Załącznik 5
do „Założeń merytorycznych i organizacyjnych
opracowania- Informacji o działalności IOŚ w 2019 r.”
Proszę opisać cel i zakres oraz efekty podejmowanych działań.
Współpraca międzynarodowa
I. Współpraca Inspekcji Ochrony Środowiska z instytucjami i agendami Unii
Europejskiej.
1. Proszę opisać działania zrealizowane w ramach współpracy z:
 Europejską Agencją Środowiska
 siecią IMPEL
 innymi.
Proszę opisać cel, zakres i efekty zrealizowanych działań.
2. Proszę opisać działania zrealizowane w ramach prac komitetów i grup roboczych formacji
UE oraz programów Komisji Europejskiej
 Grupa korespondentów w sprawie przemieszczania odpadów,
 Grupa Robocza na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 Grupy robocze ds. wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej,
 Grupa robocza ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiska (WPIEI Basel),
 Grupa Ekspercka ds. Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
 Grupa robocza ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiska (WPIEI PRTR)
 Grupa robocza na potrzeby wdrażania Dyrektywy CAFE oraz Komitet ds. Jakości
Powietrza,
 Inne
Proszę opisać cel, zakres i efekty zrealizowanych działań.
3.

Współpraca z JRC w zakresie wdrażania nowoczesnych technik monitoringowych
i programach zapewnienia jakości badań.

II. Udział Inspekcji Ochrony Środowiska w wypełnianiu zadań wynikających dla Polski
z konwencji i umów międzynarodowych
-

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru morza Bałtyckiego
(Konwencja Helsińska),

-

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych,

-

Konwencja EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii
przemysłowych (Konwencja awaryjna),
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-

Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior
międzynarodowych,

-

Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległości,

-

Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej (informacja ogólna,
informacja szczegółowa w rozdziale „Monitoring środowiska”),

-

Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do
Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa
w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości
w sprawach dotyczących środowiska,

-

Udział w pracach OECD,

-

Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przez Zanieczyszczeniami,

-

Inne.

