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23 lutego 2012 r. Warszawa 

3 kwietnia 2012 r. Warszawa 

9 maja 2012 r. Warszawa  

24-25 maja 2012r. Kraków  

29 listopada 2012 r. Warszawa 

Posiedzenia Grupy roboczej w 2012 r.: 
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Ze względu na obszerność tematyki poruszanej podczas 

prac Grupy, aby usprawnić jej prace, zadecydowano o 

powołaniu podgrup zadaniowych oraz wyznaczeniu 

zastępców przewodniczącego, którzy będą nadzorować 

prace podgrup.  

Posiedzenie Grupy roboczej w dniu 23 lutego 2012 r. 
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Podgrupa robocza ds. Strategii „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020”, 

Podgrupa robocza ds. wytycznych do Programów Ochrony 

Powietrza (POP), 

Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie 

ochrony powietrza. 

Podgrupy robocze: 
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Podgrupą kieruje Pan Wojciech Główkowski (Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego).   

Podgrupa ta będzie zajmować się kwestiami uwzględnienia celów 

ochrony powietrza w dokumentach planistycznych i strategicznych 

przygotowywanych w innych resortach oraz zachowania spójności  

z dokumentami strategicznymi resortu środowiska. 

 

 

Podgrupa robocza ds. Strategii „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020”.  
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 W ramach działania Podgrupy roboczej ds. Strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020” 

odbyło się spotkanie w dniu 3 kwietnia 2012 r. w Warszawie. 

 Na spotkaniu ustalono, że współpraca z resortem gospodarki 

nad opiniowaniem i konsultowaniem dokumentów strategicznych może 

odbywać się w drodze nieformalnych konsultacji.  

 Podgrupa robocza ds. strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne  

i Środowisko” przygotowała i zgłosiła uwagi do aktualnej strategii BEiŚ.  

 

Podgrupa robocza ds. Strategii „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020”.  
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Podgrupą kieruje Pani Jadwiga Mlostoń (Urząd Marszałkowski 

Województwa Łódzkiego).  

Podgrupa ta będzie zajmować się wypracowaniem jednolitej 

formy tworzenia POP, tak aby zapewnić skuteczność realizacji 

działań naprawczych, ale jednocześnie sprostać wymogom 

prawnym, nakładanym przez obowiązujące prawodawstwo 

krajowe, w tym także orzeczenia NSA i WSA. 

 

 

 

Podgrupa robocza ds. wytycznych do Programów Ochrony 

Powietrza (POP)   
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 W ramach Podgrupy roboczej ds. wytycznych do POP odbyło się 

spotkanie w dniu 9 maja 2012 r. w Warszawie.  

 Na spotkaniu omawiano propozycje zmian obowiązującego 

prawodawstwa polskiego dotyczących pop-ów w świetle wyroków 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych odnoszących się do przyjmowanych w drodze uchwał 

sejmików wojewódzkich przedmiotowych programów. Problem ten 

pojawił się wraz z ukazaniem się orzeczenia WSA oraz NSA do uchwał  

w sprawie pop.  

 

Podgrupa robocza ds. wytycznych do Programów Ochrony 

Powietrza (POP)   
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Podgrupą kieruje Pan Piotr Łyczko (Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego).  

Podgrupa ta będzie zajmować się wypracowaniem koncepcji 

zmian prawnych, które umożliwią skuteczną realizację POP oraz 

doprowadzą do osiągnięcia dopuszczalnych i docelowych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu. 

 

 

Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony 

powietrza  

  

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY 

POWIETRZA I ENERGETYKI  

10 



 
W ramach Podgrupy roboczej ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony powietrza 

odbyło się spotkanie wyjazdowe w dniach 24-25 maja 2012 r.  

w Krakowie.  

