Załącznik 5
do „Założeń merytorycznych i organizacyjnych
opracowania - Informacji o działalności IOŚ w 2020 r.”
Współpraca międzynarodowa
W 2020 r. ze względu na panujący w Kraju i zagranica stan epidemiczny o charakterze
pandemii w związku z wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 odwołane
zostały wszystkie planowane bezpośrednie spotkania w ramach współpracy
międzynarodowej. Część działań zrealizowano w formie elektronicznej. Taką formę przyjęła
współpraca z Ministerstwem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Brandenburgia
a województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim oraz omówienie
wyników monitoringu Nysy Łużyckiej w kontekście wydobycia węgla brunatnego w regionie
przygranicznym opisane poniżej w części dot. współpracy dwustronnej z Niemcami.
Charakter współpracy międzynarodowej miała też część akcji kontrolnych
transgranicznego przemieszczania odpadów, w których aktywnie i znacząco uczestniczył
WIOŚ w Zielonej Górze. Taki charakter miała akcja DEMETER VI, której organizatorem
była Światowa Organizacja Ceł, a w Polsce akcję nadzorowała Krajowa Administracja
Skarbowa. Kontrole transgenicznego przemieszczania odpadów prowadzono od 14 września
do 11 października 2020 r. Charakter międzynarodowy miała również operacja
RETROVIRUS przygotowana przez Europejski Urząd Policji (EUROPOL) w dniach od
1 czerwca do 31 lipca 2020 r. dot. odpadów medycznych, koordynowana w Polsce przez
Komendę Główną Policji.
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Akcja RETROVIRUS 22.07.2020 r. w Świecku - doszło do wycieku z naczepy z
akumulatorami, stąd obecność Państwowej Straży Pożarnej
Szczegóły udziału WIOŚ w Zielonej Górze w tych przedsięwzięciach zawarto w
załączniku 2 do niniejszego sprawozdania.
I. Współpraca Inspekcji Ochrony Środowiska z instytucjami i agendami Unii
Europejskiej.
1. Proszę opisać działania zrealizowane w ramach współpracy z:
− Europejską Agencją Środowiska
− Europejską Siecią Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (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,
− Grupy robocze 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,
− Ekspercka grupa robocza ds. Seveso (dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi),
− Grupa Robocza ds. egzekwowania rozporządzenia dot. obrotu drewnem (EUTR),
− Grupa Robocza Komisji Europejskiej ds. FLEGT/ EUTR,
− 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 Heslińska),
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-

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych,

-

Konwencja EKG ONZ w sprawie
przemysłowych (Konwencja awaryjna),

-

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior
międzynarodowych,

-

Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległości,

-

Konwencja Wiedeńska 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.

transgranicznych

skutków

awarii

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. Współpraca między Landem Brandenburgia a województwami
Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim
Podstawę współpracy stanowią Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną
Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. oraz regionalne
deklaracje o współpracy kraju Brandenburgia i brandenburskich resortów właściwych w
sprawach środowiska i rolnictwa z instytucjami regionalnymi województw
Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i Wielkopolskiego.
Celem współpracy partnerskich administracji jest rozszerzenie transgranicznej współpracy w
dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, polityki środowiskowej, ochrony
przyrody i ochrony klimatu, wspólne rozwiązywanie zadań transgranicznych, zrównoważony
rozwój wspólnego regionu oraz wspieranie pozyskiwania środków UE na realizację polskoniemieckich działań w zakresie podanych wyżej tematów specjalistycznych, w szczególności
przez organizacje pozarządowe.
WIOŚ w Zielonej Górze w 2020 r. brał udział w uzgodnieniach „Planu działań na lata 20202021 w dziedzinach w dziedzinach środowiska i rolnictwa, ochrony przyrody i ochrony
klimatu we współpracy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu
Kraju Brandenburgia a województwami Zachodniopomorskim, Lubuskim i Wielkopolskim”
oraz „Programu współpracy na lata 2020-2025”. Niestety ze względu na pandemię część
3

działań zaplanowanych na rok 2020 nie została zrealizowana. M.in. nie odbyło się
zaplanowane na 16 kwietnia spotkanie grupy roboczej. W związku z tym, partnerzy uzgodnili
ww. dokumenty drogą korespondencyjną.
Biorące udział we współpracy ze strony polskiej WIOŚ w Szczecinie i w Zielonej Górze
uczestniczą w wymianie danych, które są istotne dla oceny stanu środowiska w obszarze
przygranicznym w ramach połączonego priorytetu Techniczna ochrona środowiska i ochrona
klimatu. W planie wskazano dane kontaktowe i kanały przesyłu informacji. Z polskiej strony
są to Zachodniopomorski i Lubuski Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, a
brandenburscy partnerzy zostali wskazani w Krajowym Urzędzie Środowiska.
2. Monitoring Nysy Łużyckiej po stronie polskiej i niemieckiej (LMBV)
16 marca 2020 r. w Senftenbergu (Niemcy) planowano cykliczne spotkanie poświęcone
omówieniu raportu końcowego dotyczącego monitoringu Nysy Łużyckiej realizowanego po
stronie polskiej i niemieckiej w 2019 r. Organizator spotkania to LMBV (Lausitzer und
Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH). W spotkaniu mieli uczestniczyć
m.in. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze. Niestety Ze względu na wybuch pandemii
spotkanie odwołano, a wymiana informacji i opinii na temat wyników monitoringu odbyła się
w formie elektronicznej.
Proszę opisać cel i zakres oraz efekty podejmowanych działań.
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