Proszę opisać cel i zakres oraz efekty podejmowanych działań.
III. Współpraca dwustronna
Współpraca dwustronna w podziale na poszczególne kraje z uwzględnieniem zadań
kontrolnych, transgranicznego przemieszczania odpadów, przeciwdziałania awariom
o skutkach transgranicznych i monitoringu środowiska oraz realizacji wspólnych
projektów.
Z Niemcami
1. Grupa Robocza W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód
Granicznych
A. 38. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód”
W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Bad Muskau (RFN) odbyła się 38. narada Grupy
Roboczej W2 „Ochrona wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych (Nysy
Łużyckiej, Odry, Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej). Program narady obejmował
m.in.: ocenę realizacji ustaleń oraz podpisanie protokołu z 37. narady Grupy Roboczej W2,
omówienie zadań i ustaleń Komisji ds. Wód Granicznych, uzgodnienie dokumentacji na 27
posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych: sprawozdania z prac GR W2
w 2018 r., planu pracy na 2020 r. oraz propozycji zapisów do protokołu. Omówiono prace
grup ekspertów ds. wód przybrzeżnych i przejściowych, ds. monitoringu oraz ds. jakości
analiz - przygotowanie badań porównawczych w Czechach w 2019 r. wraz z IKSE
(Międzynarodową Komisją Ochrony Łaby). Podsumowano prace nad raportem o jakości wód
granicznych za rok 2017 i omówiono prace nad raportem za 2018 r.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Inspekcji Ochrony Środowiska
pożegnano odchodzących członków GR W2 ze strony polskiej – reprezentantów
przygranicznych WIOŚ, w tym Marka Demidowicza - kierownika Delegatury w Gorzowie
Wielkopolskim, który w pracach grupy uczestniczył od jej powstania oraz od wielu lat
przewodniczył pracom grupy ekspertów ds. jakości analiz.
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Przerwa w 38. naradzie Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód” 3-4 kwietnia 2019 r. w Bad
Muskau (RFN)
B. Narada polskie części Grupy Ekspertów ds. Jakości Analiz
10 kwietnia 2019 r. w Delegaturze WIOŚ w Jeleniej Górze odbyła się narada polskiej
części grupy ekspertów ds. jakości analiz Grupy Roboczej W2 Polsko-Niemieckiej Komisji
ds. Wód Granicznych.
W naradzie wzięli udział eksperci z polskiej części GE oraz
polski kierownik Grupy Roboczej W2 „Ochrona wód”. Omówiono m.in. przygotowania do
porównań międzylaboratoryjnych, przeprowadzonych wspólnie z Międzynarodową Komisją
Ochrony Łaby we wrześniu 2019 r. w Czechach na Łabie. W związku z przejęciem badań
wód granicznych przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Marek Demidowicz kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim - przekazał swoje obowiązki kierownika
GE ds. jakości analiz Izabeli Kałuzińskiej z CLB.
2. Spotkanie dot. Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
W dniu 26 sierpnia 2019 r. w IHK Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą odbyło
się kolejne spotkanie informacyjne dot. projektowanego przedsięwzięcia – prace
modernizacyjne na Odrze, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły przez PGW Wody Polskie – RZGW w Szczecinie. Spotkanie
zorganizowano w ramach procedury krajowej i transgranicznej oceny oddziaływania na
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środowisko dla planowanej inwestycji. Z ramienia WIOŚ w konsultacjach uczestniczy
kierownik Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim Marek Demidowicz.
3. Polsko-niemieckie warsztaty w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości
związanej z odpadami
W dniach 24-25 października 2019 r. w Staatskanzlei des Landes Brandenburg w
Poczdamie (RFN) odbyły się warsztaty na temat zwalczania transgranicznej przestępczości
związanej z odpadami. Warsztaty zorganizowano w ramach projektu Komisji Europejskiej
TAIEX-EIR PEER 2 PEER, służącemu ułatwieniu wymiany informacji między organami
ochrony środowiska w krajach członkowskich.
Uczestnicy warsztatów pracowali nad podniesieniem skuteczności współpracy w
polsko-niemieckim regionie przygranicznym, m.in. zapoznano się z zakresem i sposobem
działania organów zajmujących się kontrolą transgranicznego przemieszczania odpadów w
Polsce i w Niemczach, przedstawiono doświadczenia, problemy i osiągnięcia w ściganiu
przestępstw przeciwko środowisku prowadzonych przez organy ścigania obu stron.
Uczestnicy pracowali w grupach, które zajmowały się nieprawidłowościami w dokumentach
przewozu odpadów i ich wpływie na procedurę przemieszczania, przygotowaniem wspólnej
kontroli przewozu odpadów na miejscu, możliwościami poprawy współpracy transgranicznej
organów ścigania, a także propozycją zmiany przepisów UE dot. przemieszczania odpadów i
likwidacji przeszkód przy zwalczaniu nielegalnych przemieszczeń. Wypracowano propozycje
przyszłych wspólnych działań – przygotowanie materiałów informacyjnych dla
przedsiębiorców zajmujących się przemieszczaniem odpadów i wspólne kontrole transportów
odpadów w obu państwach na terenach przygranicznych. Strona niemiecka zadeklarowała
bardziej szczegółową kontrolę faktycznego składu odpadów przemieszczanych do Polski.
Uczestnicy ze strony niemieckiej reprezentowali instytucje zajmujące się tematyką
nielegalnego przewozu odpadów, w tym Krajowego Urzędu Kryminalnego Brandenburgii,
Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG) i Spółki ds. odpadów specjalnych
(Sonderabfallgesellschaft Brandenburg) – zajmującej się m.in. zadaniami w zakresie zwrotu
nielegalnie przemieszczanych odpadów z Niemiec. Ze strony polskiej wzięli udział
przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Głównej Policji oraz
organów zajmujących się zadaniami w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów z
województw graniczących z Brandenburgią – zachodniopomorskiego i lubuskiego – Inspekcji
Ochrony Środowiska, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Urzędów CelnoSkarbowych, Prokuratury i Policji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej
Górze reprezentowali Paweł Popko – główny specjalista w Wydziale Inspekcji WIOŚ w
Zielonej Górze oraz Wojciech Urbanowicz – starszy specjalista w Dziale Inspekcji
Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim.
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Uczestnicy polsko-niemieckich warsztatów nt. zwalczania transgranicznej przestępczości
związanej z odpadami Poczdam (RFN) 24-25 października 2019 r.
4. Współpraca między Landem Brandenburgia a województwami
zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim
Zgodnie z planem działań na 2019 r. polsko-niemieckiej grupy projektowej do spraw
koordynacji transgranicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Środowiska i Rolnictwa (MLUL) niemieckiego Kraju Związkowego Brandenburgia oraz
polskimi
partnerskimi
województwami
zachodniopomorskim,
lubuskim
i wielkopolskim w dniu 18 września 2019 r. odbyło się spotkanie specjalistyczne w ICT
Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele
urzędów
marszałkowskich
województw:
Lubuskiego
i
Zachodniopomorskiego, WIOŚ w Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu, RDOŚ w Gorzowie
Wielkopolskim i Szczecinie oraz przedstawiciele gospodarza spotkania ICT Poland Sp. z o.o.,
a ze strony niemieckiej przedstawiciele Urzędu ds. Ochrony Środowiska Brandenburgii.
Tematyka spotkania obejmowała: historię powstania oraz filozofię działania grupy
kapitałowej ICT z siedzibą w Toskanii, przedstawiono film o historii budowy zakładu ICT w
Kostrzynie nad Odrą oraz o poszczególnych etapach jego rozbudowy do stanu obecnie
funkcjonującego. Przeprowadzono wizytację zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem
oczyszczalni ścieków przemysłowych i najnowszej maszyny papierniczej MP14.
Przedstawiono prezentacje pt.: „Pozwolenie zintegrowane ICT Poland” oraz „Nadzór
Inspekcji Ochrony Środowiska nad ICT Poland Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą” – ta
ostatnia przygotowana przez WIOŚ. Wymieniono doświadczenia strony niemieckiej i polskiej
dotyczące udziału społeczeństwa na etapie wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz
obowiązujących w obu państwach przepisów regulujących standardy jakości środowiska w
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obrębie potencjalnych zasięgów oddziaływania nowobudowanych i istniejących zakładów
przemysłowych.
Ze strony WIOŚ w Zielonej Górze w spotkaniu udział wzięli: Wojciech Konopczyński –
Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Justyna Adamirowicz
– Kierownik Działu Inspekcji oraz Tomasz Parada – Zastępca Kierownika Działu Inspekcji z
Delegatury w Gorzowie Wielkopolskim.
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