Na spotkaniu ustalono, że najważniejszymi zadaniami realizowanym  

w ramach tej Podgrupy będą:  

   - identyfikacja problemów w zakresie ochrony powietrza,  

   - przygotowanie założeń zmian przepisów,  które wyeliminują występujące bariery 

prawne i ułatwią wdrażanie POP,  

   - przygotowanie założeń i zlecenie ekspertyzy prawnej dotyczącej ustaw  

i rozporządzeń wdrążających wypracowaną koncepcję zmian,  

   - zlecenie analizy oszacowania kosztów (w tym kosztów pośrednich ) wdrożenia 

proponowanych zmian oraz kosztów zaniechania zmian,  

   

 

Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony 

powietrza  
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 Podjęta także decyzja o realizacji inicjatywy ustawodawczej w zakresie: 

- wprowadzenia stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, jako odrębnego instrumentu 

prawnego, poprzez zmiany w obowiązujących przepisach,  

- wprowadzenie zmiany przepisów ustawy Poś w zakresie wprowadzenia obowiązku 

uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego strefach, w 

których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza,  

- ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń do 

spalania paliw o małej mocy, poprzez wprowadzenie standardów oraz narzędzi 

zmuszających do stosowania ich przez producentów tego typu urządzeń. 

 

   

 

Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony 

powietrza  
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Przedmiotem prac Podgrupy będzie także analiza możliwych  

do zastosowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych 

oraz finansowych, które będą stanowić element Krajowego Programu 

Ochrony Powietrza wynikającego z art. 91c ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2012 r. poz. 460). 

 

   

 

Podgrupa robocza ds. zmian ustawowych w zakresie ochrony 

powietrza  
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W dniu 29 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej 

poświęcone KPOP.  

Przedstawiciele Departamentu Ochrony Powietrza, Wydziału Ochrony 

Atmosfery w MŚ przedstawili projekt założeń do KPOP. Dokument wzbudził 

ożywioną dyskusję i liczne opinie i uwagi.   

Ustalono, że uwagi do projektu będą przesyłane w terminie do 15 grudnia 

2012 r., a w styczniu 2013 r. odbędzie się następne posiedzenie Grupy 

poświęcone temu dokumentowi.  

   

 

Prace nad Krajowym Programem Ochrony Powietrza (KPOP) 
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 Przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej wdrożenia propozycji zmian 

przepisów prawnych (wypracowanych przez Podgrupę) w zakresie poprawy jakości 

powietrza wraz z oceną skutków regulacji (w szczególności ekonomicznych  

i gospodarczych).  

Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy ekspertyzy.  

 Do postępowania zaproszono 5 firm. W wyniku postępowania wyłoniono 

wykonawcę: 

Konsorcjum: Michał Basiński, adwokat – Pełnomocnik Konsorcjum; 

Kancelaria Adwokacka dr Zbigniew Barwina; Kaczor Klimczyk Pucher  

Wypiór – Adwokaci, Spółka Partnerska. 

 

Ekspertyzy 2012 r.:  
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Wizyty studyjne: 

   1) III kwartał 2013 r. (50 000 zł) 

Wizyta studyjna do Austrii, dotycząca stosowania dobrych 

praktyk w ograniczaniu niskiej emisji, 

   2)  III kwartał 2014 (70 000 zł) 

Wizyta studyjna do Włoch, dotycząca realizowanych 

programów ochrony powietrza na szczeblu krajowym oraz 

regionalnym. 

 

Plany - wizyty studyjne 
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Ekspertyzy : 

   1) II kwartał 2013 r. (150 000 zł) 

„Analiza możliwych do wykorzystania w sektorze transportu działań 

naprawczych, które mogą być włączone do Krajowego Programu Ochrony 

Powietrza”. 

   2) II kwartał 2014 r. (100 000 zł) 

„Propozycje możliwych do zastosowania działań naprawczych w zakresie 

przeciwdziałania przekroczeniom poziomów dopuszczalnych oraz celów 

długoterminowych ozonu w powietrzu”. 

   

 

Plany- ekspertyzy:  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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