działań krótkoterminowych i jego aktualizacji -  jako aktu pra- 
wa miejscowego, z zastosowaniem technik legislacyjnych.
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Główne cele prac Grupy w 2014 roku.
Identyfikacja problemów związanych z wdrożeniem Ramowej 
Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz dyrektywy 91/271/EWG2.
Śledzenie postępów we wdrażaniu Krajowego Programu Oczysz-
czania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Podjęcie problematyki komunalnych osadów ściekowych.

spotkania w 2014 roku.  

 27 stycznia 2014 r., Warszawa.
TemaTyka: Analiza ankiety sprawozdawczej za 2013 rok oraz 
ustalenie wspólnej metodyki weryfikacji sprawozdań.
Na spotkaniu przedstawiono plany działań grupy w 2014 r., przedło-
żono do analizy projekt ankiety sprawozdawczej z realizacji KPOŚK 
za 2013 rok, w celu ustalenia wspólnej metodyki weryfikacji i uzu-
pełniania. Przedstawiono również stan zaawansowania prac nad 
zmianami prawa dotyczącymi kwestii ściekowych oraz poinformo-
wano o planach związanych z przygotowaniem ekspertyzy poświę-
conej komunalnym osadom ściekowym.

 28 kwietnia 2014 r., Warszawa. 
TEMATYKA: Ekspertyza dotycząca komunalnych osadów  
ściekowych, stan zaawansowania prac nad zmianami prawa 

dotyczącymi kwestii ściekowych, skutki wdrożenia Rozpo-
rządzenia nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.
W trakcie spotkania przedstawiono informacje o stanie zaawanso-
wania prac nad stworzeniem ekspertyzy dotyczącej komunalnych 
osadów ściekowych. Omówiono skutki wdrożenia Rozporządzenia 
nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzys- 
tania z wód regionu wodnego Górnej Wisły, następnie przedstawio- 
no i omówiono stan zaawansownia prac nad zmianami prawa do- 
tyczącymi kwestii ściekowych. Podjęto również zagadnienia spraw 
organizacyjnych m.in. wizyt studyjnych oraz dalszych spotkań GR.

 11 września 2014 r., 27 listopada 2014 r., Warszawa. 
TEMATYKA: Ekspertyza, która będzie stanowić materiał ba- 
zowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi  
osadami ściekowymi na lata 2014-2020.  
Spotkanie było poświęcone ekspertyzie, która będzie materiałem 
bazowym do opracowania strategii postępowania z komunalnymi 
osadami ściekowymi na lata 2014-2020. Wykonawca przedstawił 
harmonogram pracy nad ekspertyzą oraz omówił jej zakres.

 28-29 października 2014 r., Katowice/Tychy.
TEMATYKA: Proces weryfikacji granic aglomeracji, uaktualnie-
nie zapisów projektu IV AKPOSK, zmiany prawa wodnego oraz 
rozporządzeń aglomeracyjnego i ściekowego. 
Podczas spotkania przedstawiono informacje dotyczące plano- 
wanego uaktualnienia zapisów IV AKPOŚK, zaprezentowano 
stan prac oraz wyniki weryfikacji aglomeracji w poszczególnych  

 Grupa Robocza

1.
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województwach. Omówiono problemy związane ze zbliżającym się 
terminem osiągnięcia zgodności z Dyrektywą 91/271/EWG. Człon-
kowie Grupy Roboczej wzięli udział w wizycie na terenie Oczyszczal-
ni ścieków w Tychach-Urbanowicach.

• Cykl spotkań dot. Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
 Członkowie Grupy uczestniczyli również w spotkaniach organizowa-
nych przez Ministerstwo Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Program 
spotkań został opracowany w związku z wypełnieniem obowiąz-
ku wynikającego z dokumentu pn: Plan działania strategicznego  
w gospodarce wodnej (Action Plan), zatwierdzonego w dniu  
2 lipca 2013 roku przez Radę Ministrów i obejmował zagadnienia  
dotyczące m.in.:

opracowania planów gospodarowania wodami w ramach Specy-
fikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
zapewnienia zgodności projektów przeciwpowodziowych z arty-
kułem 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE;
opracowania ocen oddziaływania na środowisko mając na uwa- 
dze realizacje projektów przeciwpowodziowych.

Grzegorz Waligóra
p.o. Przewodniczącego Grupy Roboczej

  
    Rezultaty prac Grupy w 2014 roku. 

Grupa podjęła kwestie związane z zagospodarowaniem 
osadów ściekowych oraz brała udział w opracowaniu 
ekspertyzy, która będzie materiałem bazowym do opra-
cowania strategii postępowania z komunalnymi osadami 
ściekowymi na lata 2014-2020.
Grupa obserwowała stan zaawansowania prac nad zmia- 
nami prawa dotyczącymi kwestii ściekowych  oraz przeka-
zywała sugestie dotyczące ewentualnych jego zmian.
Grupa dopracowała ankietę sprawozdawczą z realizacji 
KPOŚK za 2013 rok, opracowała wspólną metodykę wery-
fikacji oraz pomocy w uzupełnieniu ankiety.

Plany działań w 2015 roku. 
Dalsza identyfikacja problemów dotyczących wdrażania  
Dyrektywy 91/271/EWG i RDW.
Opracowanie ekspertyzy identyfikującej kary nałożone na 
Polskę za niedostosowanie się do prawa unijnego w zakresie 
dyrektywy 91/271/EWG oraz sposobie ich egzekwowania 
przez Komisję Europejską, w tym informacje o ewentual-
nych konsekwencjach dla samorządów, wraz z analizą takich 
naruszeń w przypadku innych krajów członkowskich.
Analiza ankiety sprawozdawczej za 2014 rok oraz ustalenie 
wspólnej metodyki weryfikacji sprawozdań.
Współpraca przy konsultacjach społecznych IV AKPOŚK.
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